
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia .................... .... r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską Mielec od Powiatu Mieleckiego 
zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne 

zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Mielec 

Na podstawie, art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm ) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Miejskiej Mielec od Powiatu Mieleckiego zadania 
zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne 
zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Mielec. 

§ 2.  

Przekazanie o którym mowa w § 1 nastąpi w drodze porozumienia, którego projekt stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia....................2021 r. 

POROZUMIENIE NR................… 
POWIATU MIELECKIEGO I GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Mielec zadania zarządzania drogami powiatowymi 
w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych 

w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Mielec 

Porozumienie zawarte na podstawie 

1. art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2020r., poz. 920 z późn. zm), 2. art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), 3. art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm), Uchwały Nr XXXII Rady 
Powiatu Mieleckiego z dnia 21 czerwca 2021 r., Uchwały Nr..........Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 
.................r. w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Mielec zadania zarządzania drogami 
powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg 
powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Mielec pomiędzy: Powiatem 
Mieleckim, z siedzibą w Mielcu na ul. Wyspiańskiego 6, zwanym dalej Powierzającym, 
reprezentowanym przez: 

1) Stanisława Lonczaka - Starostę Powiatu Mieleckiego 

2) Andrzeja Bryłę - Wicestarostę Powiatu Mieleckiego przy kontrasygnacie: 

1) Ireny Turek - Skarbnika Powiatu Mieleckiego 

zwanym dalej „Powierzającym”  

a Gminą Miejską Mielec, z siedzibą w Mielcu na ul. Żeromskiego 26, zwaną dalej Przejmującym, 
reprezentowanym przez: 

1) Jacka Wiśniewskiego – Prezydenta Miasta Mielca przy kontrasygnacie: 

2) Anny Kobylarz – Skarbnik Miasta, 

 zwanym dalej „Przejmującym” 

§ 1.  

Powierzający powierza Przejmującemu zadanie zarządzania drogami powiatowymi w zakresie 
obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych Gminy Miejskiej Mielec, zwanych dalej Przystankami, a Przejmujący przejmuje 
to zadanie do wykonania. Zadanie określone w ust. 1 dotyczy Przystanków określonych w uchwale 
Rady Powiatu Nr XXVI/231/2020 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu 
przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Mieleckiego, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat Mielecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
Powierzający zobowiązany jest do przedłożenia Przejmującemu aktualnego wykazu przystanków 
na terenie Gminy. Przejmujący zobowiązuje się do wykonania powierzonego zadania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, 
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ustawą o transporcie drogowym, ustawą o drogach publicznych, ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, prawem budowlanym, prawem zamówień publicznych oraz prawem 
ochrony środowiska. 

§ 2.  

Przejmujący z tytułu realizacji zadań objętych Porozumieniem ponosi wszelką 
odpowiedzialność wobec Powierzającego i osób trzecich. W ramach powierzonych zadań 
Przejmujący upoważniony jest do wydawania uzgodnienia zasad korzystania z Przystanków dla 
przewoźników, oraz pobierania opłat za korzystanie z tych przystanków. Zadania powierzone 
Porozumieniem, Przejmujący będzie wykonywał w formach przewidzianych prawem. 

§ 3.  

Przejmujący będzie pobierał opłaty za korzystanie z przystanków zgodnie z art. 16 ustawy 
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Wpływy z opłat za korzystanie 
z przystanków, Przejmujący zobowiązuje się wykorzystać wyłącznie na realizację przejętych zadań. 

§ 4.  

Przy ustalaniu zasad korzystania z przystanków Przejmujący zobowiązany jest do przestrzegania 
następujących warunków: 

1. Powierzający nie wyraża zgody na umieszczanie na przystankach innych treści, niż informacje 
dla pasażerów, dotyczących w szczególności godzin odjazdów środków transportu, a przede 
wszystkim reklam w rozumieniu art. 4, pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych. 

2. W przypadku stwierdzenia konieczności korekty lokalizacji przystanków, zmiany zostaną 
dokonane przez organ zarządzający ruchem w trybie przewidzianym rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

3. Uzgodnienie wydane przez Przejmującego nie daje przewoźnikowi prawa wyłączności do 
korzystania z Przystanków. 

§ 5.  

1. W przypadku potrzeby remontu lub przebudowy drogi publicznej, jeżeli zajdzie konieczność 
przeniesienia Przystanku, Powierzający ustali w uzgodnieniu z Przejmującym nową lokalizację 
przystanku. 

2. W przypadku likwidacji Przystanku, Powierzający powiadomi Przejmującego o planowanym 
terminie zmiany organizacji ruchu z 30-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Lokalizowanie jakichkolwiek obiektów budowlanych w obrębie Przystanku, m.in. wiat 
przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych posadowionych na miejscu 
przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, wymaga 
każdorazowo pisemnej zgody Powierzającego. 

§ 6.  

Powierzający zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań 
powierzonych, objętych Porozumieniem. 
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§ 7.  

1. Przejmujący zobowiązuje się wobec Powierzającego do usuwania i pokrywania kosztów 
wszelkich szkód oraz zaspakajania wszelkich roszczeń związanych z realizacją zadań będących 
przedmiotem Porozumienia. W szczególności Przejmujący będzie ponosił pełną odpowiedzialność 
odszkodowawczą z tytułu wszystkich zdarzeń powstałych w obrębie Przystanków, w tym również 
za szkody poniesione przez osoby trzecie. 

2. Przejmujący zobowiązuje się do posiadania przez cały czas trwania Porozumienia - umowy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie, o którym mowa w ust. 1. 

§ 8.  

1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego 
wypowiedzenia Porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec 
roku kalendarzowego. 

2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub 
nienależytego jego wykonania, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania 
terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone drugiej stronie na piśmie. 

3. Przekazanie Przystanków objętych Porozumieniem, nastąpi w formie pisemnego protokołu 
zdawczo – odbiorczego. 

§ 9.  

W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu stosuje się obowiązujące przepisy, 
w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie 
gminnym. 

§ 10.  

Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Porozumienia podlegać będą orzecznictwu sądu 
właściwego dla siedziby Powierzającego. 

§ 11.  

Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Powierzającego, 2 dla 
Przejmującego. 

§ 12.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
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