Umowa nr …………….
na korzystanie z przystanków, których właścicielem jest Gmina Legnica
Zawarta w dniu ………………….. roku, pomiędzy:
Gminą Legnica – Zarządem Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10,
59-220 Legnica, reprezentowanym przez:
Dyrektora - Andrzeja Szymkowiaka
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej - Elżbiety Grab
zwanym dalej ZDM
a
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz pełna nazwa firmy z NIP
zwaną dalej Przewoźnikiem
§1
1. Umowa reguluje zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych w celu
zatrzymania środków transportu dla wsiadania i wysiadania pasażerów bez
prawa postoju przez Przewoźnika uprawnionego do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.
2. Niniejszą umową objęte są wszystkie przystanki komunikacyjne, na których
następuje zatrzymanie środków transportu wszystkich linii komunikacyjnych
Przewoźnika (wykaz przystanków komunikacyjnych wraz z szacunkową
miesięczną ilością zatrzymań stanowi załącznik do umowy).
§2
Określa się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:
1) Przewoźnik zobowiązany jest korzystać z przystanków komunikacyjnych
w czasie wynikającym z rozkładu jazdy Przewoźnika i w sposób nie
utrudniający zatrzymywania się pojazdów innych operatorów lub
przewoźników;
2) w przypadku likwidacji lub czasowego zawieszenia funkcjonowania
przystanku komunikacyjnego Przewoźnik ma prawo do korzystania
z przystanków zamiennych, które określi ZDM;
3) zabrania się wykorzystywania przystanków komunikacyjnych jako miejsc
postoju lub oczekiwania na godzinę odjazdu;
4) zabrania się czyszczenia i sprzątania pojazdu na przystankach
komunikacyjnych;
5) zabrania się wykorzystywania koszy umieszczonych na przystankach
komunikacyjnych jako zbiornika na odpady z pojazdów realizujących
przewozy.
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§3
Rozkłady jazdy środków transportu przewoźnika są podawane do publicznej
wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach
komunikacyjnych oraz w systemie informacji dla pasażera w transporcie
zbiorowym w komunikacji miejskiej w granicach miasta Legnicy.
Umieszczenie rozkładów jazdy oraz ich utrzymanie w należytym stanie
należy do Przewoźnika.
Wzory rozkładów jazdy, które będą umieszczane na przystankach
komunikacyjnych określa ZDM.
O każdej zmianie rozkładu jazdy Przewoźnik zobowiązany jest niezwłocznie
zawiadomić ZDM.
§4
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia przez każdą ze stron.
Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia przez ZDM
w przypadku:
nieprzestrzegania przez Przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje
utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników lub
operatorów;
wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie
przewozu osób;
niepowiadomienia ZDM o zmianie rozkładu jazdy.
nie wniesienie opłaty za korzystanie z przystanków w terminie.

§5
Umowę zawarto w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Przewoźnika, jeden dla ZDM.
ZDM:

Przewoźnik:
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POUCZENIE
Korzystanie z przystanków jest odpłatne. Obowiązek uiszczania opłat
powstaje z chwilą uzyskania stosownego zezwolenia na wykonywanie
przewozu osób.
Stawka opłaty administracyjnej za korzystanie przez operatora
i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych określona jest każdorazowo
Uchwałą Rady Miejskiej w Legnicy.
Ilość zatrzymań określana jest na podstawie przedłożonych przez
Przewoźnika rozkładów jazdy.
Przewoźnik jest zobowiązany samodzielnie wyliczyć wysokość należnej
opłaty za dany miesiąc i dokonać wpłaty na konto 20 1090 2066 0000 0001
0350 6390 najpóźniej do 10-tego dnia tego miesiąca.

