
UCHWAŁA NR ………… 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia  ……………… 

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków 

Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 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, Nr 167, 

poz. 1759; 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;  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 

117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co 

następuje:  

§ 1. Postanawia się zawrzeć porozumienie międzygminne z Gminą Grabica w sprawie 

powierzenia Miastu Piotrków Trybunalski wykonywania zadania publicznego polegającego 

na realizacji lokalnego transportu zbiorowego na linii Piotrków Trybunalski – Szydłów; 

Szydłów – Piotrków Trybunalski.  

§ 2. Projekt porozumienia międzygminnego, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały.  

§ 3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr …………….. 

       Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

       z dnia ………………………………….  

 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE  z dnia ………………………..  
 

pomiędzy: 

 

Miastem Piotrków Trybunalski, reprezentowanym przez: 

Krzysztofa Chojniaka – Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zwanym dalej 

„Miastem Piotrków Trybunalski” 

i  

Gminą Grabica, reprezentowaną przez: 

Edwardę Wójcik – Wójta Gminy Grabica, zwaną dalej „Gminą”, którzy działają na podstawie 

właściwych uchwał: 

- Nr ……….. Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia ……….. w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica            

w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,  

- Nr ……….. Rady Gminy w Grabicy z dnia ……… w sprawie zawarcia porozumienie 

międzygminnego pomiędzy Gminą Grabica i Miastem Piotrków Trybunalski w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego,  

w obecności: Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie 

Trybunalskim Zbigniewa Stankowskiego, zwanego dalej „Przewoźnikiem” 

 

w sprawie międzygminnego porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego  

 

§ 1. Gmina powierza a Miasto Piotrków Trybunalski przyjmuje do realizacji zadanie własne 

w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy, na trasie Piotrków Trybunalski 

– Szydłów, Szydłów – Piotrków Trybunalski.  

 

§ 2. Miasto Piotrków Trybunalski przyjmuje prawa i obowiązki Gminy związane z zadaniem 

określonym w § 1. 

 

§ 3. Ustalanie wysokości opłat oraz ulg i zwolnień z opłat za przejazdy, sposób ustalania 

wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i rzeczy dla zadania określonego w § 1 

należy do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

 

§ 4. Miasto Piotrków Trybunalski realizować będzie powierzone zadanie przez spółkę 

miejską: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim,                   

ul. Krakowskie Przedmieście 73, 97 – 300 Piotrków Trybunalski.  

 

§ 5. Gmina zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania na rzecz Miasta dla celów 

realizacji niniejszego Porozumienia, przystanków i pętli położonych na terenie Gminy. 

Wyposażenie przystanków (np. wiata, ławki, kosze itp.) stanowi jej własność i będzie przez 

Gminę utrzymywane i naprawiane na własny koszt.  

 

 

 

 



 

 

§ 6. 1. Finansowanie funkcjonowania komunikacji na obszarze administracyjnym Gminy Grabica 

w zakresie realizacji zadania, określonego w § 1 nastąpi z: 

1) przychodów ze sprzedaży biletów emitowanych przez przewoźnika,  

2) rekompensaty ustalonej przez strony porozumienia w wysokości 100,00 zł. miesięcznie  

z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia, 

2. Dopłatę o której mowa w ust. 1 pkt 2, Gmina wnosi miesięcznie na konto Miasta w terminie do 

dnia 20 –tego każdego miesiąca z góry,    

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu dopłaty, Miastu służy prawo naliczenia odsetek 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.    

4. Miasto zobowiązuje się do powiadomienia Gminy w terminie dwóch tygodni o ewentualnym 

dokonaniu zmiany numeru konta, na który będzie wnoszona dopłata.  

 

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia jego podpisania.  

 

§ 8. 1. Niniejsze Porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie w trybie porozumienia 

stron. 

2. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania niniejszego Porozumienia za uprzednim 

trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

 

§ 9. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 10. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 

ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, 

poz. 13) oraz ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. 

zm.). 

 

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej  

ze stron porozumienia.  

 

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia.  

 

 

 

 

Miasto Piotrków Trybunalski      Gmina  

 

 

 

Przewoźnik  

 

 

 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 

 

 

 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 

2011 r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) zdefiniowała komunikacje miejską jako: „gminne przewozy 

pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych miasta albo: 

a) miasta i gminy,  

b) miast, albo  

c) miast i gmin sąsiadujących  

- jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu 

wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego”.  

 Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady           

z dnia 23 października 2007 r., dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego                     

i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym Rozporządzenia Rady (EWG)                    

Nr 1191/69 i (EWG)  Nr 1107/70, a także Uchwałą Nr XII/245/11 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 28 września 2011 roku w przedmiocie zmiany uchwały                                   

Nr XXVIII/257/96 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 września 1996 r.                     

w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Piotrków Trybunalski pod firmą 

„Komunikacja Miejska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie 

Trybunalskim zmienionej uchwałą Nr XXIX/285/96 Rady Miejskiej w Piotrkowie 

Trybunalskim z dnia 30 października 1996 r., Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. jest 

podmiotem wewnętrznym Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i nie może wykonywać 

przewozów poza granicami miasta, a zatem konieczne staje się uregulowanie w/w przewozów 

poprzez zawarcie stosownego porozumienia międzygminnego z zainteresowaną gminą.   

 W przedmiotowej uchwale proponuje się zawrzeć z Gminą Grabica porozumienie 

międzygminne w sprawie powierzenia Miastu Piotrków Trybunalski wykonywania 

przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Piotrków Trybunalski – Szydłów, Szydłów 

– Piotrków Trybunalski. Gmina Grabica zobowiązuje się do udostępniania i całkowitego 

utrzymania przystanków komunikacyjnych na w/w linii oraz przekazywania miesięcznej 

rekompensaty w wysokości 100,00 zł. netto, z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia.  

 Zawarcie porozumienie umożliwi włączenie przedmiotowej linii komunikacyjnej do 

systemu transportu zbiorowego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (komunikacji 

miejskiej).   

 Wójt Gminy Grabica wyraził wolę zawarcia porozumienia z Miastem Piotrków 

Trybunalski w w/w zakresie i zobowiązał się do przedłożenia stosownej uchwały na 

najbliższym posiedzeniu Rady Gminy tj. 22 listopada 2011 roku.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kwestionariusz  
do projektu uchwały Rady Miasta 

Tytuł uchwały: 
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego.  

Krótki opis uchwały: Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym                    
(Dz. U. z 2011r.  Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) zdefiniowała komunikacje miejską jako: „gminne przewozy 
pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych miasta albo: 

a) miasta i gminy,  
b) miast, albo  
c) miast i gmin sąsiadujących  
- jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej 

realizacji publicznego transportu zbiorowego”.  
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia                                           

23 października 2007 r., dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego oraz uchylającym Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG)  Nr 1107/70, a także 
Uchwałą Nr XII/245/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2011 roku w przedmiocie 
zmiany uchwały Nr XXVIII/257/96 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 września 1996 r.            
w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Piotrków Trybunalski pod firmą „Komunikacja Miejska” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zmienionej uchwałą                
Nr XXIX/285/96 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 1996 r., Miejski Zakład 
Komunikacyjny Sp. z o.o. jest podmiotem wewnętrznym Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i nie może 
wykonywać przewozów poza granicami miasta, a zatem konieczne staje się uregulowanie w/w przewozów 
poprzez zawarcie stosownego porozumienia międzygminnego z zainteresowaną gminą.   
W przedmiotowej uchwale proponuje się zawrzeć z Gminą Grabica porozumienie międzygminne w sprawie 
powierzenia Miastu Piotrków Trybunalski wykonywania przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej 
Piotrków Trybunalski – Szydłów, Szydłów – Piotrków Trybunalski. Gmina Grabica zobowiązuje się do 
udostępniania i całkowitego utrzymania przystanków komunikacyjnych na w/w linii oraz przekazywania 
miesięcznej rekompensaty w wysokości 100,00 zł., z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia.  
Zawarcie porozumienie umożliwi włączenie przedmiotowej linii komunikacyjnej do systemu transportu 
zbiorowego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (komunikacji miejskiej).   
Wójt Gminy Grabica wyraził wolę zawarcia porozumienia z Miastem Piotrków Trybunalski w w/w zakresie             
i zobowiązał się do przedłożenia stosownej uchwały na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy, tj. 22.11. br  
 
 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt uchwały: Agata Wypych - MZDiK 

Podpis Kierownika jednostki 

organizacyjnej Miasta 
przygotowującej projekt 
uchwały: 

 

Aprobata Kierownika 

komórki organizacyjnej 
Urzędu Miasta sprawującej  
nadzór nad jednostką 
przygotowującą projekt 

 

Wymagane opinie 
lub uwagi prawnika  

i innych komórek 

organizacyjnych: 

   

Aprobata  

Wiceprezydenta 
lub Sekretarza: 

 Aprobata Skarbnika:  

Opinia Kolegium 
Prezydenckiego: 

projekt zaakceptowany  

Przekazuję pod obrady Rady Miasta 
zaakceptowany projekt uchwały  
 
 

 
Data i podpis Prezydenta projekt odrzucony  



Opinie właściwych komisji 
Rady Miasta: 

   

Decyzja Przewodniczącego 
Rady Miasta: 

skierować pod obrady w dniu:  
Podpis Przewodniczącego Rady: 

zwrócić projekt  

 
 

 
 

 


