
 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

zawarte w dniu 31 marca 2009r. w Siedlcach pomiędzy: Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, Skwer 

Niepodległości 2, 08-110 Siedlce zwane dalej „Miastem”, reprezentowane przez: Pana Wojciecha Kudel-

skiego – Prezydenta Miasta Siedlce oraz Gminą Suchożebry, z siedzibą w Suchożebrach, ul. Aleksandry 

Ogińskiej 11, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez: Pana Jacka Świrskiego – Wójta Gminy Sucho-

żebry. 

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Siedlce przez Gminę Suchożebry, na podstawie 

art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 

późn. zm.), prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Suchożebry. 

§ 2. W imieniu Miasta Siedlce zadanie, o którym mowa w § 1, realizować będzie Miejskie Przedsiębior-

stwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o. 

§ 3. Strony zgodnie ustalają, iż lokalny transport zbiorowy jest wykonywany przez Miejskie Przedsiębior-

stwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o. w ramach dotychczasowej sieci linii, przystanków oraz na 

podstawie obowiązującego rozkładu jazdy. 

§ 4.1. Korzystanie przez pasażerów z usług lokalnego transportu zbiorowego wykonywanych przez Miej-

skie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o. odbywa się na zasadach określonych w 

Regulaminie Usług Przewozowych stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 246/2008 Prezydenta Mia-

sta Siedlce z dnia 27 czerwca 2008 r. 

2. Za korzystanie przez pasażerów z usług, o których mowa w ust. 1, pobiera się opłaty według obowią-

zującej taryfy ustalonej przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z 

o.o., z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Strony zgodnie ustalają, że każdorazowa zmiana taryfy, o której mowa w ust. 2, będzie konsultowana 

z Gminą. 

§ 5.1. Miasto Siedlce oświadcza, iż ustawione przez MPK Siedlce na terenie Gminy słupki przystankowe 

oraz związane z nimi elementy wyposażenia stanowią własność MPK Siedlce Spółka z o.o. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż: 

1) wyposażenie przystanków ustawionych przez Gminę stanowi własność Gminy i będzie przez nią utrzy-

mywane i naprawiane na własny koszt. 

2) Gmina ponosi koszty zmiany lokalizacji przystanków w tym koszty uzgodnień i wykonania koniecznych 

prac – położonych na terenie gminy. 

3) MPK Siedlce Spółka z o.o. jest zobowiązane się do aktualizacji informacji przystankowej i umieszczania 

jej na przystankach w przypadku zmiany rozkładu jazdy lub zniszczenia. 

§ 6. Gmina zobowiązuje się do: 

1)  utrzymania w czystości, odśnieżania oraz konserwacji nawierzchni /jezdnie, zatoki, chodniki/ na drogach 

gminnych w obrębie przystanków i pętli położonych na terenie gminy. 

2)  nieodpłatnego udostępnienia na rzecz MPK Siedlce dla celów realizacji niniejszego porozumienia przy-

stanków i pętli położonych na terenie gminy. 

3)  ponoszenia kosztów związanych z ewentualną odpłatnością za użytkowanie pętli i przystanków zlokali-

zowanych na gruncie nie będącym własnością Gminy. 

§ 7. Miasto Siedlce może odstąpić od realizacji niniejszego porozumienia, jeśli przychody z przewozów 

na terenie gminy nie pokryją kosztów wykonywania powierzonego zadania, a Rada Gminy nie podejmie 

uchwały o przyznaniu na ten cel dotacji. Rozliczenie z tego tytułu będzie następowało w terminach półrocz-

nych. 

§ 8. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 

§ 9.1. Niniejsze porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie w trybie porozumienia stron. 

2. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania niniejszego porozumienia za uprzednim trzy miesięcznym 

wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 10. Wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności. 



§ 11. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacja niniejszego porozumienia rozstrzy-

gane będą przez sąd właściwy dla Miasta Siedlce. 

§ 12. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron i jeden dla celów publikacji. 
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