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POROZUMIENIE KOMUNALNE
pomi ędzy: I. Miastem Koszalin, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Mirosław 

Mikiety ński a II. Gmin ą Manowo, w imieniu której działa Wójt Gminy Roman K łosowski.

zawarte w dniu 15 lipca 2004 r. w Koszalinie

(Szczecin, dnia 10 sierpnia 2004 r.)

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, 
poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz uchwały Nr XIII/188/2004 
Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto 
Koszalin od Gmin Będzino, Biesiekierz, Manowo, Mielno, Sianów i Świeszyno, zadań z 
zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz uchwały Nr XVIII/117/2004 Rady Gminy 
Manowo z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie-miastu Koszalin zadań z 
zakresu lokalnego transportu zbiorowego, zawarto Porozumienie Komunalne, zwane dalej 
Porozumieniem, o treści następującej:

§ 1. Gmina Manowo powierza Miastu Koszalin, zaś Miasto Koszalin przejmuje do 
realizacji, zadanie własne Gminy Manowo w zakresie organizacji lokalnego transportu 
zbiorowego na terenie Gminy Manowo.

§ 2. Strony Porozumienia stwierdzają, że Miasto Koszalin zapewnia warunki 
organizacyjno-techniczne do realizacji zadania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.).

§ 3. 1. Przejęte zadanie Miasto Koszalin realizować będzie poprzez Miejski Zakład 
Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie.

2. Gmina Manowo zobowiązuje się pokrywać koszty realizacji zadania przez Miasto 
Koszalin, poprzez przekazywanie Miastu Koszalin dotacji celowej w kwocie odpowiadającej 
wartości, poniesionych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie, kosztów 
związanych z przejazdami na terenie Gminy i niepokrytych wpływami ze sprzedaży biletów.

3. Dotacja przekazywana będzie przez Gminę Manowo na konto Urzędu Miejskiego w 
Koszalinie.

§ 4. Szczegółowy sposób ustalania i rozliczenia kosztów oraz ilość kursów niezbędnych 
do realizacji zbiorowego transportu w 2004 r. na terenie Gminy Manowo zostanie ustalony 
przez strony w terminie 14 dni od podpisania niniejszego Porozumienia.

2. (1) Do dnia 31 grudnia każdego roku obowiązywania Porozumienia strony określą 
zasady ustalania i rozliczania kosztów oraz ilość kursów na rok następny. Podstawą do 
określenia kosztów będzie analiza struktury pasażerskiej, która przy współudziale Gminy 
Manowo zostanie przeprowadzona w październiku każdego roku obowiązywania 
Porozumienia.

3. Za zgodą stron można w ciągu roku kalendarzowego dokonywać zmian ilości kursów, 
wraz z proporcjonalną zmianą kosztów obciążających Gminę Manowo.

§ 5. Za przejazdy na terenie Gminy Manowo będzie pobierana opłata zgodnie z 
systemem taryfowym określonym uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie.

§ 6. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony, a wszelkie zmiany porozumienia 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. 1. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za 3-miesięcznym 
wypowiedzeniem.

2. (2) Porozumienie rozwiązuje się bez konieczności wypowiedzenia z końcem danego 



roku, jeżeli strony nie określą do dnia 31 grudnia, zasad ustalania i rozliczania kosztów oraz 
ilość kursów na rok następny (§ 4 ust. 2).

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2004 r.

§ 10. Porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze 
stron oraz jeden w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.
Przypisy:
1) § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 aneksu nr 1/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. 
(Zacho.2004.94.1980) zmieniającego nin. porozumienie z dniem 1 grudnia 2004 r.
2) § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 aneksu nr 1/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. 
(Zacho.2004.94.1980) zmieniającego nin. porozumienie z dniem 1 grudnia 2004 r.


