
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej 

zawarte pomiędzy: 

Gminą Tuszyn reprezentowaną przez: 

Witolda Małeckiego – Burmistrza Miasta Tuszyna, 

zwaną dalej „Gminą Tuszyn” lub "Organizatorem" 

a 

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 podsta-

wie statutu 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”, 

oraz 

Gminą Rzgów reprezentowaną przez: 

Mateusza Kamińskiego – Burmistrza Rzgowa, 

zwanym w dalszej części porozumienia "Uczestnikiem" 

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, 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz uchwał: Nr XLVII/439/92 Rady Miejskiej 

w Łodzi z dnia 30 grudnia 1992 r. oraz Nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 21.03.2018 r. 

oraz Nr LVII/417/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 21.03.2018 r., Nr LVII/418/18 Rady Miejskiej w Tu-

szynie z dnia 21.03.2018 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 linią autobusową lokalnego 

transportu zbiorowego w Tuszynie, wydłużoną w obszar Miasta Łodzi, przebiegającą w granicach administra-

cyjnych Gminy Rzgów, tj.: 

1) linią 256 - na odcinku Tuszyn - Rzgów – Łódź, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 maja 2018 r.

Poz. 2911



zwanymi dalej Usługami. 

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

4. Do podstawowych obowiązków Organizatora Porozumienia należy: 

1) zawieranie i realizacja umów z przewoźnikiem na obsługę linii, o której mowa w ust. 2; 

2) przygotowanie rozkładów jazdy w uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Transportu i Gminą Rzgów oraz poda-

wanie ich do publicznej 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 objętej Porozumieniem; 

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

Uczestnika Porozumienia. 

5. Przebieg trasy linii określony jest w załączniku do niniejszego Porozumienia. 

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

jazdy. 

7. Wszelkie zmiany rozkładów jazdy, trasy linii i przystanków na odcinkach linii objętej Porozumieniem, 

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

przedstawienia propozycji zmian. 

§ 2. 1. Uczestnicy Porozumienia ustalają, że na linii objętej Porozumieniem obowiązują wszystkie bilety 

lokalnego transportu zbiorowego ustalone odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie Nr LIV/390/17 z dnia 

28 grudnia 2017 r. 

2. Wpływy ze sprzedaży biletów na linii objętej porozumieniem stanowią przychód Organizatora. 

3. Kontrola biletów oraz windykacja należności z tytułu przejazdu bez ważnego biletu na linii objętej Poro-

zumieniem dokonywana jest przez Organizatora bądź podmiot przez niego upoważniony. 

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

§ 3. Gmina Tuszyn zobowiązuje się do terminowej zapłaty wszelkich należności wynikających z umowy 

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

§ 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 Tuszyn jest zobowiązana zapewnić wykonywanie przewozów przez przewoźnika posiadającego 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody powstałe z tytułu wykonywanej działalności 

przewozowej. 

§ 5. Gmina Tuszyn zobowiązuje się do przekazywania ZDiT oraz Gminie Rzgów wszelkich informacji mo-

gących mieć wpływ na realizację niniejszego Porozumienia. 

§ 6. 1. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2019 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 wymagają zgody Uczestników Porozumie-

nia wyrażonej w formie pisemnego aneksu do niniejszego Porozumienia, pod rygorem nieważności. 

§ 8. 1. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 

każdego z Uczestników Porozumienia. 
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2. Niniejsze Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

   

  

 Burmistrz Miasta Tuszyna 

 

Witold Małecki 

 

 

Prezydent Miasta Łodzi 

 

Hanna Zdanowska 

 

 

Burmistrz Rzgowa 

 

Mateusz Kamiński 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 2911



Załącznik do Porozumienia międzygminnego 
z dnia 27 marca 2018 r. 

Przebieg trasy linii 256 

Tuszyn - Rzgów - Łódź 

- Gmina Tuszyn Głuchów Tuszyn - Centrum Logistyczne w Głuchowie - DK91, 

- Gmina Tuszyn Kruszów: Katowicka, Trybunalska, 

- Tuszyn: Króla Władysława Jagiełły, Tysiąclecia, Piotrkowska, Żeromskiego, Wysoka, Noworzgowska, 

Rzgowska, Moniuszki, Domowicza, 3-go Maja, Prusa, Poddębina,  

- Gmina Tuszyn: Modlica, 

- Rzgów: Katowicka, Tuszyńska, Pabianicka, 

- Starowa Góra: Katowicka, 

- Łódź: Rzgowska, Paderewskiego, Zaolziańska, Karpacka. 
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