
UCHWAŁA NR 11/IV/2014
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie przejęcia zadań zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w pasie dróg 
powiatowych

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. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Konopiska uchwala się, co następuje:

§ 1. Przejąć od Powiatu Częstochowskiego zadanie zarządzania przystankami komunikacyjnymi 
zlokalizowanymi na terenie Gminy Konopiska w pasie dróg powiatowych.

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

2. Treść porozumienia stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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Załącznik do Uchwały Nr 11/IV/2014 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 15 grudnia 2014 r. 

 

Porozumienie 

zawarte w dniu..................... w Częstochowie pomiędzy: 

Powiatem Częstochowskim - Zarządem Powiatu z siedzibą w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9, 

42-217 Częstochowa, posiadającym numer identyfikacyjny REGON 152180837, numer identyfikacji 

podatkowej NIP 573-27-88-125, reprezentowanym przez: 

....................................................- Starostę Częstochowskiego 

....................................................- Wicestarostę Częstochowskiego 

zwanym w dalszej części "Przekazującym", a 

Gminą............................................., reprezentowaną przez : Wójta 

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

zwaną dalej "Przejmującym", 

łącznie zwane w dalszej części porozumienia "Stronami". 

Działając na podstawie: 

 Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z 

późn. zm.) 

 Art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594z późn. 

zm. ) 

 Art. 19 ust. 4, art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 

260 z późn. zm. ) 

 Art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. 

U. Nr 5 poz. 13). 

strony zawierają porozumienie następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie Przejmującemu zarządzania przystankami komunikacyjnymi 

zlokalizowanymi na terenie gminy w pasie dróg powiatowych wymienionymi w załączniku do porozumienia, 

stanowiącym jego integralną część. 

2. Przekazujący oświadcza, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.) zarządza drogami powiatowymi na terenie powiatu częstochowskiego, 

ma których zlokalizowane są przystanki będące przedmiotem przekazania. 

§ 2  

1. Przekazujący powierza, a Przejmujący przyjmuje do wykonania funkcję zarządcy przystanków, 

wymienionych w załączniku do porozumienia, w szczególności w zakresie jego kompetencji obowiązków 

określonych w: 

 1) art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 

2011r. Nr 5, poz. 13 ze zmianami), 
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2) §11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 

2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012r. poz. 451). 

2. Przejmujący zobowiązuje się realizować zadania poprzez: 

 1) ustalanie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, 

 2) zamieszczanie informacji dotyczącej rozkładu jazdy na przystanku komunikacyjnym. Rozkład jazdy 

może być umieszczony wyłącznie w wiacie przystankowej lub na słupku pod znakiem "D-15" 

3. Przejmujący zobowiązuje się do wykonania powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Zadania powierzone niniejszym porozumieniem Przejmujący będzie wykonywał w formach 

przewidzianych przepisami prawa. 

§ 3 

W ramach powierzonych  zadań Przejmujący zobowiązany jest do wydawania uzgodnień dotyczących zasad 

korzystania z przystanków dla przewoźników, zgodnie z podjętą Uchwała Rady Gminy. 

§ 4 

W gestii Przekazującego pozostają obowiązki zarządcy drogi określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku 

o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.) z wyjątkiem obowiązków wynikających z 

zarządzania przystankami komunikacyjnymi określonych w przepisach prawa wymienionych w § 2 ust. 1 

niniejszego porozumienia. 

§ 5 

Przekazujący zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań powierzonych. 

§ 6 

1. Porozumienie ponadto stanowi prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu 

art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2013r., poz 1409 z późn. zm.) w zakresie 

niezbędnym oraz do wykonywania innych prac utrzymaniowych nie będących robotami budowlanymi. 

2. Porozumienie niniejsze nie daje Przejmującemu prawa do prowadzenia robót w pasie drogowym w 

związku z budową wiaty przystankowej, jej eksploatacją lub innymi czynnościami powodującymi naruszenie 

pasa drogowego bez dodatkowego uzgodnienia tego faktu z Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie. 

3. Prowadzenie robót w pasie drogowym związane z wykonaniem czynności określonych w niniejszym 

paragrafie może nastąpić każdorazowo po złożeniu stosownego zawiadomienia do Powiatowego Zarządu 

Dróg w Częstochowie. 

4. W razie konieczności wykonania prac wymagających zajęcia większej powierzchni Powiatowy Zarząd 

Dróg w Częstochowie może uzależnić zgodę na zajęcie pasa od opracowania przez Przejmującego 

dodatkowego projektu organizacji ruchu. 

5. Niedopełnienie formalności określonych w pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu traktowane będzie jako 

samowolne zajęcie pasa drogowego ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

§ 7  

Przejmującemu bez zgody Przekazującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie 

wolno przekazywać praw  do nieruchomości wynikającej z § 4 niniejszego porozumienia osobom trzecim.  

§ 8  

1. Zmiana postanowień zawartego porozumienia może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku wystąpienia sporów wynikłych z realizacji niniejszego porozumienia, strony będą dążyły do 

ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia właściwy do rozpoznania sporu będzie 

Sąd Powszechny w Częstochowie. 

§ 9 

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze Stron z 

zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
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§ 10  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 

13), ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 1 2013r. poz. 260 z późn. zm.), oraz 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.). 

§ 11   

1. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

§ 12 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

Przekazujący:        Przejmujący: 

 

1. ...............................       1. .................................. 

2. ...............................       2. .................................. 
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Załącznik nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE 

GMINY KONOPISKA, PRZY KTÓRYCH ZLOKALIZOWANE SĄ PRZYSTANKI 

AUTOBUSOWE 

 

 

L.p. Numer drogi Nazwa drogi Nazwa przystanku 

 
 

1. 

 
 

1021 S 

 
 

Olsztyn – Aleksandria 

 

 
 

2. 

 
 

1049 S 

 
Blachownia – 
Częstochowa 

(Dżbów) 

 

 
 

3. 

 
 

1051 S 

 
Aleksandria I – 
Aleksandria II – 

Kopalnia 

 

 
 

4. 

 
 

1052 S 

 
 

Hutki - Starcza 
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