
 
UCHWAŁA Nr XII/61/07  

Rady Gminy Dąbrowa 
z dnia 25 października 2007 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Opole w celu wspólnej realizacji 
zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, ze zm.), Rada Gminy Dąbrowa 
uchwala, co następuje: 

 

§1 

W celu wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, Gmina 
Dąbrowa zawiera porozumienie międzygminne z Miastem Opole, na warunkach określonych  
w porozumieniu, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§2  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 

§3 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§4  

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/  prof. dr hab. inŜ. Piotr Wieczorek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr XII/61/07 Rady Gminy 
Dąbrowa z dnia 25 października 2007 r. 

 
 

P O R O Z U M I E N I E  

zawarte  w dniu  .................................... w Opolu pomiędzy Miastem Opole z siedzibą 
w Opolu reprezentowanym przez: 

........................................................................... 

........................................................................... zwanym dalej Gminą Opole,  

a Gminą Dąbrowa z siedzibą w Dąbrowie przy ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 

reprezentowaną  przez: 

Wójta Gminy Dąbrowa Pana Marka Leję  

zwanym dalej Gminą  

na  podstawie  uchwały Rady Miasta  Opola  nr.....................   z  dnia............................... 

i uchwały Rady Gminy Dąbrowa nr XII/61/07 z dnia 25 października 2007 r. 

w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Opola i Gminy Dąbrowa w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego strony postanawiają, co następuje: 

§1 

Strony porozumienia powierzają, wykonywanie naleŜących do Gminy Dąbrowa i Gminy Opole, 
zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Gminie Opole. 

§2 
Gmina Opole powierzone zadania wykonywać będzie nieodpłatnie za pośrednictwem 
przewoźnika - Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z o.o. w Opolu - jednoosobowej 
spółki komunalnej Gminy Opole, na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

§3 
Wykonywanie przewozu osób na liniach komunikacyjnych łączących Opole  
z miejscowościami: Sławice, Mechnice, Chróścina będzie się odbywać w ramach komunikacji 
miejskiej, w rozumieniu art. 4 pkt 7a ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.). 

§4 
Wykaz linii komunikacyjnych, o których mowa w § 3 zawiera załącznik nr 1 do niniejszego 
porozumienia. 

§5 
Na liniach komunikacji miejskiej objętych porozumieniem, obowiązują ceny ustalone przez Radę 
Miasta Opola. 

§6 
Kontrola biletowa na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Dąbrowa będzie prowadzona 

przez przewoźnika. 



§7 

1.     Gmina Dąbrowa na własny koszt zobowiązuje się do: 

1) utrzymania czystości, odśnieŜania oraz konserwacji nawierzchni (jezdnie, zatoki, 
wysepki przystankowe, chodniki) w obrębie przystanków i pętli połoŜonych na 
terenie będącym własnością Gminy Dąbrowa, 

2) nieodpłatnego udostępniania na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka  
z o.o. w Opolu, dla celów realizacji niniejszego porozumienia, przystanków i pętli 
połoŜonych na terenie Gminy Dąbrowa, 

3) ponoszenia kosztów związanych z ewentualną odpłatnością za uŜytkowanie pętli  
i przystanków zlokalizowanych na gruncie nie będącym własnością Gminy Dąbrowa. 

2.  Gmina Dąbrowa ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za niewykonanie lub 
nienaleŜyte wykonanie zobowiązań określonych w niniejszym porozumieniu,  
a w szczególności w zakresie wynikającym z postanowień ust. 1. 

3.   Gmina Opole ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za niewykonanie lub nienaleŜyte 
wykonanie zobowiązań określonych w niniejszym porozumieniu, w szczególności w zakresie 
wynikającym z § 1. 

§8 

Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony. 

§9 
KaŜda ze Stron moŜe wypowiedzieć powyŜsze porozumienie z zachowaniem 3 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 

§10 
W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mieć będą zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, Prawa przewozowego oraz ustawy o transporcie drogowym. 

§11 
Zmiany  i uzupełnienia porozumienia   wymagają   zachowania   formy   pisemnej   pod   rygorem 
niewaŜności. 

§12 
Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć w związku z niniejszym porozumieniem rozstrzygane 
będą przez sąd powszechny właściwy dla miasta Opola. 

§13 
Do czasu podjęcia uchwały, o której mowa w § 5, na liniach komunikacyjnych objętych 
porozumieniem, obowiązują dotychczasowe ceny biletów. 

§14 
Tekst porozumienia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
kaŜdej ze Stron. 

§15 

Porozumienie   podlega    ogłoszeniu    w   Dzienniku    Urzędowym    Województwa Opolskiego. 

       Gmina Dąbrowa                                                                                        Miasto Opole 
 


