Wzór umowy

Umowa Nr …………………
na korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza
Zawarta dnia
r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, z siedzibą w 89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20,
pomiędzy Gminą Mrocza, NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889, zwaną w dalszej części umowy Gminą,
reprezentowaną przez:
Leszka Klesińskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
a
NIP:
, REGON:
zwanym w dalszej części umowy Przewoźnikiem, reprezentowanym przez:

Umowę zawarto w związku z wejściem w życie w dniu 1 marca 2011 r. Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. Nr 5 poz. 13) na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy w
zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym
dróg publicznych, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez
operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób; podpisaną umową
użyczenia Nr 272.87.2012 z dnia 28. 08. 2012 r.; oraz na podstawie Uchwały Nr XXVI/202/2012 Rady
Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza, udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad
korzystania z nich oraz opłat za korzystanie.
§1
1. Przedmiotem umowy jest korzystanie z przystanków komunikacyjnych w celu zatrzymania środków
transportu dla wsiadania i wysiadania pasażerów bez prawa postoju (z wyjątkiem przystanków
postojowych na stacjach końcowych), których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Mrocza,
przez Przewoźnika, uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.
2. Niniejszą Umową, której przedmiot określony jest w ust. 1 objęte są wszystkie przystanki
komunikacyjne, na których następuje zatrzymanie środków transportu wszystkich linii komunikacyjnych
Przewoźnika (wykaz przystanków komunikacyjnych będących przedmiotem umowy stanowi załącznik do
umowy).
§2
1. Korzystanie z przystanków jest odpłatne.
2. Stawka za 1 (jedno) zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym wynosi 0,05 zł
(słownie: pięć groszy).
3. Wysokość opłat ustalana będzie jako iloczyn ilości zatrzymań środków transportu w ciągu
miesiąca/kwartału* i wysokości stawki określonej w ust. 2.
4. Przewoźnik zobowiązany jest przekazać Gminie w formie oświadczenia do 10-go dnia każdego
miesiąca/kwartału* pisemną informację o ilości zatrzymań środków transportu w miesiącu/kwartale
poprzedzającym tę informację.
5. Decyzję obejmującą należną Gminie miesięczną/kwartalną* opłatę ustaloną zgodnie z § 2 ust. 3 umowy
Gmina będzie wystawiała Przewoźnikowi do 20-go dnia każdego miesiąca/kwartału* za miesiąc/kwartał*
poprzedni.
6. Termin płatności decyzji, o której mowa w ust. 5 wynosić będzie 14 dni od daty jej otrzymania
przez Przewoźnika.
7. Gmina naliczy odsetki za zwłokę w realizacji płatności przez Przewoźnika po terminie określonym
w ust. 6, w wysokości, jak dla zaległości podatkowych.
8. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy.
§3
Udostępnienie przystanków komunikacyjnych odbywa się na pisemny wniosek, do którego przewoźnik
dołączył:
1) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie
przewozu osób,
2) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy,
3) obowiązujący lub projektowany rozkład jazdy linii uwzględniający przystanki, czasy odjazdów
i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Gminy,
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4) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji,
5) kopię zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozu, jeżeli zostały wydane,
6) wykaz pojazdów obsługujących linię (wg specyfikacji: marka i typ, nr rejestracyjny, liczba miejsc
siedzących/ogółem).
§4
Na podstawie złożonego wniosku, Gmina zawiera z przewoźnikiem umowę na korzystanie z przystanków
komunikacyjnych, na okres od dnia
do dnia
§5
Korzystanie z przystanków odbywa się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadania i wysiadania
pasażerów).
§6
Rozkłady jazdy środków transportu przewoźnika są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich
wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład zawiera nazwę przewoźnika.
§7
Zabrania się przewoźnikowi umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż rozkłady
jazdy, z wyłączeniem informacji dotyczących wykonywanej usługi.
§8
Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w każdym czasie
w przypadku stwierdzenia:
1) nieprzestrzegania przez przewoźnika lub operatora rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia
w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników lub operatorów,
2) zaprzestania działalności,
3) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,
4) niepowiadomienia o zmianie rozkładu jazdy, bądź wykazu pojazdów.
§9
Gmina zastrzega sobie prawo do likwidacji bądź zmiany lokalizacji przystanku.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowa sporządzona zostaje w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

GMINA MROCZA

PRZEWOŹNIK
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Załącznik Nr1

Wykaz przystanków
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza
stanowiących przedmiot umowy

Lp.

Kod
miejscowości
wg rejestru
terytorialnego
0092290

Wykaz przystanków na drodze gminnej (brak numeru i nazwy)
Nazwa
Nr
Kilometraż
Nazwa
przystanku
przystanku
przystanku
gminy
Lewy
Prawy
Witosław
G 02
0+50
Mrocza

Lp.

Kod
miejscowości
wg rejestru
terytorialnego

1

0092232

Wykaz przystanków na drodze gminnej 090153 C Rajgród Rościmin
Nazwa
Nr
Kilometraż
Nazwa
przystanku
przystanku
przystanku
gminy
Lewy
Prawy
Rajgród
G 01
0+400
Mrocza

Lp.

Kod
miejscowości
wg rejestru
terytorialnego

1

0929440

1

Wykaz przystanków przy drodze wojewódzkiej 241 Tuchola –
Rogoźno na działce prywatnej nr ewid. 973/166
Nazwa
Nr
Kilometraż
Nazwa
przystanku
przystanku
przystanku
gminy
Lewy
Prawy
ul. Nakielska
G 02
57+700
Mrocza
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