
 

 

ANEKS NR 4 

z dnia 13 czerwca 2019 r. 

do Porozumienia Międzygminnego z dnia 23 grudnia 2011 r.  

w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej 

zawarty pomiędzy: 

Miastem Łódź reprezentowanym przez: 

Hannę Zdanowską – Prezydenta Miasta Łodzi, 

a 

Gminą Miastem Konstantynowem Łódzkim reprezentowaną przez: 

Roberta Jakubowskiego – Burmistrza Miasta Konstantynowa Łódzkiego, 

zwanych dalej Uczestnikami porozumienia. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz uchwał: Nr XLVII/439/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 

1992 r., Nr XV/123/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2011 r. 

§ 1. Uczestnicy porozumienia wprowadzają następujące zmiany do Porozumienia Międzygminnego 

w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej z dnia 23 grudnia 2011 r.:  

1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedmiotem porozumienia jest świadczenie przewozu osób i rzeczy linią tramwajową lokalnego 

transportu zbiorowego w Łodzi nr 43A wydłużoną w obszar Gminy Miasta Konstantynów Łódzki, tj. na 

odcinku od przystanku Smulska / Łódź do przystanku pl. Wolności / Konstantynów Łódzki, a w przypadku 

wstrzymania ruchu tramwajowego do Konstantynowa Łódzkiego, zastępczą linią autobusową nr 43A na 

odcinku od przystanku Smulska / Konstantynów Łódzki do przystanku pl. Wolności / Konstantynów 

Łódzki  zwanych dalej Usługami.”. 

2. skreśla się § 1 ust. 3. 

3. § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ustalenie z Operatorem warunków świadczenia Usług przewozowych;”. 

4. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Gmina Miasto Konstantynów Łódzki współfinansować będzie Usługi na odcinku linii objętej 

niniejszym porozumieniem w kwocie w wysokości (stawki obowiązują od dnia wejścia w życie niniejszego 

Aneksu): 

1) za usługę przewozową: 
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a) linią tramwajową 20.173,31 zł netto + VAT (dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 

i trzydzieści jeden groszy netto + VAT), lub 

b) zastępczą linią autobusową 21.912,52 zł netto + VAT (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset 

dwanaście złotych i pięćdziesiąt dwa groszy netto + VAT) 

za każdy miesiąc, zwanej w dalszej części porozumienia wynagrodzeniem.”. 

5. skreśla się § 5 ust. 7. 

6. skreśla się § 6. 

7. skreśla się § 7 ust. 1 pkt 9. 

§ 2. Strony oświadczają, że w przypadku wznowienia ruchu tramwajowego do Konstantynowa Łódzkiego 

zawarty zostanie stosowny aneks, w którym określone zostaną warunki realizacji usług przewozowych oraz 

zadania w zakresie utrzymania torów, sieci i podstacji trakcyjnych, m.in. określenie Strony odpowiedzialnej za 

wykonywanie zadania, zakresu usługi i jej finansowania.  

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2019 r. 

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdego 

z Uczestników porozumienia. 

   

  

 Prezydent Miasta Łodzi 

 

Hanna Zdanowska 

 

 

Burmistrz Miasta Konstantynowa Łódzkiego 

 

Robert Jakubowski 
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