
UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2022 
RADY GMINY PRZYRÓW 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie przyjęcia przez gminę do realizacji zadania Województwa 
Śląskiego polegającego na zarządzaniu przystankami komunikacyjnymi 
zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Gminy Przyrów 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022r., poz. 559 z późn. zm.) Rada 
Gminy Przyrów uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przejąć od Województwa Śląskiego zadanie polegające na zarządzaniu 
przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich 
w granicach administracyjnych Gminy Przyrów. 

§ 2. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zawarcia porozumienia w sprawie 
przejęcia zadań wymienionych w § 1. 

2. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Maria Stępień 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/240/2022 
Rady Gminy Przyrów 
z dnia 29 listopada 2022 r. 

POROZUMIENIE 

z dnia …………. 

w sprawie powierzenia Gminie ……………… zadania własnego 
Województwa Śląskiego pn. ”Zarządzanie przystankami 

komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich”, 
zawarte pomiędzy: 

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, 
reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 

…………………………………………… 

……………………………………………. 

zwanym danej "Powierzającym" 

a 

Gminą ………………………………… z siedzibą w …………………. przy ul. 
………………., reprezentowaną przez: 

……………………………………………… 

…………………………………………….. 

zwanym danej "Przejmującym". 

Działając na podstawie: 

- art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), 

- art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 547, z późn. zm.), 

- art. 15 ust. 1 pkt 6, art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.z 2021 r. poz. 1371), 

- uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr … z dnia … w sprawie 
powierzenia zadania własnego Województwa Śląskiego pn. „Zarządzanie 
przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich”, 

- uchwały Rady Gminy … Nr … z dnia … w sprawie przejęcia zadania zarządzania 
przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich 
w granicach administracyjnych Gminy … 

strony zawierają porozumienie następującej treści: 
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§ 1. 1. Powierzający powierza Przejmującemu zadanie zarządzania 
przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich 
w granicach administracyjnych Gminy ……………. 

2. Przekazanie przystanków objętych niniejszym porozumieniem nastąpi 
w formie pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykaz przystanków 
stanowi załącznik do Porozumienia. 

3. W ramach powierzonego zadania Przejmujący (Rada Gminy……….….) 
upoważniony jest do określania warunków i zasad korzystania z przystanków 
komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób 
w publicznym transporcie zbiorowym oraz ustalania stawek opłat za korzystanie 
z tych przystanków. 

4. W ramach powierzonego zadania Przejmujący (Gmina…..) upoważniony jest 
do uzgadniania warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych 
dla operatorów i przewoźników oraz ewentualnego pobierania opłat za 
korzystanie z tych przystanków. 

§ 2. 1. Przejmujący z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi 
wszelką odpowiedzialność wobec Powierzającego i osób trzecich. 

2. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, 
Przejmujący zobowiązuje się wykorzystać wyłącznie na realizację przejętego 
zadania. 

3. Wszelkie koszty związane z realizacją powierzonego zadania będzie ponosił 
Przejmujący. 

4. Zadania powierzone niniejszym porozumieniem Przejmujący będzie 
wykonywał w formach przewidzianych prawem. 

§ 3. 1. Powierzający zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania 
oceny prowadzenia zadań powierzonych. 

2. Przejmujący zobowiązuje się wobec Powierzającego do usuwania 
i pokrywania kosztów wszelkich szkód oraz zaspakajania roszczeń związanych 
z realizacją zadań będących przedmiotem porozumienia, a w szczególności 
Przejmujący będzie ponosił wszelką odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody 
związane z realizacją porozumienia, w tym również za szkody poniesione przez 
osoby trzecie w przypadkach ich powstania z przyczyny leżącej po stronie 
Przejmującego. 

§ 4. 1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Każdej ze stron 
przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 
trzymiesięcznego wypowiedzenia. 
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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 w formie pisemnej albo formie 
elektronicznej w rozumieniu art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny. 

§ 5. 1. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia podlegać będą orzecznictwu 
sądu właściwego dla siedziby Powierzającego. 

2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej albo formy 
elektronicznej w rozumieniu art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny. 

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
po dwa dla każdej ze stron. 

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

Województwo Śląskie                                    Gmina 
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