
U M O W A  N r  . . . .  / 2 0 1 8  

 

zawarta w dniu ……..2018 r. w Opolu pomiędzy: 

Województwem Opolskim ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 

541412421 – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 127,  

45-231 Opole, REGON 000126528 zwanym dalej Zarządem,  

reprezentowanym przez:  

Bartłomieja Horaczuka – Dyrektora  

na podstawie Uchwały Nr 3173/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16.01.2017 r.  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu  

      a 
 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

Regon  

NIP  

reprezentowany przez: 

……………………………..- ……………………………… 

 

zwany dalej Przewoźnikiem 

 

Umowę zawarto na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 ze zm.) w zakresie pobierania opłat  

za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg 

publicznych, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego 

przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób oraz  

na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXV/321/2012 z dnia 28 grudnia 

2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  

lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego 

transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów, Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXI/393/2013 w sprawie zmiany 

załącznika do w/w uchwały oraz Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXV/322/2012 

z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów 

publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie oraz na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2018, poz. 202 ze zm.). 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych 

autobusowych w celu zatrzymania środków transportu dla wsiadania i wysiadania pasażerów 

bez prawa postoju, których właścicielem albo zarządzającym jest Województwo Opolskie, 

przez Przewoźnika uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

przewozu osób oraz przyjęcie przez Zarząd do realizacji usługi polegającej na zainstalowaniu 

na przystankach informacji zwanych rozkładem jazdy.  



  

2. Niniejszą Umową objęte są wszystkie przystanki autobusowe których właścicielem albo 

zarządzającym jest Województwo Opolskie, na których następuje zatrzymanie środków 

transportu wszystkich linii komunikacyjnych Przewoźnika zgodnie z przekazaną informacją  

o ilości zatrzymań (załącznik nr 3 do umowy). 

 

§2 

Strony zawierają niniejszą umowę na czas oznaczony od dnia ……………. do 31.12.2018 r. 

(data ważności jednego z dokumentów, o którym mowa w §2 ust. 1 i 2 pkt1-2 Uchwały  

Nr XXV/321/2012)  

 

§3 

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne. Stawka za 1 (jedno) zatrzymanie 

została określona Uchwałą Nr XXV/322/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego  

i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  

lub zarządzającym jest Województwo Opolskie. 

2. Należność za korzystanie z przystanków w danym miesiącu kalendarzowym będzie 

wyliczana przez Przewoźnika na podstawie Jego pisemnego oświadczenia, stanowiącego 

załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Przewoźnik składa oświadczenie także wówczas,  

gdy w danym miesiącu nie korzystał w ogóle z przystanków. Przewoźnik może złożyć 

oświadczenie obejmujące rok kalendarzowy (oświadczenie roczne) z podziałem na miesiące 

kalendarzowe i wskazaniem ilości zatrzymań w każdym miesiącu. 

3. Wysokość opłat za korzystanie z przystanków ustalana będzie, jako iloczyn ilości zatrzymań 

środków transportu w ciągu miesiąca i wysokości stawki określonej Uchwałą  

nr XXV/322/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty  

za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników 

drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  

jest Województwo Opolskiego.  

4. Stawka za przyjęcie do realizacji usługi polegającej na zainstalowaniu na przystankach 

informacji zwanych rozkładem jazdy wynosi 10,93 zł NETTO za każdy rozkład jazdy 

zgodnie z Zarządzeniem nr 12A/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. Dyrektora Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu w sprawie wprowadzenia opłaty za wykonanie i zamieszczenie 

rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Województwo Opolskie.  

5. Stawka opłaty, o której mowa w ust. 4 podlega zmianie o planowanym średnioroczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonym w ustawie budżetowej na dany 

rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

została ogłoszona ustawa budżetowa.  

6. Wysokość opłat za rozmieszczenie rozkładów jazdy ustalona będzie, jako iloczyn ilości 

przystanków (rozkładów jazdy) zgłoszonych przez Przewoźnika i stawki określonej w ust. 4. 

7. Opłata za rozmieszczenie rozkładów jazdy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów  

i usług VAT w wysokości 23 % obowiązującym w dniu zawarciu umowy. 

8. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT dotyczącego przedmiotu 

umowy Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości opłat za korzystanie  

z przystanków oraz za rozmieszczanie rozkładów odpowiednio do ustalonej  

przez ustawodawcę stawki. Zmiana wysokości stawki podatku VAT zostanie wprowadzona 

aneksem do umowy. 

 

 

 

 

 

 



  

§4 

1. Faktura VAT będzie wystawiona za umieszczenie rozkładów jazdy – jednokrotnie  

po wykonaniu usługi umieszczenia. 

2. Termin płatności faktur – o których mowa w ust.1  wynosić będzie 14 dni od daty 

wystawienia. Opłat należy dokonywać na rachunek bankowy Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Opolu 04 1160 2202 0000 0000 4154 0012. 

3. Opłaty za korzystanie z przystanków – o których mowa w § 3 ust. 1 należy uiścić do 3 dnia 

następnego miesiąca na rachunek bankowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu  

04 1160 2202 0000 0000 4154 0012. W tym samym terminie Przewoźnik składa Zarządowi 

oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

4. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 2 i 3 pobiera się 

odsetki ustawowe.  

5. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Zarządu.  

 

§5 

1. Przewoźnik zobowiązany jest do dostarczenia Zarządu rozkładów jazdy na 14 dni przed 

terminem ich obowiązywania. 

2. Rozkład jazdy musi zawierać dane przewidziane w § 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy 

(Dz. U. z 2018, poz. 202 ze zm.) W szczególności rozkład jazdy powinien zawierać: nazwę 

przewoźnika, adres siedziby przewoźnika, numer telefonu kontaktowego, informację  

o czasie przyjazdu autobusów/busów, którymi realizowana jest przez Przewoźnika usługa 

przewozu osób na dany przystanek. 

 

§6 

1. Zarząd zobowiązuje się do zainstalowania rozkładów jazdy stanowiących załącznik  

nr 2 do niniejszej umowy. 

2. W ramach realizacji niniejszej umowy Zarząd ma prawo powierzyć wykonywanie 

poszczególnych czynności w niej przewidzianych osobom trzecim. 

3. Zarząd nie będzie ponosił odpowiedzialności cywilno-prawnej za szkody w mieniu  

i zdrowiu osób przewożonych przez Przewoźnika powstałe podczas przewozu, a ewentualne 

roszczenia przewozowe z tego tytułu zaspokajać będzie Przewoźnik. 

4. Zarząd zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za straty powstałe na przystankach 

autobusowych wynikłe z działalności Przewoźnika. 

5. Organizator publicznego transportu zbiorowego zapewnia informację pasażerską zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

6. Zarząd nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku aktów 

wandalizmu przejawiające się zniszczeniem, zaklejeniem, zamalowaniem zamieszczonego 

rozkładu jazdy, etc. 

 

§7 

1. W przypadku braku zapłaty należności za dany miesiąc, Zarząd wezwie pisemnie 

Przewoźnika do uiszczenia powstałych zaległości. Koszty przesyłki poleconej – wezwanie  

do zapłaty, w wysokości zgodnej z cennikiem usług pocztowych, obciążają Przewoźnika. 

2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu może wypowiedzieć umowę w szczególności  

w następujących przypadkach:  

1) nieprzestrzegania przez operatora publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnika 

drogowego rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków 

komunikacyjnych przez innych operatorów publicznego transportu zbiorowego  

lub przewoźników drogowych;  

2) wygaśnięcia lub cofnięcia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 pkt 1-2  

w Uchwale Nr XXV/321/2012, na podstawie których operator publicznego transportu 

zbiorowego lub przewoźnik drogowy wykonywał przewóz osób;  



  

3) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego np. przez blokowanie korzystania 

z przystanku innemu operatorowi publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnikowi 

drogowemu;  

4) niepowiadomienia Zarządu o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których korzysta 

operator publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnik drogowy;  

5) naruszenia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 6  

ust. 1 – 4 w Uchwale Nr XXV/321/2012;  

6) nieuiszczenia opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu 

zbiorowego lub przewoźników drogowych lub opłaty za rozwieszanie rozkładów jazdy 

przewoźnika na ww. przystankach komunikacyjnych.  

 

§8 

1. Korespondencja pomiędzy stronami powinna być doręczona w formie pisemnej 

za potwierdzeniem odbioru. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie  

w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 

3. W razie powstania sporu związanego z realizacją umowy strony zobowiązane są wyczerpać 

drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do drugiej strony niniejszej 

umowy. Strony zobowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń w ciągu  

21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia dalsze 

postępowanie zostaje skierowane do sądu powszechnego w Opolu.   

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zarządu. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r.  

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron. 

7. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są załączniki: 

nr 1 - kserokopia dokumentów o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 pkt 1-2 Uchwały  

Nr XXV/321/2012 

nr 2 - kserokopia obowiązującego rozkładu jazdy, odrębnie dla każdej linii komunikacyjnej, 

nr 3 - informacja o ilości zatrzymań, w ciągu roku kalendarzowego (z rozbiciem na 

miesiące), na przystankach komunikacyjnych którym właścicielem lub zarządzającym jest 

Zarząd, odrębnie dla każdej linii komunikacyjnej. 

nr 4 – oświadczenie/deklaracja zawierające wyliczenie należności za korzystanie  

z przystanków w danym miesiącu. 

8. Przewoźnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją 

niniejszej umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). 

9. Zmiana stawki za korzystanie z przystanków ustalona uchwałą, o której mowa w § 3 ust.1, 

nie stanowi zmiany umowy. 

 

 

ZARZĄD       PRZEWOŹNIK 


