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POROZUMIENIE NR PZZD 2/2016
z dnia 20 października 2016 r.
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 814, z późn. zm.), art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2015r. poz. 1440 z późn. zm.), uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.
nr XXXIII/296/2013 w sprawie przekazania Gminie Trzebiechów zadania w zakresie „Zarządzanie
przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych
Gminy Trzebiechów”, art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Trzebiechów z dnia 29 stycznia 2014 r. Nr XXVII/200/2014
w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi
zlokalizowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów pomiędzy:
Powiatem Zielonogórskim zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
Zielonogórskiego, w imieniu którego działają:
1. Dariusz Wróblewski – Starosta,
2. Waldemar Kotlarski – Wicestarosta, przy kontrasygnacie Edyta Dwojak – Skarbnik,
a
Gminą Trzebiechów, zwanym dalej Przejmującym, reprezentowanym przez Wójta Gminy Trzebiechów
Panią Izabellę Staszak, przy kontrasygnacie Ewa Kulik – Skarbnik, o następującej treści:
§ 1. Powierzający przekazuje a Przejmujący przejmuje do prowadzenia zadanie w zakresie zarządzania
przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych
Gminy Trzebiechów. Wykaz przystanków stanowi załącznik Nr 1 do porozumienia.
§ 2. 1. W ramach powierzonych zadań Przejmujący upoważniony jest do wydawania uzgodnienia zasad
korzystania z przystanków dla operatora publicznego transportu zbiorowego i przewoźników, oraz pobierania
opłat za korzystanie z tych przystanków.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, Przejmujący zobowiązuje się
wykorzystać wyłącznie na realizację przejętego zadania, o którym mowa w § 1 powyżej.
3. Przejmujący zapewni utrzymanie przystanków w czystości oraz w dobrym stanie technicznym.
4. Przekazanie zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi w trybie niniejszego porozumienia,
nie skutkuje przekazaniem przez Powierzającego środków na finansowanie zadań określonych w § 1 i 2 jest
wykonywane przez Przejmującego w ramach jego środków własnych oraz w ramach środków uzyskanych
z opłat za korzystanie z przystanków.
5. Przejmujący zrzeka się roszczeń z tytułu przedmiotowego zarządu, w tym poczynionych nakładów.
§ 3. Powierzający zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań
wynikających z niniejszego porozumienia.
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§ 4. Przejmujący z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec
Powierzającego i osób trzecich.
§ 5. 1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego
wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec roku
kalendarzowego.
2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień niniejszego porozumienia lub
nienależytego jego wykonania, druga strona ma prawo rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu
wypowiedzenia przez oświadczenie złożone drugiej stronie na piśmie.
§ 6. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia podlegać będą orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby
Powierzającego.
§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Starosta Zielonogórski

Wójt Gminy Trzebiechów

Dariusz Wróblewski

Izabella Staszak

Wicestarosta

Skarbnik Gminy

Waldemar Kotlarski

Ewa Kulik

Skarbnik Powiatu

Edyta Dwojak
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Załącznik nr 1
do Porozumienia Nr PZZD 2/2016
z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie przekazania Gminie Trzebiechów wykonania zadania w zakresie "Zarządzanie przystankami
komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy
Trzebiechów"
Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Powiat Zielonogórski
WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH W GMINIE TRZEBIECHÓW POWIAT ZIELONOGÓRSKI
Lokalizacja przystanku

Lp

1

Kod
miejscowości
wg. GUS

NAZWA
PRZYSTANKU
(nazwa miejscowości,
określenie miejsca
usytuowania
przystanku, numer
przystanku)

wg. kilometrażu
Kategoria
drogi

Nr drogi

narastającego-prawa strona drogi lub parzyste numery porządkowe
nieruchomości
malejącego-lewa strona drogi lub nieparzyste numery porządkowe
nieruchomości

2

3

4

5

6

1

915627

Głuchów, osiedle
02

Powiatowa

1199F

6+785

2

925627

Głuchów, wieś 04

Powiatowa

1199F

5+369

3

925627

Głuchów nż 01

Powiatowa

1199F

4+381

4

915596

Borek 06

Powiatowa

1199F

2+970

5

915596

Borek 03

Powiatowa

1199F

2+880

6

915596

Borek nż 08

Powiatowa

1199F

2+361

7

915662

Ostrzyce 10

Powiatowa

1192F

3+466

8

915662

Ostrzyce nż 12

Powiatowa

1192F

3+927

9

915685

Radowice wieś
05

Powiatowa

1198F

14+536

