
UCHWAŁA Nr XXXIII/566/09 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 21 stycznia 2009 roku  
 
w sprawie ustalenia warunków rekompensaty przeznacz onej przez Miasto 
Piotrków Trybunalski na rzecz Miejskiego Zakładu Ko munikacyjnego Spółki z 
ograniczon ą odpowiedzialno ścią w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu 
świadczenia przez t ę Spółk ę obsługi przewozowej linii autobusowych w okresie 
od 1 marca 2009 roku do 28 lutego 2019 roku oraz w sprawie zaci ągnięcia 
zobowi ązania przez Miasto Piotrków Trybunalski na okres pr zekraczaj ący rok 
bud Ŝetowy.  
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust.2 pkt 2 i 10 i art. 58 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. w Dz. U. z 2001 r., Nr 142 
poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 
2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458), 
uchwala si ę, co nast ępuje:  
 
§ 1.  
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego upowaŜnia Prezydenta Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego do powierzenia w okresie od 1 marca 2009 roku do 28 lutego 2019 
roku Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 świadczenie na rzecz Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego usług na terytorium Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie: 

1. obsługi przewozowej linii autobusowych , 
2. sprzedaŜy biletów komunikacji miejskiej na przejazdy taborem Miejskiego 

Zakładu Komunikacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Piotrkowie Trybunalskim. 

 
§ 2.  
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego upowaŜnia Prezydenta Miasta do zawarcia 
umowy z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Spółką z o.o. w Piotrkowie 
Trybunalskim, dotyczącej warunków zapłaty rekompensaty naleŜnej tej Spółce z 
tytułu świadczenia usług określonych w § 1 na okres 4 lat, z moŜliwością jej 
przedłuŜenia zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres do 10 lat.  
 
§ 3.  
Rekompensata, naleŜna Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Spółce z o.o.  
w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu obniŜenia przychodu spowodowanego 
koniecznością respektowania uprawnień do korzystania z przejazdów komunikacją 
miejską w Piotrkowie Trybunalskim bezpłatnie albo w oparciu o bilety ulgowe, jest 
obliczona według obiektywnych i przejrzystych warunków i nie przekracza wartości 
niezbędnych do pokrycia kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług 
określonych w § 1 niniejszej uchwały, jakie ponosi typowe, dobrze zarządzane 
przedsiębiorstwo dysponujące środkami umoŜliwiającymi wywiązanie się ze 
zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych.  



 
§ 4.  
1. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyraŜa zgodę na zaciągnięcie przez 
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w imieniu i na rzecz Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego zobowiązania tytułem rekompensaty, naleŜnej Miejskiemu Zakładowi 
Komunikacyjnemu Spółce z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu obniŜenia 
przychodu spowodowanego koniecznością respektowania uprawnień do korzystania 
z przejazdów komunikacją miejską w Piotrkowie Trybunalskim bezpłatnie albo w 
oparciu o bilety ulgowe i zaangaŜowania na ten cel odpowiednio w okresie 
obowiązywania umowy corocznie środków finansowych z budŜetu Miasta Piotrków 
Trybunalski w wysokości nie większej, niŜ 6 500 000,00 zł. (brutto). 
2. Kwota rekompensaty przysługująca Wykonawcy określona w ust. 1 podlega 
weryfikacji w celu uniknięcia nadmiernej rekompensaty. 
3. Weryfikacja kwoty rekompensaty będzie dokonywana na wniosek Wykonawcy we 
wrześniu, z mocą obowiązującą od pierwszego stycznia następnego roku 
obowiązywania niniejszej umowy, przy czym pierwsza waloryzacja będzie dokonana 
na wniosek Wykonawcy po dniu 3 grudnia 2009 r., z mocą obowiązującą od 1 marca 
2010 roku.  
4. Stawkami bazowymi dla przeprowadzenia weryfikacji będą stawki obowiązujące w 
roku, w którym dokonywana będzie ta weryfikacja.  
5. Podstawę weryfikacji mogą stanowić wyniki audytu, którego celem jest ustalenie 
maksymalnego poziomu rekompensaty zgodnej z art. 6 oraz załącznikiem do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1370/2007 z dnia 23 
października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i 
drogowego transportu pasaŜerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 1191/69 i (EWG) 1107/70 (Dz. U. UE z 2007 r., L 315, str. 1). 
 
§ 5.  
Zobowiązanie określone w § 4 ust. 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z następujących tytułów: 
- dochody z majątku gminy,  
- dochody gminy z tytułu opłaty skarbowej,  
- dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości,  
- dochody gminy z tytułu podatku od spadków i darowizn, 
- dochody gminy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.  
 
§ 6.  
Traci moc Uchwała Nr XXIII/393/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 
maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Miasto Piotrków 
Trybunalski – jednostkę budŜetową Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie 
Trybunalskim z tytułu zawarcia umowy o świadczenie publicznych usług 
przewozowych w zakresie autobusowej komunikacji miejskiej na okres 
przekraczający rok budŜetowy.   
 
§ 7.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  
 
§ 8.  
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 


