
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

z dnia 17 listopada 2017 r. 

w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej 

zawarte pomiędzy: 

Miastem Łódź reprezentowanym przez: 

Hannę Zdanowską – Prezydenta Miasta Łodzi, 

zwanym w dalszej części porozumienia „Miastem Łódź” lub „Uczestnikiem”, 

gdzie organizatorem lokalnego transportu zbiorowego jest Zarząd Dróg i Transportu będący jednostką 

budżetową Miasta Łodzi, z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 173, 90-447 Łódź, działający na podstawie statu-

tu nadanego uchwałą Nr LVIII/1218/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie nadania 

statutu jednostce budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1896), 

zwany w dalszej części porozumienia „ZDiT”, 

a 

Gminą Andrespol reprezentowaną przez: 

Dariusza Kubusa – Wójta Gminy Andrespol, 

zwaną dalej "Gminą Andrespol" lub „Organizatorem”, 

zwanymi dalej „Uczestnikami Porozumienia”. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz uchwał: Nr XLVII/439/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grud-

nia 1992 r. oraz Nr VIII/70/15 Rady Gminy Andrespol z dnia 8 maja 2015 r. 

§ 1. 1. Niniejszym zostaje zawarte porozumienie międzygminne, mające na celu wspólną realizację zadania 

własnego, jakim jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, na warun-

kach niżej określonych. 

2. Przedmiotem porozumienia jest świadczenie Usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi lokal-

nego transportu zbiorowego w Andrespolu, wydłużonymi w obszar Miasta Łodzi, tj.: 

1) linią 201 - na odcinku Bedoń Przykościelny – Łódź/Rondo Inwalidów, 

2) linią 202 - na odcinku Janówka - Łódź/Rondo Inwalidów, a w oznaczonych kursach przez Kraszew, 

zwanymi dalej Usługami. 

3. Organizatorem Porozumienia jest Gmina Andrespol, zwana dalej Organizatorem. 

4. Do podstawowych obowiązków Organizatora Porozumienia należy: 
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1) zawieranie i realizacja umów z przewoźnikiem na obsługę linii, o której mowa w ust. 2. Wytyczne do 

umowy z przewoźnikiem stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego porozumienia; 

2) przygotowanie rozkładów jazdy w uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Transportu oraz podawanie ich do pu-

blicznej wiadomości (na przystankach, stronach internetowych); 

3) przekazywanie uzgodnionego rozkładu jazdy do ZDiT, celem przygotowania do jego eksportu do Systemu 

Informacji Pasażerskiej (Municom / ITS); 

4) aktualizacji informacji przystankowej w zakresie funkcjonowania linii objętych Porozumieniem; 

5) organizowanie posiedzeń Uczestników Porozumienia w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez 

Uczestnika Porozumienia; 

6) powiadamianie Uczestnika Porozumienia o wyłonionej firmie przewozowej realizującej Usługi wymienio-

ne w ust. 2. O ewentualnej zmianie przewoźnika Organizator powiadamia Uczestnika z 2-miesięcznym wy-

przedzeniem. 

5. Przebiegi tras linii określone są w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia. 

6. Wykonywanie Usług, o których mowa w ust. 2, odbywać się będzie w oparciu o rozkłady jazdy stano-

wiące załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia. 

7. Wszelkie zmiany rozkładów jazdy, tras linii i przystanków na odcinkach linii objętych Porozumieniem, 

podlegają pisemnemu uzgodnieniu pomiędzy Organizatorem i ZDiT, w terminie 10 dni od daty przedstawienia 

propozycji zmian. 

§ 2. 1. Uczestnicy Porozumienia ustalają, że na liniach autobusowych objętych Porozumieniem obowiązują 

opłaty za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, określoną Uchwałą Rady Miejskiej w 

Łodzi. 

2. Uczestnicy Porozumienia ustalają, że na liniach objętych Porozumieniem obowiązują wszystkie bilety 

lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi oraz bilety wydawane przez podmioty, z którymi Miasto Łódź 

podpisało odpowiednie umowy bądź porozumienia obejmujące honorowanie biletów w pojazdach lokalnego 

transportu zbiorowego Miasta Łodzi. 

3. Kontrola biletów oraz windykacja należności z tytułu przejazdu bez ważnego biletu na liniach objętych 

Porozumieniem dokonywana jest przez Miasto Łódź bądź podmiot przez niego upoważniony. 

4. Uczestnicy porozumienia zobowiązują się do współpracy w celu prawidłowej realizacji porozumienia. 

§ 3. 1. Gmina Andrespol zobowiązuje się do terminowej zapłaty wszelkich należności wynikających z 

umowy zawartej z przewoźnikiem na obsługę linii, o której mowa w Porozumieniu. 

2. Miasto Łódź zobowiązuje się do udziału w finansowaniu Usług poprzez zapłatę na rzecz Gminy Andre-

spol zryczałtowanej kwoty 15.000,00 zł brutto miesięcznie (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 

3. W przypadku niezrealizowania kursów przewidzianych w rozkładzie jazdy przez przewoźnika z przy-

czyn innych niż niekorzystne warunki atmosferyczne, awaria, blokady dróg, korygowana będzie wysokość 

wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2. Korekta wynagrodzenia, o której mowa w zdaniu poprzednim, polegać 

będzie na procentowym zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, stosownie do 

zmniejszenia ilości kursów w odniesieniu do obowiązującego rozkładu jazdy. 

4. Na kwotę wskazaną w ust. 2 Gmina Andrespol  wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni kalendarzowych po 

zakończeniu miesiąca rozliczeniowego z następującymi danymi: 

Nabywca: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP: 725-002-89-02. 

Odbiorca: Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź. 

5. ZDiT zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

6. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy lub święto, zapłata winna nastąpić 

w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym. 
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§ 4. 1. Uczestnicy zgodnie potwierdzają, że czynności dotyczące utrzymania przystanków należą do Gmin, 

na terenie których są one zlokalizowane. 

2. Uczestnicy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pasażerów podczas przewozów. 

3. Gmina Andrespol jest zobowiązana zapewnić wykonywanie przewozów przez przewoźnika posiadające-

go ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody powstałe z tytułu wykonywanej działalno-

ści przewozowej. 

§ 5. 1. Gmina Andrespol zobowiązuje się do: 

1) przeprowadzania badań potoków pasażerskich dwa razy w roku na liniach objętych niniejszym Porozumie-

niem w miesiącu lipcu i październiku na własny koszt; 

2) przekazywania ZDiT wszelkich informacji mogących mieć wpływ na realizację niniejszego Porozumienia. 

2. Miasto Łódź zobowiązuje się do przeprowadzania badań struktury biletowej dwa razy w roku na liniach 

objętych Porozumieniem w miesiącu lipcu i październiku na własny koszt. 

3. Strony Porozumienia ustalają, że po przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 

wysokość opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 zostanie ustalona w sposób określony w Załączniku nr 4 i będzie 

obowiązywała od dnia 1 stycznia roku następnego po przeprowadzeniu badań, z zastrzeżeniem ust. 4 

4. Wysokość udziału Miasta Łodzi w finansowaniu Usług, o których mowa § 3 ust. 2 za okres od dnia pod-

pisania Porozumienia do dnia 30 listopada 2018 r., zostanie skorygowana zgodnie z Załącznikiem 4 do dnia  

10 grudnia 2018 r., z terminem płatności do dnia 31 grudnia 2018 r., przy uwzględnieniu wyników badań poto-

ków pasażerskich i struktury biletów przeprowadzonych w 2018 r. 

5. Zmiana wysokości zryczałtowanej opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 zostanie ustalona pomiędzy Orga-

nizatorem i ZDiT w drodze pisemnych uzgodnień i nie wymaga Aneksu do Porozumienia. 

§ 6. 1. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. 

2. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 

3. Każdy z Uczestników Porozumienia może dokonać jego wypowiedzenia z zachowaniem 3-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

§ 7. Wszelkie zmiany Porozumienia, z zastrzeżeniem § 1 ust. 7 oraz § 5 ust. 5 wymagają zgody Uczestni-

ków Porozumienia wyrażonej w formie pisemnego aneksu do niniejszego Porozumienia, pod rygorem nieważ-

ności. 

§ 8. Sprawy sporne, mogące wynikać z niniejszego Porozumienia, będą rozstrzygane przez sądy właściwe 

miejscowo dla Miasta Łodzi. 

§ 9. 1. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 

każdego z Uczestników Porozumienia. 

2. Niniejsze Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

   

  

 Prezydent Miasta Łodzi 

 

Hanna Zdanowska 

 

 

Wójt Gminy Andrespol 

 

Dariusz Kubus 
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Załącznik Nr 1 do Porozumienia międzygminnego 
z dnia 17 listopada 2017 r. 

Przebieg i długość trasy linii 201 i 202 

1. PRZEBIEG TRASY: 

Linia 201  

 BEDOŃ PRZYKOŚCIELNY/KOŚCIÓŁ – Kościelna, Ogrodowa, Brzezińska – Andrespol: Brzezińska, 

Rokicińska – Łódź: Rokicińska, Puszkina – ŁÓDŹ/RONDO INWALIDÓW. 

  

Linia 202  

 JANÓWKA - Główna - Justynów: Główna, Łódzka - Andrespol: Marysińska, Rokicińska – Łódź: Roki-

cińska, Puszkina – ŁÓDŹ/RONDO INWALIDÓW (w oznaczonych kursach przez Kraszew). 

  

2. PRZYSTANKI STANOWIĄCE PUNKTY GRANICZNE: 

Linie 201  

-  dla Gminy Andrespol - od pętli Bedoń Przykościelny do przystanku granicznego Rokicińska - Andrzejki 

w Łodzi, 

- dla Miasta Łodzi - od przystanku granicznego Rokicińska - Gwarna w Łodzi do pętli Łódź / Rondo Inwa-

lidów. 

  

Linie 202  

- dla Gminy Andrespol - od pętli Bedoń Przykościelny do przystanku granicznego Rokicińska - Andrzejki 

w Łodzi, 

- dla Miasta Łodzi - od przystanku granicznego Rokicińska - Gwarna w Łodzi do pętli Łódź/Rondo Inwali-

dów, 

  

- przyjmuje się, że pasażerowie wsiadający i wysiadający na podanych odcinkach trasy, są pasażerami wska-

zanej Gminy. 
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Załącznik Nr 2 do Porozumienia międzygminnego 
z dnia 17 listopada 2017 r. 

Rozkład jazdy linii 201 i 202 
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Załącznik Nr 3 do Porozumienia międzygminnego 
z dnia 17 listopada 2017 r. 

Wytyczne do umowy z przewoźnikiem 

Lp. Zakres Wymagania konieczne Wymagania zalecane 

1. 
Punktualności realizacji usług 

oraz rozkład jazdy 

Operator ma obowiązek świadczenia usług przewozowych zgodnie z zatwierdzonymi przez Or-

ganizatora rozkładami jazdy. Dopuszczalne są odchylenia od rozkładu w następującym zakresie: 

1. odjazd pojazdu z przystanku (rozumiany jako zamknięcie drzwi bez możliwości ich otworze-

nia przez pasażera) opóźniony nie więcej niż 4 minuty. 

2. odjazd pojazdu z przystanku (rozumiany jako zamknięcie drzwi bez możliwości ich otworze-

nia przez pasażera) przyspieszony nie więcej niż 1 minutę. 

 

2. 
Publikacja przepisów taryfo-

wych i porządkowych 

Operator ma obowiązek publikowania wewnątrz pojazdów w łatwo dostępnym miejscu przepi-

sów porządkowych oraz taryfowych obowiązujących w Lokalnym Transporcie Zbiorowym w 

Łodzi, w tym wzorów, rodzajów i cen biletów oraz informacji o podmiocie upoważnionym do 

kontroli biletów wraz ze wzorem identyfikatora.  

 

3. 

Dane dot. warunków tech-

nicznych, przystosowania 

pojazdów do realizacji usług 

 Wszystkie pojazdy realizujące usługi przewo-

zowe wynikające z Porozumienie Międzyg-

minnego winny być pomalowane jednolicie w 

tych samych barwach, posiadać trzy wejścia 

do pojazdu. 

4. 
Oznakowanie nr linii w po-

jazdach 

Operator ma obowiązek oznaczania pojazdów tablicami zewnętrznymi lub wyświetlaczami ze-

wnętrznymi zawierającymi numeryczne trzyznakowe oznaczenie linii – z przodu, tyłu oraz z 

boku po prawej strony pojazdu w stosunku do kierunku ruchu. Kierunek jazdy poprzez podanie 

nazwy pętli (a w przypadku wariantów przystanek pośredni) – z przodu pojazdu. Niedopuszczal-

ne jest umieszczanie jednocześnie obu nazw pętli, pomiędzy którymi kursuje linia.  

W przypadku tras oraz pętli krańcowych, czasowo zmienionych, stosuje się tablice czołowe, 

boczne oraz tylne z numerem linii czarną czcionką  na czerwonym tle (dla wyświetlaczy ramkę 

wokół numeru linii).  
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5. 
Kasowniki, bilety i kontrola 

biletów 

1. Każdy pojazd musi być wyposażony w kasowniki umożliwiające wydruk 16 cyfr, przy czym 

układ cyfr będzie wyglądał następująco:  

-Pierwsza cyfra – nr kolejny kasownika w pojeździe 

-Trzy kolejne cyfry – nr linii 

-Cztery kolejne cyfry – pełny numer taborowy pojazdu (lub innego) 

-Cztery kolejne cyfry – data w układzie mm:dd 

-Cztery kolejne cyfry – godzina w układzie gg:mm.  

Kasowniki powinny być wyposażone w wyświetlacze pokazujące aktualną godzinę i datę. Ste-

rowanie wszystkimi kasownikami centralnym sterownikiem w kabinie dla prowadzącego, z moż-

liwością zablokowania. 

2. Kasowniki zlokalizowane są w pobliżu drzwi (zaleca się montaż kasowników na wprost 

drzwi). Dopuszcza się, w przypadku stwierdzenia niesprawności jednego z kasowników w trak-

cie eksploatacji pojazdu na linii, aby pojazd taki mógł kontynuować zadanie przewozowe.  

Autobusy wyposażyć w biletomaty 

6. GPS 

Pojazdy muszą być wyposażone w autokomputery z GPS, kompatybilne z systemem Municom / 

ITS, obowiązującym w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Zarząd Dróg i 

Transportu przekażę dokumentację powykonawczą dot. systemu transportu zbiorowego w Łodzi. 

 

7. Rozkłady jazdy 
Operator zobligowany będzie do bieżącej aktualizacji rozkładów jazdy w autokomputerach w 

pojazdach realizujących przedmiot Umowy. 
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Załącznik Nr 4 do Porozumienia międzygminnego 
z dnia 17 listopada 2017 r. 

Sposób ustalenia wysokości kwoty finansowania Usług 

1. Określenie szacunkowej kwoty wpływu ze sprzedaży biletów dla jednej linii objętej porozumieniem: 
     

Dzień 
Średnia dobowa ilość  

pasażerów 

Średnia jednostkowa  

odpłatność 
Ilość dni 

Roczne wpływy  

ze sprzedaży biletów 

Roboczy 
PPr =  

(PPrl * 3 + PPrp * 9) / 12 

Or =  

(Orl * 3 + Orp * 9) / 12 
R = 250 WBr = PPr * Or * R 

Sobota 
PPs =  

(PPsl * 3 + PPsp * 9) / 12 

Os =  

(Osl * 3 + Osp * 9) / 12 
S = 53 WBs = PPs * Os * S 

Niedziela 
PPn =  

(PPnl * 3 + PPnp * 9) / 12 

On =  

(Onl * 3 + Onp * 9) / 12 
N = 63 WBn = PPn * On * N 

Suma: 
WB = 

 WBr+WBs+WBn 

     

gdzie:  
 

PP - dobowa ilość pasażerów, korzystających z usług przewozowych na terenie Gminy Andrespol, zgod-

nie z badaniami „Potoków Pasażerskich” na linii objętej porozumieniem 

PPx - średnia dobowa ilość pasażerów w poszczególnych dniach tygodnia, korzystających z usług przewo-

zowych na terenie Gminy Andrespol, 

PPxl - dobowa ilość pasażerów w miesiącu lipcu, korzystających z usług przewozowych na terenie Gminy 

Andrespol, 

PPxp - dobowa ilość pasażerów w miesiącu październiku, korzystających z usług przewozowych na terenie 

Gminy Andrespol, 

 przy czym x oznacza poszczególny dzień tygodnia: 

  

O - średnia statystyczna odpłatność za przejazd na podstawie biletów, zgodnie z „Badaniami Struktury 

Przejazdów”, na linii objętej porozumieniem 

Ox - statystyczna odpłatność za przejazd na podstawie biletów w poszczególnych dniach tygodnia 

Oxl  - statystyczna odpłatność za przejazd w miesiącu lipcu 

Oxp - statystyczna odpłatność za przejazd w miesiącu październiku 

 przy czym x oznacza poszczególny dzień tygodnia: 

  

R - średnia ilość dni roboczych w roku kalendarzowym – 250 

S - średnia ilość sobót w roku kalendarzowym – 53 

N - średnia ilość niedziel i świąt w roku kalendarzowym – 63 

  

WBx - roczne wpływy z biletów w poszczególnych dniach tygodnia 

  

 przy czym x w powyższych skrótach oznacza poszczególny dzień tygodnia: 

r - dzień roboczy 

s - soboty 

n - niedziele i święta 

  

WB - roczne wpływy z biletów pasażerów korzystających z usług przewozowych na terenie Gminy Andre-

spol, na linii objętej porozumieniem 
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2. Określenie wysokości miesięcznej kwoty finansowania Usługi przez Miasto Łódź dla jednej linii objętej 

porozumieniem 
     

 

gdzie:  
 

FU - miesięczna kwota finansowania Usług przez Miasto Łódź 

WB - roczne wpływy z biletów pasażerów korzystających z usług przewozowych na terenie Gminy Andre-

spol, na linii objętej porozumieniem, zgodnie z pkt. 1 

  

 

 

3. W przypadku funkcjonowania 2 lub więcej linii, wysokość wpływów ze sprzedaży biletów oraz kwoty 

finansowania usługi, dokonuje się dla każdej linii odrębnie. 
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