
Uchwała Nr XXXI/239/2013
Rady Gminy Masłów

z dnia 28 lutego 2013 r.

w  sprawie:  ustalenia  stawki  opłaty  za  korzystanie  przez  operatora  i  przewoźnika
                     z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym
                      jest Gmina Masłów.

Na podstawie  art  18  ust.2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 16 ust 4 i ust 5 ustawy z dnia 
16 grudnia  2010  r  o publicznym  transporcie zbiorowym ( Dz. U. Z 2011 r Nr 5 poz.13) 
Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala  się  stawkę  opłaty  za  korzystanie  przez  operatora  i  przewoźnika  z  przystanków 
komunikacyjnych,  których  właścicielem  albo  zarządzającym  jest  Gmina  Masłów 
w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna



Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXXI/239/2013

z dnia 28 lutego 2013 r.

w  sprawie:  ustalenia  stawki  opłaty  za  korzystanie  przez  operatora  i  przewoźnika
                     z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym
                      jest Gmina Masłów.

Z dniem 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie  zbiorowym.  Zgodnie  z  art.  18  ustawy do  zadań  własnych  gminy w zakresie 
publicznego  transportu  publicznego  należy  budowa,  przebudowa  i  remont  przystanków 
komunikacyjnych, w tym wiat przystankowych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
gmina. Natomiast art. 69 tej ustawy znowelizował art. 3 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tą nowelizacją obowiązkiem gminy 
jest  zapewnienie  czystości  i  porządku  na  przystankach  komunikacyjnych,  których 
właścicielem  lub  zarządzającym  jest  gmina.  Art.  16  ustawy  o  publicznym  transporcie 
zbiorowym dopuszcza możliwość pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacji 
miejskiej  przez  przewoźników.  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. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej 
przez  właściwy  organ  danej  jednostki  samorządu  terytorialnego,  z  uwzględnieniem 
niedyskryminujących  zasad.  Ustawa  dopuszcza  ustalenie  stawki  opłaty  w  kwocie 
maksymalnej 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna


