UCHWAŁA NR XVIII/206/13
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 13 marca 2013 r.
w sprawie korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr
116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, 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.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.240,
z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567, z 2013 r.
poz.153), art.15 ust.1 pkt 6 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 4-6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 ze zmianą Nr 228, poz.1368) uchwala się, co następuje:
§ 1. Korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność gminy
Pszczółki, jest odpłatne.
§ 2. 1. Opłata pobierana jest za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku.
2. Ilość zatrzymań na przystanku ustalana jest na podstawie przedstawionego przez przewoźnika rozkładu
jazdy.
3. Opłata miesięczna stanowi iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty jednostkowej za
zatrzymanie się na przystanku, określonej w § 3.
§ 3. Stawka za jedno zatrzymanie się środka transportu publicznego na przystanku komunikacyjnym na terenie
gminy Pszczółki wynosi 0,05 zł.
§ 4. Stawka opłaty, o której mowa w § 3, ulega waloryzacji w stopniu odpowiadającemu planowanemu
średniorocznemu wkaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z art.16 ust. 6 ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym.
§ 5. Opłata, o której mowa w § 3, stanowi dochód gminy Pszczółki przeznaczony na utrzymanie przystanków
komunikacyjnych oraz wiat przystankowych zlokalizowanych na miejscu przeznaczonym do wsiadania
i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca i usytuowanych w pasie dróg publicznych, bez
względu na kategorię tych dróg.
§ 6. Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pszczółki określa załącznik do uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach
ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Roman Klamann
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały
mogą ustalić wysokość opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych, należących do
tych jednostek. Opłaty te stanowią dochód własny gminy i są przeznaczone na utrzymanie przystanków
komunikacyjnych.
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Załącznik do uchwały nr XVIII/206/13
Rady Gminy Pszczolki
z dnia 13 marca 2013 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
na terenie gminy Pszczółki
Lp.

Miejscowość

Lokalizacja przystanku

Kierunek

1

Kolnik

przy drodze krajowej nr 91

Tczew

2

Kolnik

przy drodze krajowej nr 91

Gdańsk

3

Kolnik

Kolnik - na żądanie

Tczew

4

Kolnik

Kolnik - na żądanie

Gdańsk

5

Pszczółki

ul. Pomorska - centrum

Tczew

6

Pszczółki

ul. Pomorska - centrum

Gdańsk

7

Pszczółki

ul. Gdańska - na żądanie

Tczew

8

Pszczółki

ul. Gdańska - na żądanie

Gdańsk

9

Skowarcz

ul. Gdańska - centrum

Tczew

10

Skowarcz

ul. Gdańska - centrum

Gdańsk

11

Różyny

ul. Gdańska /ul.Leśna - na żądanie

Tczew

12

Różyny

ul. Gdańska /ul.Leśna - na żądanie

Gdańsk

13

Różyny

ul. Gdańska centrum

Tczew

14

Różyny

ul. Gdańska centrum

Gdańsk

15

Różyny

ul. Gdańska /ul.Dworcowa - na żądanie

Tczew

16

Różyny

ul. Gdańska /ul.Dworcowa - na żądanie

Gdańsk

17

Kleszczewko

w centrum miejscowości

Gdańsk

18

Rębielcz

w centrum miejscowości

Sobowidz - Pszczółki

19

Żelisławki

przy kościele

Sobowidz - Pszczółki
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