
UCHWAŁA nr XXXIV/205/2008
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie:  porozumienia międzygminnego z Gminą Kleszczewo w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego.

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 12 i  art.  74 ust.  1 ustawy z 8 marca 1990 r.  o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) w 
związku  z  art.  4  pkt  7a  lit.  b  Ustawy  z  dnia  06  września  2001  o  transporcie 
drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, nr. 125, poz. 874), uchwala się, co następuje:

§ 1
Postanawia  się  zawrzeć  z  Gminą  Kleszczewo  porozumienie  międzygminne  w 
zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w brzmieniu określonym w załączniku do 
uchwały.

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

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Nr XXXIV/205/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w  sprawie:  porozumienia  międzygminnego  z  Gminą  Kleszczewo  w 
zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

W przedmiotowej uchwale proponuje się zawrzeć z Gminą Kleszczewo porozumienie 
międzygminne w sprawie  wspólnej  realizacji  komunikacji  miejskiej,  polegające na 
przewozie osób autobusami linii S4 komunikacji miejskiej w Swarzędzu na odcinku 
trasy  pomiędzy  granicą  administracyjną  Gminy  Swarzędz  a  pętlą  autobusową 
położoną w Tulcach przy ul. Pocztowej.
Przy procedurze wydawania licencji na przewóz osób regularnymi liniami komunikacji 
miejskiej  wystąpiła  potrzeba  formalnego  uregulowania  obsługi  przez  komunikację 
miejską  w  Swarzędzu  miejscowości  Tulce  położonej  w  Gminie  Kleszczewo.  Z 
propozycją zawarcia porozumienia w tej sprawie wystąpił Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz w piśmie z dnia 06/10/2008 roku. 
W oparciu o szczegółowe wyliczenia potrzebnej w tym celu pracy przewozowej oraz 
o aktualnie ustalone ceny za usługi przewozowe zawarta zostanie stosowna umowa, 
w  której  określone  będą  między  innymi  partycypację  w  kosztach  obsługi 
przedmiotowego  odcinka  tej  linii,  która  w  obecnej  chwili  rozwiązuje  problem 
funkcjonowania tam komunikacji miejskiej. 
Nowelizacja  ustawy  z  dnia  6  września  2001  r.  o  transporcie  drogowym  (Dz.U.
07.125.874  –  tekst  jednolity)  zdefiniowała  komunikację  miejską  jako  przewóz 
regularny  wykonywany  w  ramach  lokalnego  transportu  zborowego  w  granicach 
administracyjnych miasta albo:
1. miasta i gminy,
2. miast albo miast i gmin sąsiadujących,
jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny w sprawie wspólnej 
realizacji komunikacji na swoim obszarze.
W  innym  przypadku  funkcjonujący  transport  zbiorowy  traktowany  jest  jako 
komunikacja regionalna, która podlega odrębnym wymaganiom technicznym, jak np. 
wożenie koła zapasowego czy umieszczenie firanek za kierowcą oraz w bocznych 
szybach autobusu.
W  związku  z  tym,  aby  linia  ta  nie  utraciła  charakteru  linii  komunikacji  miejskiej, 
niezbędne  staje  się  zawarcie  stosownego  porozumienia,  które  zgodnie  z  art.  74 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym precyzuje między innymi 
udział w kosztach realizacji powierzonego zadania.



                                                                                                    Załącznik do uchwały Nr XXXIV/205/2008
                                                   Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 30 grudnia 2008 roku 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

z dnia ..........................................
pomiędzy:

Gminą Swarzędz, reprezentowanym przez:

Annę Tomicką Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

a

Gminą Kleszczewo, reprezentowaną przez:

Bogdana Kemnitza Wójta Gminy Kleszczewo.

§ 1

Gmina Kleszczewo powierza, a Gmina Swarzędz przyjmuje do realizacji zadanie w zakresie 

lokalnego  transportu  zbiorowego,  polegające  na  przewozie  osób  autobusami  linii  Nr  S4 

(Swarzędz – Tulce) komunikacji miejskiej w Swarzędzu na odcinku trasy pomiędzy granicą 

administracyjną gminy Swarzędz a pętlą autobusową położoną w Tulcach przy ul. Pocztowej. 

§ 2

Gmina Swarzędz  przejmuje  prawa i  obowiązki  Gminy Kleszczewo,  związane  z zadaniem 

określonym w § 1.

§ 3

Ustalanie cen urzędowych za usługi przewozowe oraz ulg i zwolnień z opłat za przejazdy, 

określanie przepisów porządkowych oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z 

tytułu przewozu osób, zwierząt  i  rzeczy,  dla zadania  określonego w § 1, należy do Rady 

Miejskiej w Swarzędzu.



§ 4

Gmina  Swarzędz  wykonywać  będzie  powierzone  zadanie  poprzez  Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Wiraż Bus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Garbach: 

62-020  Swarzędz,  ul.  Transportowa  1  lub  innego  przewoźnika  wybranego  do  obsługi 

komunikacji miejskiej w Swarzędzu.

§ 5

1. Gmina Kleszczewo zobowiązuje się do udziału w kosztach zadania określonego w § 1.

2. Roczna wysokość udziału w kosztach, o których mowa w ust. 1, będzie każdorazowo w 

formie pisemnej uzgadniana przez strony porozumienia i przekazywana w formie dotacji 

celowej. 

3. Gmina Swarzędz przedstawi Gminie Kleszczewo propozycję wysokości rocznego udziału 

w  kosztach,  zawierającą  w  szczególności  kalkulację  kosztów  jednego  wozokilometra, 

dzienną liczbę kursów, dzienną liczbę wozokilometrów.

Dotyczy  to  także  wszelkich  zmian  wysokości  udziału  w  kosztach  wprowadzanych  w 

ciągu danego roku.

4. Przedstawiona kalkulacja wymaga akceptacji przez Gminę Kleszczewo.

5. Dotacja w wysokości określonej w ust. 2, będzie przekazywana przez Gminę Kleszczewo 

na konto bankowe Nr 14 1090 1450 0000 0000 4500 0049 Gminy Swarzędz w czterech 

ratach, w terminie do końca każdego kwartału danego roku.

§ 6

3. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

4. Strona  może  wypowiedzieć  porozumienie  z  zachowaniem  6-miesięcznego  okresu 

wypowiedzenia.

§ 7

Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.



§ 8

Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 

każdej ze stron.

§ 9

Porozumienie  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Gmina Swarzędz Gmina Kleszczewo

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