UCHWAŁA NR XVIII/131/12
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 6 września 2012 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009
r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217,
poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnikow z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasta Chełmży
w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
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Uzasadnienie
do uchwały nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2012 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
Z dniem 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa o publicznym transporcie zbiorowym.
Zgodnie z art. 18 ustawy, do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu
zbiorowego należy budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych, w tym wiat
przystankowych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Natomiast art. 69 ww.
ustawy znowelizował art. 3 i 5 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Zgodnie z powyższą nowelizą obowiązkiem gminy jest zapewnienie
czystności

i porządku

na

przystankach

komunikacyjnych,

których

właścicielem

lub

zarządzającym jest gmina.
Art.16. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym dopuszcza możliwość pobierania opłat za
korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego. Opłaty z tytułu korzystania
z przystanków, zgodnie z przepisami ustawy, stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i remontów przystanków komunikacyjnych oraz
kosztów ich budowy, przebudowy i modernizacji. Wykaz przystanków, których właścicielem jest
gmina miasta Chełmży, Rada Miejska Chełmży określiła w drodze odrębnej uchwały, która
zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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