
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 1/2020 

WÓJTA GMINY CZYŻE 

z dnia 9 stycznia 2020 r. 

w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta 

Hajnówka przez Gminę Czyże 

zawarte w dniu 9 stycznia 2020 r. pomiędzy 

Miasto Hajnówka reprezentowane przez Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka 

a Gminą Czyże reprezentowaną przez Pana Jerzego Wasiluka – Wójta Gminy Czyże 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 

zm.: poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016) oraz uchwały Nr XIII/108/2019 

Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego i uchwały Nr XII/81/2019 Rady Gminy Czyże z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego, zawiera się porozumienie o następującej treści: 

§ 1. Miasto Hajnówka powierza a Gmina Czyże przyjmuje realizację zadania własnego gminy w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego, uwzględniającego potrzeby przewozowe mieszkańców obu tych gmin,  

na linii komunikacyjnej przebiegającej przez Miasto Hajnówka i Gminę Czyże. 

1. Linia komunikacyjna Hajnówka – Czyże - Hajnówka: 

1) trasa na terenie Miasta Hajnówka: 

a) Hajnówka Kościół L33/P36 DW 689 

b) Hajnówka Wiadukt Drogowy L31DW 689 

c) Hajnówka Zarząd Dróg Powiatowych L27/P30 DW689 

d) Hajnówka Wiadukt Kolejowy P34 DW 689, 

2) kurs będzie wykonywany w dniach nauki szkolnej oraz w okresie wakacyjnym raz w tygodniu. 

§ 2. Gmina Czyże przejmuje prawa i obowiązku związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1, 

w zakresie określonym w niniejszym porozumieniu. 

§ 3. Gmina Czyże jako organizator lokalnego transportu zbiorowego zobowiązuje się do: 

1) opracowania rozkładu jazdy obowiązującego na linii komunikacyjnej objętej niniejszym porozumieniem, 

2) dokonywania zmian w przebiegu istniejącej linii komunikacyjnej, w porozumieniu z Miastem Hajnówka 

w granicach administracyjnych dotyczącej jej gminy, w szczególności z uwagi na zmieniające się potrzeby 

przewozowe, 

3) zapewnienia obsługi linii komunikacyjnej, 
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4) informowania pasażerów o sposobie funkcjonowania komunikacji i warunków korzystania z jej usług. 

§ 4. Miasto Hajnówka zobowiązuje się do udostępnienia operatorowi linii komunikacyjnej.  

§ 5. Jako organizator lokalnego transportu zbiorowego Gmina Czyże pokrywa całkowity koszt obsługi  

w/w linii komunikacyjnej przebiegającej przez teren Miasta Hajnówka. 

§ 6. 1. Gmina Czyże nie ponosi odpowiedzialności za zmianę trasy i niewykonanie kursów spowodowane 

brakiem przejezdności dróg oraz szczególnie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

2. W przypadkach uzasadnionych działaniem siły wyższej (np.: klęski żywiołowe, blokady dróg, awarie, 

niekorzystne warunki atmosferyczne) Gmina Czyże zastrzega sobie prawo, w odniesieniu do operatora linii 

komunikacyjnej, do wprowadzenia zmian w rozkładach jazdy oraz lokalizacji przystanków, a także 

zawieszania w całości lub w części realizacji usług objętych niniejszym porozumieniem, bez konieczności 

uzgadniania tych kwestii z Miastem Hajnówka. 

3. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszego porozumienia nie będzie uważane za naruszenie 

jego warunków, jeżeli spowodowane będzie działaniem siły wyższej. 

§ 7. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

§ 8. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy 

o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo przewozowe.  

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Burmistrz Miasta Hajnówka 

Jerzy Sirak 

Wójt Gminy Czyże 

Jerzy Wasiluk 
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