
- Projekt - 
Uchwała Nr XXII/……/2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 sierpnia 2012 roku 

 

w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika  
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Powiat Wodzisławski 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 16 ust. 1, 4-7 ustawy 
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r.  
nr 5, poz. 13 ze zmianami) 

 
Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

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

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XXII/……/2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 sierpnia 2012 roku 

 

w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika 
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo 
zarządzającym jest Powiat Wodzisławski 

 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że za korzystanie przez 
operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  
lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. 
 Zgodnie z art. 16 ust. 4 i 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym stawka opłat 
jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu 
terytorialnego, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad. Stawka opłat nie może być 
wyższa niż 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku 
komunikacyjnym.  
 Opłaty, o których mowa powyżej stanowią dochód właściwej jednostki samorządu 
terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.  

  Mając na uwadze powyższe wnoszę jak w sentencji niniejszej uchwały.  
 
 
       Naczelnik Wydziału 
             Komunikacji i Transportu 
 
              /-/ Arkadiusz Łuszczak 


