
 

 

ANEKS NR 10 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 23 stycznia 2014 roku 

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) 

w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania 

zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych 

w Porozumieniu,  zawarty pomiędzy:   

 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez:  

Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem”  

 

a Gminą Czernichów z siedzibą w Czernichowie, Czernichów 2, reprezentowaną przez:  

Szymona Łytek – Wójta Gminy Czernichów zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”. 

 

§ 1. Niniejszy aneks zostaje zawarty w związku: 

a) z ustaleniem na rok 2014 szczegółowych parametrów usług przewozowych, określonych w Załączniku Nr 2, 

b) z określeniem zwaloryzowanej na podstawie § 3 ust. 3 i 7 Porozumienia stawki za 1 wozokm. obowiązującej 

od dnia 1 stycznia 2014 roku, 

c) z potrzebą uregulowania zasad montażu i eksploatacji stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów 

emitowanych przez Gminę Miejską Kraków na obszarze Gminy. 

§ 2. W § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Stawka za 1 wozokm od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wynosi 6,11 zł”. 

§ 3. W § 5 dodaje się punkt 6 o treści: 

„6. Decyzję o zlokalizowaniu na terenie Gminy stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów 

emitowanych przez Gminę Miejską Kraków, podejmuje Miasto w porozumieniu z Gminą, w oparciu 

o analizę wielkości ruchu pasażerskiego oraz badań struktury wykorzystania biletów.”. 

§ 4. W § 5 dodaje się punkt 7 o treści: 
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„7. W przypadku podjęcia przez Miasto decyzji o zamontowaniu na terenie Gminy stacjonarnego 

automatu do sprzedaży biletów do obowiązków Gminy należy uzyskanie na własny koszt wszelkich 

wymaganych prawem zezwoleń, niezbędnych do posadowienia urządzenia w uzgodnionej lokalizacji 

oraz wykonanie fundamentu i doprowadzenie zasilania elektrycznego zapewniającego prawidłowe 

działanie urządzenia. Warunki realizacji ww. zakresu zostaną określone w uzgodnieniu z Gminą przez 

podmiot, który na zlecenie Miasta prowadzi dystrybucję biletów uprawniających do korzystania z usług 

przewozowych świadczonych w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Do podmiotu tego 

należeć będzie montaż, uruchomienie oraz ponoszenie kosztów bieżącej eksploatacji automatu 

biletowego na terenie Gminy.”. 

§ 5. Wprowadza się zmieniony niniejszym aneksem Załącznik Nr 2 do Porozumienia. 

§ 6. Zmieniony w ramach niniejszego Aneksu Załącznik Nr 2 do Porozumienia stanowi integralną część 
Aneksu. 

§ 7. Treść Aneksu nr 10 do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku  

(Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

§ 8. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej: dwa dla Miasta 

i jeden dla Gminy.    

  

 Prezydent Miasta Krakowa 

Jacek Majchrowski 

 Wójt 

Szymon Łytek 
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Załącznik Nr 2 
do Aneksu z dnia 23 stycznia 2014 r. 
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