
UCHWAŁA Nr 526/XLIV/2014 

RADY MIASTA CIECHANÓW 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 

 
 

w sprawie przejęcia od Powiatu Ciechanowskiego zadania zarządzania  
                 przystankami zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach    
                 administracyjnych Miasta Ciechanów. 

 
 

 Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 
2a ust. 2 i art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 260) oraz art. 3 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1399) Rada Miasta Ciechanów, uchwala co następuje: 
 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na przejęcie od Powiatu Ciechanowskiego w zarządzanie 
przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w 
granicach administracyjnych Miasta Ciechanów. 

 

§ 2. 

Przekazanie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego 
pomiędzy Powiatem Ciechanowskim a Gmina Miejską Ciechanów, którego projekt 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Mariusz Stawicki 
 

 
 



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 526/XLIV/2014 
Rady Miasta Ciechanów 
z dnia  25 czerwca 2014 

 
POROZUMIENIE 

 
zawarte w dniu ………………….... 2014 roku  w sprawie powierzenia Prezydentowi 
Miasta Ciechanów wykonania zadania pn. „Zarz ądzanie przystankami 
komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych gminy” pomiędzy Powiatem Ciechanowskim zwanym dalej 
Powierzającym, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

1. Sławomira Morawskiego – Starosty Ciechanowskiego 
2. Andrzeja Pawłowskiego  -  Wicestarosty 

a 
Gminą Miejską Ciechanów zwaną dalej Przejmującym, reprezentowana przez:  
Ewę Gładysz – Z-cę Prezydenta Miasta Ciechanów, działającą na podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.01.2014 r. znak: 
PMZ.0052.2.2014 
przy kontrasygnacie: 
Ewy Szelugi – Skarbnika Miasta 
 
Działając na podstawie: 
- art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U.                 
z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 
- art.19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych  (Dz. U                       
z 2013 r., poz. 260) 
- art. 3 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości                
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) 
- art. 15, art.16, art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie 
drogowym (Dz. U z 2011 r. Nr 5, poz. 13) 
-art.5 ust. 2-4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 595 ze zm.) 

§ 1 
 

1. Powierzający powierza Przejmującemu zarządzanie przystankami 
komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miasta Ciechanów. Wykaz przystanków stanowi załącznik do 
porozumienia. Przekazanie przystanków objętych niniejszym porozumieniem, nastąpi 
w formie pisemnego protokołu zdawczo – odbiorczego. 
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przyjmuje do wykonania funkcję zarządcy 
przystanków, opisanych w ust., a w szczególności w zakresie jego kompetencji i 
obowiązków określonych w art. 3 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399),  art. 18 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym (Dz. U                     
z 2011 r. Nr 5, poz. 13) 

 



§ 2 
1.Przejmujący z tytułu  realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi wszelką 
odpowiedzialność wobec Powierzającego i osób trzecich. 
2.W ramach powierzonych zadań Przejmujący upoważniony jest do wydawania 
uzgodnienia zasad korzystania z przystanków dla przewoźników i operatorów, oraz 
pobierania opłat za korzystanie z tych przystanków. 
3. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, Przejmujący 
zobowiązuje się wykorzystać wyłącznie na realizację przejętego zadania. 
4. Zadania powierzone niniejszym porozumieniem Przejmujący będzie wykonywał                  
w formach przewidzianych prawem. 

§ 3 
1. Powierzający zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny 
prowadzenia zadań powierzonych. 
2. Przejmujący zobowiązuje się wobec Powierzającego do usuwania i pokrywania 
kosztów, w tym z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia wynikających ze szkód na 
mieniu i osobach oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją zadań będących 
przedmiotem porozumienia, a w szczególności Przejmujący będzie ponosił wszelką 
odpowiedzialność cywilną za szkody związane z realizacją porozumienia, w tym 
również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadkach ich powstania z 
przyczyny leżącej po stronie Przejmującego. 
 

§ 4 
1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo 
pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego 
wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego. 
2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień niniejszego 
porozumienia lub nienależytego jego wykonania, druga strona ma prawo rozwiązać 
porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone 
drugiej stronie na piśmie. 

§ 5 
1.Spory wynikłe z niniejszego porozumienia podlegać będą orzecznictwu sądu 
właściwego dla siedziby Przejmującego. 
2. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowy, Województwa 
Mazowieckiego. 
3. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 6 
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 
każdej ze stron. 
 
Przekazujący:                           Przejmujący: 
 
 
 
 

 



 
Wykaz przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów 
 
Lp. Nazwa przystanku Lokalizacja oraz nr drogi 

1. Leśna/Gąsecka (01) Leśna, 1217W 
2. Leśna/Gąsecka (02) Leśna, 1217W 
3. Leśna (02) Leśna, 1217W 
4. Sońska – Rondo (01) Sońska, 1228W 
5. Sońska – Rondo (02) Sońska, 1228W 
6. Sońska/ Ludowa (01) Sońska, 1228W 
7. Sońska/ Ludowa (02) Sońska, 1228W 
8. Kargoszyńska/ Osiedlowa (01) Kargoszyńska, 1239W 
9. Kargoszyńska/ Osiedlowa (02) Kargoszyńska, 1239W 
10. Kraszewskiego/ Kargoszyńska (01) Kraszewskiego, 1239W 
11. Kraszewskiego/Kargoszyńska (02) Kraszewskiego, 1239W 
12. Kraszewskiego – Biedronka (02) Kraszewskiego, 1239W 
13. Kwiatowa (01) Kwiatowa, 1240W 
14. Kwiatowa (02) Kwiatowa, 1240W 
15. Zakłady Bauer (01) Niechodzka, 1241W 
16. Zakłady Bauer (02) Niechodzka, 1241W 
17. Niechodzin – Skrzyżowanie (01) Niechodzka, 1241W 
18. Niechodzin – Skrzyżowanie (02) Niechodzka, 1241W 

 
 
 


