Załącznik do Uchwały
nr ……………………….
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …………………....
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
na obszarze Gminy Słupsk

podpisane w dniu ..........................................
pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………
a
…………………………………………………………………………………………………
treści następującej:
W

wykonaniu

uchwał

Rady

Miejskiej

w

Słupsku

nr

………………….

z

dnia ...................................... oraz Rady Gminy Słupsk nr ………………………….
z

dnia

................................................,

strony

porozumienia

podejmują

działania

w celu wspólnej organizacji i wykonywania komunikacji miejskiej w ramach lokalnego
transportu zbiorowego na obszarze Gminy Słupsk na liniach komunikacyjnych Słupsk –
Redzikowo – Wieszyno oraz Słupsk – Głobino i ustalają jak niżej.
§1
Ceny biletów jednorazowych i okresowych oraz zakres ulg lokalnych za wewnątrzgminne
przewozy osób pozostają w kompetencji Rady Gminy Słupsk.
§2
Wspólne regulacje taryfowe, w tym
-

opłaty za przewozy międzygminne,

-

opłaty dodatkowe,

-

pozostałe koszty i ceny,

-

uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych,

-

przepisy taryfowe,

pozostają w gestii Rady Miejskiej w Słupsku.

§3
Przepisy porządkowe uchwalone przez Radę Miejską w Słupsku dla pasażerów
korzystających z komunikacji miejskiej obowiązują na obszarze gminy Słupsk.
§4
Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów
osób w krajowym transporcie drogowym w zakresie objętym porozumieniem, powierza się
Prezydentowi Miasta Słupska.
§5
1. Szczegółowy zakres współpracy i metody realizacji porozumienia określają,
w drodze odrębnej umowy, Prezydent Miasta Słupska oraz Wójt Gminy Słupsk.
2. W szczególności umowa określi udział gminy Słupsk we współfinansowaniu
funkcjonowania linii komunikacji miejskiej.
3. Porozumienie

stanowi

podstawę

do

zawarcia

i

wszelkich

zmian

umowy

uszczegółowiającej zakres współpracy.
§6
1. Porozumienie niniejsze zawarte jest na czas nieokreślony.
2. Strony mogą rozwiązać niniejsze porozumienie za porozumieniem stron w każdym
czasie.
3. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie z zachowaniem półrocznego
terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku budżetowego.
§7
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§8
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
Gmina Słupsk

Gmina Miejska Słupsk

