UchwataM xIrU 8y t 2ooz
Rady Gattly Dobrzeń wtelki
z dĄia 27 wtześ'r7a2oo7 toklo'
w splawie zawatcia potozumienia międzygminnego z GtEiną opole tł celu
wspólnej reąlizacjt zadań publicznych w zakreslelokalnego iransportu
zbiorowego

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 12 i art. Z4 ustary z dnia 8 mar.ca 1990r. o
saa[orządzie gminn}'m {Dz. U. z 2oo1r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy
Doblzeń wielki uchwala, co nąstępuJe:
$ 1. W celu wspólnego wykona.fria zadań publiczrrych
Gainy

opole w zakresie

zawarcie

porozumienia

Porozumieniu,

Gminy Doblzeń wielki i
zbiorowego _ \łĄ,raźa się zgodę ną

loka]nego tlanspoltu
międz1rgninnego

na

wailnkach

okreŚlonvch

którego treść starlowi fałącznik do niniejszej uchwaĘ.

s 2. wykonanie

uchwĄr

powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń wielki'

$ 3. Uchwała wchodź w fcie

z dniem podjęcia'

R
Przewodniczący
".!' Gminy

o*SY,\,!!
NorbertSłabik

w

POROZUMIENIE
w opolu pomiędzyMiastem opole
zawarte w dniu .''.''
Z siedzibąW opolu reprezentowanymprzez:

zwanym dalej Gminą opole,
a Gminą Dobrzeń Wie|kiz siedziba w DobrzeniuWielkim
reprezentowanqprzez:

zWanYm daIej Gminą

dnia ''''''''''''''''' i
na podstawie UChwałyRady lv|iastaopola nr ',,'''..''.',,'''..''..z
z dnia .,,.'''. ''' W ceIU
uchwałYRady GminY Dobrzeń Wietkinr ',,.'''''.','','''.'''.'''.,
w
załpokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańCów opo|a iGminy Dobrzeń Wielki
zakresie lokaIneqo transportu zbiorowegoI strony postanaWiajq co następuje:
9l

Strony

porozumtenE

powierzają

wykonanie

należących do

nich

zadań

publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Gminie Opole

92

pośrednictwem
Gmina opole powierzone zadania Wykonywać będzie za
przewoźnika- Miejskie7o zakładu Komunikacyjnegospółki z o.o' W opolu
jednoosobowejspółkikomunaInejGminy opoIe.

53

WykonYwanie przewozu oiób
miejscowościami

na liniach komunikacyjnych łączących opole z
'..'''.','..',.będzie 5ię odbywać w ramach

6 09 2001r' o
komunikacji miejskiej, w rozumieniu art. 4 pkt 7a ustawY z dnia
transporcie drogowym (Dz lJ z 2007r. Nr 125, poz B74)'

g
nr 1do
Wykaz linii komunikacYjnYCh, o których mowa w 3 zawiera załącznik
nin iejszego Porozum ienB'

95
Na liniach komunikacji miejskiej objętYCh porozumieniem obowiązują Ceny
ustalone przez Rade Miasta Opola.

56
Kontro|a biletowa na liniach komunikacyjnych na

terenie GminY będzie

prowadzona przez przewożnika'
97
1' Gmina na W,łasnykoszt zobowiązuje się do:
1) utrzymania
(jezdnie,

czystosci] odśnieżania oraz
Zatoki,

konserwacji

Wysepki przystankowe,

chodniki)

nawierzchni
w

obrębie

przystanków i pętli po,łożonychna terenie Gminy,
2) nieodpłatnego

udostępniania

na

rzecz

Miejskiego

zakładu

KomunikacYjnego spółka z o'o' w opolu d|a ce|ów realizacji niniejszego
Porozumienia przYstankóW i pętli po,|ożonychna terenie Gminy|
3) ponoszenie

kosztóW ZwiqzanYch z

ewentualną

odp,łatnośCiąza

użytkowanie pętli i przystankóW zlokalizowanYch na gruncie nie
g mi nY.
będącym własnością
2, Gmina ponosi odpowiedziaInośĆcYwi|no - prawnq za niewykonanie lub
nienależyte

wYkonanie

zobowiązań

określonych

w

niniejszym

Porozumieniu, a w sZCZególnościw zakresie Wynikającym z postanowień
ust. 1.
Ę8
Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreśIonY.

9e
powyższeporozUmieniez zachoWaniem
Każdaze stron możewYpowiedzieć
3 miesięcznegookresu WYpoWiedzenia.
I 10
W sprawach nieuregulowanYchW porozumieniu mieć będq zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Przewozowego araz Ustawy
o
TransporcieDrogowym,
5 11
zmianY porozumienia Wymagajqzachowania formy pisemnej pod rYgorem
nieWażnośCi'

912
Ewentualne 5pory jakie mogą wYniknąć W związku z niniej'zym
porozumieniem rozstrzygane będą przez sąd Właściwy
dla miasta opola'
5 13
Tekst porozumieniasporządzonow dwóch jednobrzmiącychegzemplarzach,
po jednYm dla każdej ze stron,

s14
Porozumienie

pod|ega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Opolskiego.

cmina

Miasto Opole

