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1303
POROZUMIENIE
w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej
w ramach lokalnego transportu zbiorowego na
obszarze Gminy Nowy Staw
podpisane w dniu 11 marca 2004 r.
pomiędzy:
Gminą Miejską Malbork reprezentowaną przez:
1.Jana Tadeusza Wilka - Burmistrza Miasta Malborka
a
Miastem i Gminą Nowy Staw reprezentowaną przez:
1. Jerzego Szałacha - Burmistrza Miasta Nowy Staw
treści następującej:
W wykonaniu uchwał Rady Miasta Malborka Nr 142/
XIX/04 z dnia 12.02.04 r. w sprawie porozumień z Gminą
Malbork, Miastem i Gminą Sztum, Miastem i Gminą Nowy
Staw, Gminą Stare Pole, Gminą Stary Targ o przyjęciu
przez Gminę Miejską Malbork zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz Rady Miasta Nowy Staw
Nr 113/2004 z dnia 27.02.04 r. w sprawie porozumienia
z Gminą Miejską Malbork, o przekazaniu zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy
Nowy Staw, strony porozumienia ustalają, że Gmina
Miejska Malbork przyjmuje do wykonywania zadanie
publiczne dotyczące komunikacji miejskiej w ramach
lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy
Nowy Staw na liniach komunikacyjnych:
— 4 na trasie Malbork - Tralewo - Nowy Staw,
— 6 na trasie Malbork - Tragamin - Nowy Staw,
— 16 na trasie Malbork - Lubstowo,
w zakresie wydawania zezwoleń, organizacji przewozów, wspólnych regulacji taryfowych oraz stanowienia
przepisów porządkowych.
§1
Ceny biletów jednorazowych i okresowych za przewozy
osób na liniach komunikacyjnych 4, 6, 16 w granicach

Gminy Nowy Staw pozostają w kompetencji Rady Miasta
Malborka. Opłaty te określa załącznik nr 1 do niniejszego
porozumienia.
§2
Wspólne regulacje taryfowe, w tym:
— opłaty za przewozy,
— opłaty dodatkowe,
— pozostałe koszty i ceny,
— uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych,
— przepisy taryfowe,
pozostają w gestii Rady Miasta Malborka. Aktualnie
oreśla je załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.
§3

Przepisy porządkowe uchwalone przez Radę Miasta
Malborka dla pasażerów korzystających .;”” Z komunikacji
miejskiej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego porozumienia i obowiązują na obszarze Gminy Nowy Staw.
§4
Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów
regularnych i regularnych specjalnych w zakresie objętym porozumieniem, powierza się Burmistrzowi Miasta
Malborka.
§5
Szczegółowy zakres współpracy i metody realizacji
porozumienia określają - w drodze odrębnej umowy Zakład Komunikacji Miejskiej w Malborku oraz Miasto
i Gmina Nowy Staw. W szczególności umowa określa
udział Miasta i Gminy Nowy Staw w finansowaniu komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego
na obszarze Gminy Nowy Staw.
§6
1. Porozumienie niniejsze zawarte jest na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie
z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia ze

