
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

zawarte w dniu 24 czerwca 2016  r. w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12 pomiędzy:

Gminą Brwinów

reprezentowaną przez:

Arkadiusza Kosińskiego – Burmistrza Gminy Brwinów

a

Miastem Podkowa Leśna

reprezentowaną przez:

Artura Tusińskiego – Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

każda z osobna zwana Stroną a łącznie Stronami

regulujące zasady organizacji gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015  r., poz. 1440)) pomiędzy Gminą 
Brwinów a Miastem Podkowa Leśna, w wykonaniu uchwałynr XXX.267.2016  z dnia 22 czerwca 2016 r. Rady 
Miejskiej w Brwinowie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a 
Miastem  Podkowa Leśna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu  gminnych przewozach pasażerskich oraz 
uchwały nr 134/XXIV/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna  z dnia 24 maja 2016 r.  w sprawie  zawarcia 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem  Podkowa Leśna dotyczącego 
wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

§ 1. 1. Miasto Podkowa Leśna powierza Gminie Brwinów wykonywanie zadań z zakresu publicznego 
transportu zbiorowego, w gminnych przewozach pasażerskich, dotyczących linii komunikacyjnej Brwinów 
Rynek - Podkowa Leśna - Żółwin – Owczarnia – Brwinów Rynek, która na terenie Miasta Podkowa Leśna 
przebiega następującymi ulicami:

·Brwinowską (drogą powiatową),

·Lotniczą,

·Główną (na której znajduje się jedyny przystanek autobusowy i zawrotka),

·Lotniczą,

·Brwinowską,

·Jana Pawła II (drogą powiatową)

a Gmina Brwinów przyjmuje to zadanie do wykonania.

2. Przejęcie przez Gminę Brwinów praw i obowiązków składających się na realizację zadań określonych 
w ust. 1 nastąpi w dniu 1 stycznia 2017 r.

3. Gmina Brwinów zobowiązuje się do pokrywania w całości kosztów obsługi linii komunikacyjnej, o 
której mowa w ust.1.
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§ 2. Rolę operatora publicznego transportu zbiorowego, w zakresie i na trasie określonej w § 1 ust. 1 
przedmiotowego Porozumienia, pełnić będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 3. 1. Dla realizacji zadań, określonych w § 1 ust. 1 niniejszego porozumienia, operator publicznego 
transportu zbiorowego, oznaczony w § 2 niniejszego porozumienia, będzie nieodpłatnie korzystał z 
przystanków autobusowych wynikających z uzgodnionego przebiegu tras i rozkładów jazdy.

2. Miasto Podkowa Leśna jest obowiązana do całorocznego utrzymywania przystanków autobusowych, na 
swoim terenie, w odpowiednim stanie technicznym oraz do utrzymania ich w czystości a także do ich 
odśnieżania.

3. Gmina Brwinów zobowiązuje się do umieszczenia rozkładów jazdy, dla pasażerów, na przystankach 
autobusowych zlokalizowanych na terenie Miasta Podkowa Leśna.

4. Gmina Brwinów nie ponosi odpowiedzialności za zmianę tras lub niewykonanie kursów spowodowane 
brakiem przejezdności dróg na terenie Miasta Podkowa Leśna lub szczególnie niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi tj. opady śniegu, uszkodzenie dróg na skutek ulewnego deszczu, braku przejezdności dróg po 
wystąpieniu silnych wiatrów lub wichury itp.

5. Gmina Brwinów w przypadkach wystąpienia zdarzeń związanych z działaniem siły wyższej (np. klęski 
żywiołowe, strajki, blokady dróg, awarie, wystąpienie nagłych i niespotykanych oraz niekorzystnych 
warunków atmosferycznych) może wprowadzić zmiany w rozkładzie jazdy oraz zmienić lokalizację 
przystanków, a także ma prawo do czasowego zawieszenia w całości lub w części realizacji usług objętych 
niniejszym Porozumieniem po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu tego z Miastem Podkowa Leśna.

§ 4. W ramach uprawnień i obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 porozumienia, Gmina Brwinów 
przejmuje na siebie ustalenie opłat za przejazd i innych opłat, których mowa w ustawie prawo przewozowe.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania 
przedmiotowego porozumienia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze Stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

§ 9. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przekazanie porozumienia do opublikowania powierza się Gminie Brwinów.
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