
 

                                             
 

                                         PROJEKT 
 
 

UCHWAŁA NR ………/21 
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia ……………. r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu 
zbiorowego i zawarcia porozumienia 

Na podstawie art. 74 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371)   uchwala, co 
następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie Gminie Boniewo części zadania z zakresu publicznego transportu 
zbiorowego Gminy Izbica Kujawska i zawarcie porozumienia, w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

 

 

  BURMISTRZ 

Marek Dorabiała 

 

 

 



 

 
 

     PROJEKT 
 
 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 2/2021 

z dnia ……….. r. 

w sprawie powierzenia Gminie Boniewo części zadań Gminy Izbica Kujawska 

z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego 

 
Na podstawie art. 74 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. 
b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021r.  Poz. 1371), 
uchwały nr…………..Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej  z dnia…………. r., w sprawie wyrażenia 
zgody na na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transport zbiorowego i zawarcia 
porozumienia oraz uchwały nr XXI/163/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 czerwca 2021 r., w 
sprawie przejęcia przez Gminę Boniewo od Gminy Izbica Kujawska części zadania z zakresu 
organizacji publicznego transport zbiorowego, zostaje zawarte Porozumienie międzygminne zwane 
dalej "Porozumieniem" 

pomiędzy: 
 
Gminą Boniewo 
NIP:888-29-02-541, REGON: 910866809, z siedzibą w Boniewie, ul. Szkolna 28, w imieniu której 
działają: 
Wójt Gminy Boniewo – Marek Klimkiewicz, 
Zwaną dalej „Gminą Boniewo” 
 
a 
Gminą Izbica Kujawska 
NIP: 889- 119-73-26 , REGON:  000529456, z siedzibą w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka 
Piłsudzkiego 32, w imieniu której działają: 
Burmistrz Izbicy Kujawskiej – Marek Dorabiała, 
Zwaną dalej „Gminą Izbica Kujawska” 
Zwanymi dalej Stronami Porozumienia, 
o następującej treści: 

 
 

§  1. Przedmiotem Porozumienia jest powierzenie Gminie Boniewo przez Gminę Izbica Kujawska 
realizacji części zadania własnego w zakresie organizacji publicznego transport zbiorowego na 
liniach komunikacyjnych: 
a) 26658 Boniewo – Boniewo przez Bierzyn  i 26671 Boniewo -Boniewo przez Bnin - 

Wietrzychowice, wjeżdża do gminy Izbica Kujawska, których przebiegi oraz długości określono 
w załączniku nr 1 do Porozumienia w ramach gminnych przewozów pasażerskich. 

 
 



 

§  2. Strony Porozumienia ustalają, że: 
1) organizatorem publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Izbica Kujawska, na 
liniach o których mowa w § 1, będzie Gmina Boniewo, z zastrzeżeniem § 3 i § 4 
Porozumienia; 
2) operatorem publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Izbica Kujawska, na 
liniach o których mowa w § 1 będzie Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy; 
3) na liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez Kujawsko-Pomorski Transport 
Samochodowy będzie obowiązywał "Regulamin przewozu osób publicznym transportem 
zbiorowym" stanowiący załącznik do uchwały nr XXI/166/21 Rady Gminy w Boniewie z dnia 
30 czerwca 2021 r. 

 
 
§  3.1. Gmina Izbica Kujawska  ustala na swoim obszarze zakres usług komunikacyjnych stosownie 
     do potrzeb mieszkańców i możliwości finansowych.           
2. Wnoszone przez Strony Porozumienia zmiany przebiegu i długości linii komunikacyjnej, ilości 

kursów, usytuowania przystanków wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
 

§  4. 1. Gmina Izbica Kujawska w zakresie dotyczącym swojego obszaru zobowiązuje się do: 
1) utrzymania przystanków komunikacyjnych, remontu i naprawy wiat przystankowych, 
2) wyposażenia wg potrzeb przystanków w wiaty przystankowe, gabloty na rozkłady jazdy, 
3) odśnieżania oraz utrzymania właściwego stanu nawierzchni dróg gminnych, na trasie linii 

objętej Porozumieniem, na terenie Gminy Izbica Kujawska. 
 

 
§  5.1. Gmina Boniewo jako organizator publicznego transportuz zbiorowego zobowiązuje się do: 
1) zapewnienia regularnego i zgodnego z ustalonym rozkładem jazdy przewozu pasażerów, 
2) zorganizowania obsługi linii komunikacyjnych przez tabor sprawny technicznie, właściwie 

oznakowany i czysty, 
3) opracowywania rozkładów jazdy i uzgadniania ich z Gminą Izbicą Kujawską, 
4) wywieszania, aktualizacji i uzupełniania uszkodzonych rozkładów jazdy na przystankach 

komunikacyjnych. 
 
§  6.1. Gmina Boniewo nie ponosi odpowiedzialności za zmianę tras i niewykonanie kursów 
     spowodowane brakiem przejezdności dróg oraz szczególnie niekorzystnymi warunkami    
     atmosferycznymi.   
2. Zmiany rozkładu jazdy polegające na zmianie godzin odjazdów i przyjazdów wymagają 

pisemnego uzgodnienia między Stronami i nie stanowią zmiany Porozumienia. W przypadkach 
uzasadnionych szczególnymi okolicznościami tzw. siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki, 
blokady dróg, powódź, awarie itp.) Gmina Boniewo może wprowadzić zmiany rozkładów jazdy, 
trasy linii komunikacyjnej, lokalizacji przystanków lub zawieszać linię. 

 
 

§  7. Porozumienie zawiera się na okres od 1 września 2021 r.,  do 31 grudnia 2021 r. 

 



 

§  8. W razie ponawiającego się zaniechania wykonania usługi przewozu, Gmina Izbica Kujawska 
może rozwiązać Porozumienie bez wypowiedzenia. 

§ 9. Z zastrzeżeniem § 8 każda ze Stron ma prawo do rozwiązania niniejszego Porozumienia za 
uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego. 

§  10. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§  11. Wszelkie sprawy, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Porozumienia 
rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na Gminę Boniewo. 

§  12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym, ustawy Prawo przewozowe. 

§  13. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§  14. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 

 



 

 
Załącznik nr 1 do  
Porozumienia Międzygminnego nr 2/2021 
z dnia..................r. 

 
 
 

LP. Nr 
linii Relacja 

Wjeżdża 
dodatkowo do 

gminy 
Długość linii [km] Przebieg roczny linii 

[km] 

1 26658 
Boniewo – 

Boniewo przez 
Bierzyn 

Izbica - Kujawska 22,2 1753,80 

2 26671 

Boniewo-
Boniewo przez 

Bnin-
Wietrzychowice 

Izbica -Kujawska 43,1 10214,70 



 
 

 

Uzasadnienie 
 
 

Zgodnie z art. 74 ustawy o samorządzie gminnym – Gminy mogą zawierać porozumienia 
międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych zadań, do których zaliczany jest m.in. 
lokalny transport zbiorowy. Gmina Boniewo zamierza ubiegać się w konkursie ogłoszonym przez 
Wojewodę o dopłatę w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej. W przypadku organizowania publicznego transportu zbiorowego w granicach 
administracyjnych dwóch lub więcej organizatorów (Gmina Boniewo i Izbica Kujawska), by spełnić 
warunki konkursu, niezbędne jest zawarcie Porozumienia. 

Dotyczy to następujących tras: 

LP. Nr linii Relacja Wjeżdża dodatkowo do gminy 
1 26658 Boniewo – Boniewo przez Pyszkowo Izbica Kujawska 
2 26671 Boniewo-Boniewo przez Bnin-

Wietrzychowice 
Izbica Kujawska 

 


