
 

 

POROZUMIENIE 

BURMISTRZA STRYKOWA 

z dnia 31 grudnia 2015 r. 

w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej łączącej Gminę Stryków z Gminą Głowno 

zawarte pomiędzy: 

Gminą Stryków z siedzibą w Strykowie, ul. Kościuszki 27, reprezentowaną przez Andrzeja Jankowskiego - 

Burmistrza Strykowa 

oraz 

Gminą Głowno z siedzibą w Głownie, ul. Kilińskiego 2, reprezentowaną przez Marka Jóźwiaka - Wójta 

Gminy Głowno, 

zwanymi dalej „Uczestnikami porozumienia”. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 us.t 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j.:Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz uchwały nr XVI/118/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia  

18 grudnia 2015 r. i uchwały  nr XIV/67/15 Rady Gminy Głowno z dnia 23 grudnia 2015 r. Uczestnicy porozu-

mienia, działając w imieniu społeczności lokalnej, w trosce o zaspokojenie potrzeb w zakresie transportu zbio-

rowego postanawiają, co następuje: 

§ 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 lokalnego transportu 

zbiorowego na terenie Gminy Stryków oraz Gminy Głowno, na trasie od przystanku Stryków /Mąkolice/ Stry-

ków, w dni robocze, zwanych dalej usługami. 

§ 2. 1. Gmina Głowno powierza, a Gmina Stryków przejmuje obowiązki organizatora transportu zbiorowego. 

2. Gminy Stryków i Głowno zobowiązują się do pokrywania kosztów funkcjonowania komunikacji mię-

dzygminnej w granicach administracyjnych swojej gminy. 

3. Wysokość udziału w kosztach, o których mowa w ust. 2, będzie określona na podstawie ceny jednostko-

wej jednego wozokilometra wynikającej z rozstrzygnięcia przetargowego i ilości kilometrów przejechanych 

przez teren danej gminy oraz ilości dni roboczych w danym miesiącu. 

§ 3. Do podstawowych obowiązków organizatora publicznego transportu zbiorowego należy: 

1) wyłonienie w danym roku w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień pu-

blicznych wykonawcy świadczenia usług; 

2) zawarcie umowy z wykonawcą usługi; 
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3) ustalanie trasy przejazdu i ilości kursów oraz rozkładu jazdy; 

4) organizowanie posiedzeń uczestników porozumienia w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez uczestni-

ka porozumienia; 

5) przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania linii objętej porozumieniem; 

6) informowanie uczestników porozumienia o zmianach rozkładu jazdy i ewentualnej zmianie przewoźnika. 

§ 4. 1. Wykonywanie Usługi odbywać się będzie w oparciu o rozkład jazdy stanowiący załącznik do poro-

zumienia. 

2. Przejazd środkami komunikacji gminnej jest bezpłatny dla pasażerów. 

§ 5. 1. Gmina Głowno zobowiązuje się do pokrycia finansowego udziału w kosztach zadania określonego  

w § 1 zgodnie z ilością kilometrów przejechanych na terenie gminy Głowno. 

2. Wysokość udziału w kosztach, o których mowa w ust. 1, będzie określona na podstawie ceny jednostko-

wej jednego wozokilometra i ilości kilometrów przejechanych przez teren gminy Głowno oraz ilości dni robo-

czych w danym miesiącu. 

3. Rozliczenie za wykonane Usługi odbywać się będzie miesięczne. 

4. Za funkcjonowanie komunikacji na terenie gminy Głowno Wykonawca Usługi będzie przedkładał faktu-

ry bezpośrednio do Gminy Głowno na podstawie zatwierdzonych przez organizatora protokołów przejechanych 

kilometrów. 

5. Gmina Głowno przekaże bezpośrednio Wykonawcy środki finansowe w wysokości ustalonej zgodnie  

z ust. 2 w terminie 14 dni danego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

§ 6. Uczestnicy porozumienia w swoich granicach administracyjnych, na własny koszt zobowiązani są do: 

1) oznakowania przystanków znakami D-15; 

2) całorocznego utrzymywania przystanków (utrzymanie w czystości, odśnieżanie chodników w obrębie przy-

stanków); 

3) utrzymania, konserwacji i naprawy wyposażenia przystanków (np. słupek, wiata, ławki kosze, itp.); 

4) nieodpłatnego udostępniania na rzecz przewoźnika dla celów realizacji niniejszego porozumienia przystan-

ków, 

5) informowania organizatora o wszelkich utrudnieniach na trasie objętej porozumieniem. 

§ 7. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 

§ 8. 1. Niniejsze Porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie w trybie porozumienia stron. 

2. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania niniejszego Porozumienia za uprzednim miesięcznym wypo-

wiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 9. 1. Wszelkie zmiany w Porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjąt-

kiem zmian rozkładu jazdy i lokalizacji przystanków na odcinku linii objętej porozumieniem, które nie będą 

powodować zmiany kosztów funkcjonowania komunikacji. 

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności strajku, niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

awarii, blokady dróg, organizator może zmienić rozkład jazdy i lokalizacje przystanków, zawiesić linię komu-

nikacyjną, jak również zawiesić lub wstrzymać w całości albo w części realizację usług objętych niniejszym 

porozumieniem. Odpowiednio do zakresu wprowadzonych zmian korygowana będzie wysokość wynagrodze-

nia ustalona w § 5 ust. 2. Zmiana powyższa może mieć wyłącznie charakter okresowy. 

§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

oraz jeden do celów publikacji. 
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§ 11. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

  

Burmistrz Strykowa 

Andrzej Jankowski 

Wójt Gminy Głowno 

Marek Jóźwiak 
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KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA STRYKÓW 2016 

Trasa 3: rano: Stryków – Tymianka – Pludwiny - Mąkolice – Koźle- Bratoszewice 

 – Zelgoszcz – Stryków 

Godz. odjazdu, miejscowość Godz. odjazdu, miejscowość 

5.50 – Stryków centrum 6.55 – Stryków centrum 

5.52 – Tymianka 1 (Podlipie) 6.59 – Sosnowiec 

5.53 – Tymianka 2 (sklep) 7.03 – Zelgoszcz Lidl 

5.57 – Osse 7.06 – Zelgoszcz Kolonia 

6.01 – Zagłoba 1 (świetlica) 7.10 – Stara Zelgoszcz 

6.03 – Zagłoba 2 (granica gminy) 7.13 – Nowa Zelgoszcz 

6.05 – Bronin 7.16 – Dobra (szkoła) 

6.07 – Wrzask 7.19 – Zelgoszcz (świetlica) 

6.09 – Gozdów 7.20 – Zelgoszcz (wiadukt) 

6.15 – Wola Mąkolska 7.21 – Swędów (wiadukt) 

6.20 – Mąkolice 7.22 – Swędów 

6.25 – Pludwiny (pos. 45) 7.24 – Swędów PKP 

6.27 – Pludwiny (pos. 25) 7.28 – Smolice (Swędów Norty) 

6.30 - Sadówka 7.32 – Stryków centrum 

6.32 – Nowa Sadówka 7.38 – Rokitnica (staw) 

6.34 – Koźle 7.40 – Rokitnica (świetlica) 

6.33 – Koźle (szkoła) 7.42 – Bratoszewice (ul. Ogrodnicza) 

6.37 – Wola Błędowa 7.45 – Bratoszewice (Pl. Staszica) 

6.43 – Bratoszewice (Pl. Staszica) 7.55 – Stryków centrum 

6.46 – Bratoszewice, ul. Ogrodnicza  

6.51 – Rokitnica (świetlica)  

6.52 – Rokitnica (staw)  

6.55 – Stryków centrum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozkłady jazdy obowiązują w dni robocze.  
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KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA STRYKÓW  2016 

Trasa 4 - po południu: Stryków – Bratoszewice - Koźle – Mąkolice – Zelgoszcz – Niesułków – Tymianka – 

Koźle – Stryków 

Godz. odjazdu,  

miejscowość 

Godz. odjazdu,  

miejscowość 

Godz. odjazdu,  

miejscowość 

Godz. odjazdu,  

miejscowość 

15.15 – Stryków centrum 16.23 – Stryków centrum 16.55 – Stryków centrum 17.15 – Stryków centrum 

15.20 – Rokitnica (staw) 16.28 – Smolice (Swędów 

Norty) 

17.00 – Niesułków  17.17 – Tymianka 1 

(Podlipie) 

15.22 – Rokitnica (świe-

tlica) 

16.32 – Swędów PKP 17.03 – Niesułków Kolonia 17.20 – Tymianka 2 

(sklep) 

15.25 – Bratoszewice, 

 ul. Ogrodnicza 

16.34 – Swędów 17.04 – Lipka 17.25 – Osse 

15.26 – Bratoszewice  

(Pl. Staszica) 

16.36 – Swędów (wiadukt) 17.06 – Anielin 2 17.29 – Zagłoba 1 

(świetlica) 

15.30 – Wola Błędowa 16.38 – Zelgoszcz  

(wiadukt) 

17.08 – Anielin 1 17.32 – Zagłoba 2  

(granica gminy) 

15.35 – Koźle (szkoła) 16.40 – Zelgoszcz świetlica 17.10 – Warszewice 17.35 – Bronin 

15.38 – Koźle  16.43 – Nowa Zelgoszcz 17.12 – Cesarka 17.37 – Wrzask 

15.40 – Nowa Sadówka 16.46 – Stara Zelgoszcz 17.15 – Stryków centrum 17.39 – Gozdów 

15.42 – Sadówka 16.48 – Zelgoszcz Kolonia  17.42 – Stara Sadówka 

15.44 – Pludwiny (pos. 

25) 

16.50 – Zelgoszcz/Lidl  17.46 – Pludwiny 

15.45 – Pludwiny (pos. 

45) 

16.52 – Sosnowiec  17.49 – Nowa Sadówka 

15.49 – Mąkolice 16.55 – Stryków centrum  17.51 – Koźle 

15. 55 – Wola Mąkolska   17.52 – Koźle szkoła 

16.00 – Gozdów   17.56 – Wola Błędowa 

16.02 – Wrzask   17.59 – Bratoszewice  

(Pl. Staszica) 

16.04 – Bronin   18.53 – Bratoszewice, 

 ul. Szkolna 

16.07 – Zagłoba 1  

(świetlica) 

  18.55 – Bratoszewice, 

 ul. Ogrodnicza 

16.10 – Zagłoba 2 

(granica gminy)  

  18.58 – Rokitnica (staw) 

16.12 – Osse   19.00 – Rokitnica  

(świetlica) 

16.16 – Tymianka 2 

(sklep) 

  19.05 – Stryków centrum 

16.18 – Tymianka 1 

(Podlipie) 

   

16.20 – Stryków centrum    

 

    Rozkłady jazdy obowiązują w dni robocze.   
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