
UCHWAŁA NR 138/XXIII/12
RADY GMINY PRZYŁĘK

z dnia 23 lipca 2012 r.

w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie 
z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15911) ), art.15 ust.2, art. 16 ust.1 i ust.4-7 ustawy z dnia     
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 132) ) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się następujące zasady otrzymywania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk przez przewoźników: 

1. Przewoźnik składa wniosek w sprawie wydania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków 
komunikacyjnych, dołączając do niego rozkład jazdy i zestawienie planowanych zatrzymań na 
wskazanych przez siebie przystankach. 

2. Uzyskanie zgody jest warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych. 

§ 2. Przewoźnicy  którzy otrzymali zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych zobowiązują się do: 

1. Zatrzymywania sie na przystankach w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom wsiadającym 
do pojazdu lub z niego wysiadającym. 

2. Zatrzymywania się na przystankach  zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. 

3. Wykonywania przewozów według uzgodnionych rozkładów jazdy. 

4. Wywieszenia na przystankach komunikacyjnych rozkładu jazdy z niezbędnymi danymi dotyczącymi 
świadczonych usług przewozowych. 

5. Każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie: rozkładów jazdy ilości 
przystanków z których korzysta. 

§ 3. 1. Ustala się  stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie 
Gminy Przyłęk, w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. 

2. Odpłatność miesięczna za korzystanie z przystanków jest wynikiem pomnożenia kwoty podanej w pkt 
1 przez dzienną sumę wjazdów na udostępnione przystanki oraz ilość dni korzystania z przystanków w ciągu 
miesiąca. 

§ 4. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych stanowią dochód budżetu gminy 
i przeznaczone będą na modernizację oraz utrzymanie urządzeń przystankowych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 z 2003 r. Nr 80, poz. 717,     Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327,   Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, 
poz. 230 z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 88

2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368
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