
Uchwala nr 	 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 	 

w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania polegajgcego na budowie 

tymczasowej poczekalni autobusowej pomicdzy Powiatem Pultuskim a Gming Pultusk. 

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 6, art.5 ust.2, art.12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorz4dzie powiatowym ( Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) 

Rada Powiatu uchwala, co nastepuje: 

§ 1. 

1. Rada Powiatu w Pultusku wyraia zgok na zawarcie porozumienia w sprawie 

realizacji zadania polegaj4cego na budowie tymczasowej poczekalni 
autobusowej na warunkach okreSlonych w zakczniku do niniejszej uchwaly. 

2. Porozumienie w sprawie realizacji zadania polegajqcego na budowie 

tymczasowej poczekalni autobusowej stanowi zakcznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2. 

Upowa2nia sib Zarz4d Powiatu w Pultusku do podpisania ww. porozumienia z 
Gmin4 Pultusk. 

§ 3. 

Porozumienie, o ktOrym mowa w §1. podlega ogloszeniu w Dzienniku UrzOowym 
WojewOdztwa Mazowieckiego. 

§ 4. 

Traci moc uchwala Nr XXXIX/234/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 5 czerwca 
2018 r. w sprawie : zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania polegajqcego na 
budowie poczekalni autobusowej pomicdzy Powiatem Puttuskim a Gming Puttusk. 

§ 5. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Zarz4dowi Powiatu w Pultusku. 

§ 6. 

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem pod*ia. 

RADC RAWNY 

kgivskt 



Zatacznik do uchwaly Nr 	/2018 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 	  

POROZUMIENIE (PROJEKT) 

W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA POLEGAJACEGO 

NA BUDOWIE TYMCZASOWEJ POCZEKALNI AUTOBUSOWEJ 

zawarte w dniu 	 2018 r. w Pultusku pomiOzy: 

Powiatem Pultuskim reprezentowanym przez 

a 
Gming Pultusk (ul. Rynek 41, 06-100 Pultusk) reprezentowan4 przez 

§ 1. 
1. Nieruchomok oznaczona jako dzialka nr ewid.24 o pow.0,4089 ha, poloZona 

w obrvbie 20 miasta Pultuska stanowi wlasnok Gunny Pultusk. 
Dla nieruchomoki Sad Rejonowy w Pultusku prowadzi ksigc wieczysta nr 
OS1U/00022941/4. 

2. Gmina Pultusk uZyczy Powiatowi Pultuskiemu na czas nieoznaczony, cz66 wy2ej 
opisanej nieruchomoSci, zaznaczonej na zakczniku do niniejszego porozumienia. 

3. Powiat Pultuski na uZyczonym terenie podejmie dzialania zwi4zane z zapewnieniem 
osobom korzystaAcym z komunikacji publicznej o zasigu ponadgminnym 
odpowiednich warunkow oczekiwania na polaczenie autobusowe, polegaj4ce na 
budowie tymczasowej poczekalni autobusowej. 

§ 2. 

Gmina Pultusk wyraZa zgok Powiatowi Pultuskiemu na podejmowanie na u2yczonym 
terenie dzialan zwiazanych z realizacja zadan wymienionych w §1. ust.3 niniejszego 
porozumienia oraz na dysponowanie uZyczon4 cz6ci4 nieruchomoki na cele budowlane. 

§ 3. 
Powiat Pultuski zobowi4zuje sib do poniesienia wszystkich kosztow zwiazanych ze 
sporz4dzeniem projektu budowlanego tymczasowej poczekalni autobusowej oraz 
zwiazanych z realizacj4 inwestycji jak rowniez wykonaniem indywidualnych przylaczy 
mediow, w tym miOzy innymi: energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania Sciekow. 
Ponadto, Powiat Pultuski poniesie w trakcie budowy tymczasowej poczekalni autobusowej 

wszelkie koszty zwivane z dostaw4 wody, energii elektrycznej i odbiorem §ciekow oraz 



wszystkie oplaty z tytulu odbioru odpadOw i nieczystoeci stalych oraz sprz4tania u2yczonego 
terenu. W przypadku rozwi4zania umowy u2yczenia poniesione przez Powiat Pultuski 

koszty zwivane z budow4 tymczasowej poczekalni autobusowej nie podlegaj4 zwrotowi 
przez Gming Pultusk. 

§ 4. 
W przypadku rozwivania umowy uZyczenia, Powiat Pultuski zobowivany bOzie 
w terminie 7 dni zwrocia przedmiot uZyczenia Gminie Pultusk. W dniu zwrotu strony 

sporz4dz4 protokol zdawczo-odbiorczy. Powiat Pultuski przenosi nieodplatnie na wiasnok 

Grainy Pultusk wartok nakladow poniesionych na realizacjq wyZej opisanej inwestycji. 

§ 5- 
1. Strony niniejszego porozumienia zgodnie ogwiadczaj4, Ze koszty utrzymania 

tymczasowej poczekalni autobusowej po oddaniu obiektu do uZytkowania, 
w wysokoki 1000z1 (slownie: jeden tysi4c zlotych) mies*znie bqdzie ponosila 
Gmina Pultusk, zae w pozostalym zakresie bcdzie ponosil Powiat Pultuski, 
niezale2nie od tego czy zostanie rozwivana umowa u2yczenia. 

2. Koszty utrzymania, o ktorych mowa w ust.1 obejmuj4 w szczegolnoki: 
- media (energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja itp.), 
- koszty sprz4tania obiektu, 
- koszty wywozu nieczystoki i odpadow, 
- koszty ochrony obiektu, 
- koszty osobowe obslugi obiektu. 

§ 6. 
1. Strony niniejszego porozumienia wyra2aj4 wok podjccia dzialan polegaj4cych na: 

1) wydzieleniu czceci nieruchomogd opisanej w §1. ust. 1 planowanej do 
zabudowy tymczasowym budynkiem poczekalni autobusowej wraz 
z terenem niezbednym do korzystania z poczekalni, 

2) przedioZeniu przez Burmistrza Miasta Pultusk Radzie Miejskiej w Pultusku 
projektu uchwaly w sprawie wyra2enia zgody na dokonanie przez Gmirt 
Pultusk na rzecz Powiatu Pultuskiego darowizny cz6ci nieruchomoeci 
okreglonej w pkt 1), 

3) przedlo2eniu przez Zarz4d Powiatu Pultuskiego Radzie Powiatu w Pultusku 
projektu uchwaly w sprawie przy*cia darowizny od Grainy Pultusk cz6ci 
nieruchomoki okreelonej w pkt 1). 

2. W przypadku przekazania przez Gminq Pultusk na rzecz Powiatu Pultuskiego 
umow4 darowizny wydzielonej czqgci nieruchomoki opisanej w ust. 1 pkt 1) 



Gmina Pultusk nie bgdzie ponosila kosztow zwivanych z utrzymaniem 
tymczasowej poczekalni autobusowej. 

§ 7. 
Wszelkie zmiany i uzupelnienia dotycz4ce niniejszego porozumienia wymagajq formy 
pisemnej pod rygorem niewainoki. 

§8. 
Porozumienie niniejsze zostalo zawarte w dwoch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po 
jednym dla kaZdej ze stron. 



Uzasadnienie 

do projektu uchwaly w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji 
zadania polegaj4cego na budowie tymczasowej poczekalni autobusowej pomicdzy 
Powiatem Pultuskim a Gmin4 Pultusk. 

Z uwagi na fakt tymczasowego funkcjonowania dotychczas istniekcego dworca 
autobusowego na podstawie umowy u4czenia zawartej pomicdzy Stop Shop Poland 
Sp. z o.o. a Gmin4 Pultusk na okres do 20 listopada 2018 roku, Icier* sic potrzebami 
zabezpieczenia potrzeb ludnoki w zakresie transportu, Zarz4d Powiatu w Pultusku zwrocil 
sic do Burmistrza Miasta Pultusk z progb4 o uZyczenie czcgci nieruchomoki stanowiacej 
wlasnok Gminy Pultusk, poloZonej w obrebie 20 miasta Pultuska przy ul. Ignacego 
Daszynskiego i ul. Nowy Rynek, oznaczonej jako dzialka o numerze ewidencyjnym 24, w celu 
budowy poczekalni autobusowej. 

Jednoczegnie, Zarz4d Powiatu w Pultusku zaproponowal Burmistrzowi Miasta 
Pultusk zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania polegakcego na budowie 
poczekalni autobusowej, w ktorym zostark zawarte uregulowania dotycz4ce ponoszenia 
kosztow budowy i utrzymania poczekalni po jej wybudowaniu. 

Rada Miejska w Pultusku w uchwale Nr LVIII/452/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku 
wyrazila zgodc na wykonanie zadania z zakresu wIagciwogci powiatu w postaci 
partycypowania w kosztach utrzymania budynku poczekalni autobusowej po oddaniu 
obiektu do uZytkowania na terenie czcgci dzialki oznaczonej numerem ewidencyjnym 24 
poloZonej w obrebie 20 miasta Pultusk stanowiacej wlasnog6 Gminy Pultusk oraz na przejccie 
tego zadania na mocy porozumienia zawartego pomiedzy Powiatem Pultuskim a Gmina 
Pultusk, ktorego projekt stanowil zakcznik do ww. uchwaly Rady Miejskiej w Pultusku. 

W toku prowadzonego na wniosek Powiatu Pultuskiego postepowania o ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie poczekalni 
autobusowej, Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow wydal postanowienie nr 
65/DC/2018 w sprawie nieuzgodnienia przedstawionego projektu decyzji, uznakc za zasadne 
dla zachowania obecnego charakteru nawarstwien historycznych ukladu przestrzennego 
obszaru planowanej inwestycji, wykluczenie wprowadzenia trwalej zabudowy i w przypadku 
potrzeby realizacji zamierzenia inwestycyjnego dopuszczenie jedynie zabudowy 
tymczasowej. Wobec tego, Zarz4d Powiatu w Pultusku wycofal wniosek o ustaleniu ww. 
inwestycji , a postepowanie w tej sprawie zostalo umorzone jako bezprzedmiotowe. 

Nastcpnie, w dniu 11 maja 2018 r. Powiat Pultuski zloZyl wniosek o ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegakcej na budowie tymczasowego budynku 
poczekalni autobusowej. W zwi4zku z tym, Rada Miejska w Pultusku uchwak Nr 
LXI/486/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. wyrazila zgodc na wykonanie zadania z zakresu 
wlaSciwoki powiatu w postaci partycypowania w kosztach utrzymania tymczasowego 
budynku poczekalni autobusowej po oddaniu obiektu do u2ytkowania na terenie czcgci 
dzialki oznaczonej numerem ewidencyjnym 24 polo2onej w obi-Ole 20 miasta Pultusk 
stanowkcej wlasnok Gminy Pultusk oraz na przejccie tego zadania na mocy porozumienia 



zawartego pomiOzy Powiatem Pultuskim a Gmina, Pultusk, ktorego projekt stanowi 
zal4cznik do ww. uchwaly Rady Miejskiej w Pultusku. Jednoczenie utracila moc uchwala Nr 
LVIII/452/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyraZenia zgody na wykonanie zadania 
z zakresu wiagciwogci powiatu. 

Zgodnie z ustawq z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., 
poz.995 ze zm.), Powiat wykonuje okreglone ustawami zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym w zakresie: transportu zbiorowego i drog publicznych (art.4 ust.1 pkt 6), oraz 
mote zawieraC porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadari publicznych z 
jednostkami lokalnego samorz4du terytorialnego (art.5 ust.2). Do wylgcznej wiagciwoki rady 
powiatu naleZy podejmowanie uchwal w sprawie prz*cia zadari z zakresu administracji 
rz4dowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadari publicznych, o ktorych mowa w 
art. 5 ustawy (art.12 pkt 8a). Porozumienia, o ktorych mowa w art.5 ust.2, podlegaj4 
ogloszeniu w wojewodzkim dzienniku urzOowym. 

W zwi4zku z powy2szym, pod obrady Radzie Powiatu w Pultusku zostaje przedl&ony 
projekt uchwaly w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania polegaWego 
na budowie tymczasowej poczekalni autobusowej pomicdzy Powiatem Pultuskim a Gminq 
Pultusk. Projekt porozumienia, o ktorym mowa wyZej stanowi zal4cznik do niniejszej 
uchwaly. 

S TA 

Jan 	wski 
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