
UCHWAŁA NR XLVIII/200/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koprzywnica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2017 r. 
poz.1875 z późn. zm.) i art. 16  ust.1, ust.3,ust.4 i ust.5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.)Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścielem albo 
zarządzającym jest Gmina Koprzywnica w wysokości:

1) 0,02 zł – za jedno zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym dla pojazdów samochodowych z liczbą 
miejsc siedzących łącznie z kierowcą nie większej niż 23,

2) 0,03 zł – za jedno zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym dla pojazdów samochodowych o liczbie 
miejsc siedzących łącznie z kierowcą większej niż 23.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  w Koprzywnicy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/107/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia  16 marca 2012 r. 
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków  komunikacyjnych na terenie Gminy 
Koprzywnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy

Zenon Papka
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UZASADNIENIE

Zgodnie art. 16 ust.4 ustawy z dnia z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.) za
korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych których
właścielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być
pobierane opłaty, które stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego z
przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych. Przy czym, stawka za
jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym nie może być
wyższa niż 0,05 zł. Uchwalając wysokość opłaty Rada Miejska musi kierować się
przesłanką niedyskryminujących zasad.
Pomimo braku określenia tego pojęcia w ustawie, należy mieć na względzie jednolite
poglądy wyrażone w tym przedmiocie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Mając na uwadze zachowanie powyższej przesłanki, projekt uchwały zakłada
zróżnicowanie wysokości stawek opłat w zależności od wielkości pojazdów z jakich
korzysta określony operator bądź przewoźnik. Ustala się dwie stawki. Pierwszą w
wysokości 0,02 zł dla pojazdów samochodowych o liczbie miejsc siedzących łącznie
z kierowcą nie większej niż 23, oraz drugą w wysokości 0,03 zł dla pojazdów
samochodowych o liczbie miejsc siedzących łącznie
z kierowcą większej niż 23.
Mając na uwadze powyższe, projekt uchwały znajduje uzasadnienie.
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