
DRUK NR 9/XLVI 
 

UCHWAŁA NR ………… 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE  

z dnia ………………… 
 
 
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Gryfino 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645; poz. 1318; z 2014 r., poz. 379), w związku z art. 7 ust. 1 
pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, 
poz. 13; Nr 228, poz. 1368; z 2014 r. poz. 423) uchwala się, co następuje: 
 

§1. Postanawia się zawrzeć z Gminą Miasto Szczecin porozumienie międzygminne w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin,  
a Gminą Gryfino, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
 

 Mieczysław Sawaryn 



 
 

Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13; Nr 228, poz. 1368; z 2014 r. poz. 423) organizatorem 
publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin 
sąsiadujących jest gmina, której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu publicznego na 
mocy porozumienia między gminami. Z uwagi na strategiczne dla mieszkańców Gminy Gryfino 
znaczenie połączeń autobusowych na liniach komunikacyjnych łączących Szczecin z Gryfinem, 
niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia 
międzygminnego, w celu umożliwienia Gminie Gryfino zorganizowania publicznego transportu 
zbiorowego w zakresie komunikacji autobusowej, na okres 2015-2016 r. 
 
 
Sporządził: 
 
 
Mariusz Tarka 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr…………… 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia ……………… 

 
Porozumienie międzygminne 

zawarte w dniu…………2014 r. 
 
 
pomiędzy: 
Gminą Gryfino, reprezentowaną przez: 
Henryka Piłata – Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, 
a 
Gminą Miasto Szczecin, reprezentowaną przez: 
Piotra Krzystka – Prezydenta Miasta Szczecin 
 
w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Na podstawie uchwały nr ………… Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia ………… i uchwały  
nr ………… Rady Miasta Szczecin z dnia ………… strony ustalają, co następuje: 
 
§ 1. Gmina Miasto Szczecin powierza zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 
terenie Gminy Miasto Szczecin, na niżej wymienionych liniach komunikacyjnych łączących Gminę 
Miasto Szczecin i Gminę Gryfino, a Gmina Gryfino przyjmuje do realizacji to zadanie:  

1) Szczecin – Nowe Czarnowo, przez Radziszewo – Daleszewo – Gryfino, 
2) Szczecin – Gryfino, przez Radziszewo – Chlebowo – Gardno – Wełtyń, 
3) Szczecin – Gryfino, przez Radziszewo – Stare Brynki – Gardno – Wełtyń. 

§ 2. 1. Gmina Gryfino realizować będzie powierzone zadanie określone w ust. 1 poprzez dokonanie 
wyboru operatora zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) i utrzymanie przedmiotowych linii w czasie trwania 
porozumienia. 
2. Na realizację zadania określonego w ust. 1 Gmina Miasto Szczecin przekazywać będzie dotację dla 
Gminy Gryfino w wysokości określonej w umowie wskazanej w § 4. 

§ 3. 1. Za przejazdy na liniach komunikacyjnych wskazanych w § 1 na terenie Gminy Miasto Szczecin 
pobierane będą opłaty uchwalane przez Radę Miejską w Gryfinie. 

2. Opłaty za przejazdy stanowić będą wpływy operatora, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

3. Wysokość opłat za przejazdy uchwalana będzie przez Radę Miejską w Gryfinie. 

§ 4. Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania i przekazywania dotacji określone zostaną 
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Gryfino, a Gminą Miasto Szczecin. 

§ 5. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony, a wszelkie jego zmiany wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za 6-miesięcznym wypowiedzeniem 
ze skutkiem na koniec miesiąca. 

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  
i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

 

 
 

Gmina Gryfino Gmina Miasto Szczecin 


