
UCHWAŁA Nr VI/60/2007 
Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 4 kwietnia 2007 roku 

 
w sprawie zawarcia porozumienia mi�dzygminnego  

 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 4 pkt 7a i art. 18 ust. 1 pkt 1 
lit. c ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o transporcie drogowym  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z pó�n. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, 
co nast�puje: 
 

§ 1 
 
Wyra�a zgod� na zawarcie porozumienia mi�dzygminnego pomi�dzy Miastem 
Sandomierz i Gmin� Obrazów w sprawie współdziałania w zakresie realizacji zadania 
publicznego – przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego. 
 

§ 2 
 
Upowa�nia Burmistrza Miasta Sandomierza do podj�cia negocjacji w zakresie 
warunków porozumienia, o którym mowa w § 1 oraz do zawarcia porozumienia  
w imieniu Miasta Sandomierza. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Janusz Sochacki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 4 ust. 7a ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z pó�n. zm.) przewóz regularny 

wykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego mo�e by� prowadzony jako 

komunikacja miejska w granicach administracyjnych miasta  albo miast i gmin 

s�siaduj�cych je�eli zawarły porozumienie lub utworzyły zwi�zek mi�dzygminny  

w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze. 

Wyra�enie zgody na podpisanie przez Burmistrza Miasta stosownego 

porozumienia wymaga podj�cia uchwały. Poniewa� tylko w drodze uchwały jedna 

gmina mo�e przej�� od drugiej zadania własne gminy (wydawanie zezwole�, 

organizacja komunikacji miejskiej). 

 Porozumienie, o którym mowa w projekcie uchwały ma dotyczy� zbiorowego 

transportu osób realizowanego przez Przedsi�biorstwo Gospodarki Komunalnej  

w Sandomierzu na terenie gminy Obrazów.  

Zawarcie porozumienia mi�dzygminnego ułatwi procedur� dostosowania 

rozkładów jazdy komunikacji autobusowej ł�cz�cej miasto Sandomierz i gmin� 

Obrazów do potrzeb mieszka�ców bez konieczno�ci wydłu�ania terminów 

zwi�zanych z uzgadnianiem i koordynacj� rozkładów jazdy ze Starostwem 

Powiatowym w Sandomierzu. 

 
 


