
Zal4cznik do 
Uchwaly Nr XXXDC/234/2018 
Rady Powiatu w Puitusku 
z dnia 5 czerwca 2018r. 

POROZUMIENIE 

W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA POLEGAJ4CEGO 

NA BUDOWIE POCZEKALNI AUTOBUSOWEJ 

zawarte w dniu 	 2018 r. w Pultusku pomigdzy: 

Powiatem Pultuskim reprezentowanym przez 

a 
Gmina Pultusk (ul. Rynek 41, 06-100 Pultusk) reprezentowanci, przez 

• 

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

w obrgbie 20 miasta Pultuska stanowi wiasnok Gminy Pultusk 
Dla nieruchomoki Sod Rejonowy w Pultusku prowadzi ksiggg wieczyst4 nr 
OS1U/00022941/4. 

2. Gmina Pultusk uiyczy Powiatowi Puttuskiemu na czas nieoznaczony, czck wriej 
opisanej nieruchomoki, zaznaczonej na zaiaczniku do niniejszego porozumienia. 

3. Powiat Pultuski na uzyczonym terenie podejmie dzialania zwiqzane z zapewnieniem 
osobom korzystaj4cym z komunikacji publicznej o zasiggu ponadgminnym 
odpowiednich warunkow oczekiwania na polaczenie autobusowe, polegajqce na 
budowie poczekalni autobusowej. 

§ 2.  

Gmina Pu!tusk wyraia zgodc Powiatowi Pultuskiemu na podejmowanie na uzyczonym 
terenie dzialari zwiazanych z realizacj4 zadaft wymienionych w §1. ust.3 niniejszego 
porozumienia oraz na dysponowanie utyczon4 czgki4 nieruchomoki na cele budowlane. 

§ 3.  

Powiat Pultuski zobowiqzuje sic do poniesienia wszystkich kosztow zwiazanych ze 
sporzadzeniem projektu budowlanego poczekalni autobusowej oraz zwiazanych z realizacj4 
inwestycji jak rOwniei wykonaniem indywidualnych przyfaczy mediow, w tym migdzy 
innymi: energii elektrycznej, gazu wody i odprowadzania kiekow. Ponadto, Powiat Puituski 
poniesie w trakcie budowy poczekalni autobusowej wszelkie koszty zwivane z dostawq 
wody, energii elektrycznej i odbiorem kiekow oraz wszystkie oplaty z tytulu odbioru 



odpadOw i nieczystoki stab/di oraz sprz4tania uzyczone&o terenu. W przypadku 
rozwiazania lub wygaSniccia umowy uzyczenia poniesione przez Powiat Pultuski koszty 
zwivane z budow4 poczekalni autobusowej nie podlegaj4 zwrotowi przez Gmine 
Pultusk. 

§ 4. 
W przypadku rozwi4zania umowy uzyczenia, Powiat Pultuski zobowivany bgdzie 
w terminie 7 dni zwrociC przedmiot uzyczenia Gminie Puitusk. W dniu zwrotu strony 
sporz44z4 protokol zdawczo-odbiorczy. Powiat Pultuski przenosi nieodplatnie na wiasno66 
Gminy Pultusk wartok nakiadOw poniesionych na realizacjQ wyZej opisanej inwestycji. 

§ 5. 
1. Strony niniejszego porozumienia zgodnie ogwiadczaja, ie koszty utrzymania 

poczekalni autobusowej po oddaniu obiektu do uZytkowania, w wysokoki 
1000z1 (slownie: jeden tysiqc ziotych) miesiecznie bgdzie ponosila Gmina Puitusk, 
zag w pozostalym zakresie bgdzie ponosil Powiat Pultuski, niezaleirtie od tego 
czy zostanie rozwivana umowa uzyczenia. 

2. Koszty utrzymania, o ktorych mowa w ust.1 obejmuj4 w szczegolnoki: 
- media (energia elektryczna, gaz woda, kanali7acja itp.), 
- koszty sprzgania obiektu, 
- koszty wywozu nieczystoki i odpad6w, 
- koszty ochrony obiektu, 
- koszty osobowe obsiugi obiektu. 

§ 6. 
1. Strony niniejszego porozumienia wyraiaj4 wole podjecia dzialati polegaj4cych 

na: 
1) wydzieleniu czegd nieruchomoki opisanej w §1. ust. 1 planowanej do 

zabudowy budynkiem poczekalni autobusowej wraz z terenem niezbednytn 
do korzystania z poczekalni, 

2) przedioeniu przez Burmistrza Miasta Pultusk Radzie Miejskiej w Puitusku 
projektu uchwaly w sprawie wyraienia zgody na dokonanie przez Gming 
Pultusk na rzecz Powiatu Pultuskiego darowizny czegci nieruchomoki 
okreglonej w pkt 1), 

3) przedloieniu przez Zarzqd Powiatu Pultuskiego Radzie Powiatu w Pultusku 
projektu uchwaly w sprawie przyjecia darowizny od Gminy Pultusk czggci 
nieruchomoki okreglonej w pkt 1). 

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



Gmina Pultusk nie bedzie ponosila koszt6w zwiazanych z utrzymaniem 
poczekalni autobusowej. 

§ 7- 
Wszelkie zmiany i uzupelruienia dotycz4ce niniejszego porozumienia wymagaj4 formy 
pisemnej pod rygorem niewainoki. 

§ 8. 
Porozurnienie niniejsze zostalo zawarte w dwOch jecinobrzmi4cych egzemplarzach, po 
jednym dla kaidej ze stron. 
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