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UCHWAŁA NR XL/334/2013
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 7 sierpnia 2013 r.
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 16 ust. 4-7 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.),
Rada Miejska w Stąporkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, stanowiących
własność lub będących w zarządzie Gminy Stąporków jest odpłatne.
§ 2. 1. Opłata pobierana jest miesięcznie za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku.
2. Ilość zatrzymań na przystanku ustalana jest na podstawie rozkładu jazdy stanowiącym załącznik do
zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozów.
3. Opłata miesięczna stanowi iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty jednostkowej za
zatrzymanie na przystanku określonej w § 3.
§ 3. Stawka opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo
zarządzającym jest Gmina Stąporków wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku
komunikacyjnym.
§ 4. Opłaty miesięczne płatne są do 14 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na rachunek bankowy
o numerze konta 14 1020 2629 0000 9602 0148 2835 lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego.
§ 5. Stawki opłat określone w § 3 będą automatycznie waloryzowane od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa na zasadach określonych w art. 16.
ust.6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r nr 5, poz.13).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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