
Uchwała Nr XV/75/2012 
Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia 18 kwietnia 2012  roku 
 

 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w  Gminie Solec-Zdrój,  warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 oraz art. 40 ust.1 i 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm.: 2002 r. Nr 23, poz.220, 
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806, 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 
162, poz.1568; 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; 2005 r. Nr 172, poz.1441; 2006 r. Nr 
17, poz.128; Nr 181, poz.1337; 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz.1218; 2008 r. 
Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458; 2009 r. Nr 52, poz.420; Nr 157, poz.124; 2010 r. Nr 28, 
poz.142 i 146; Nr 40, poz.230; Nr 106, poz.675; 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 
149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 i art. 16 ust. 4-7 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13; zm.: Nr 
228,poz. 1368) 

 
Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje: 

 
§1 

 
Wykaz przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, uwzględniający ich cechy i funkcje,  
określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§2 

 
1. Ustala się dla przewoźników następujące warunki korzystania z przystanków 

komunikacyjnych: 
a) korzystanie z przystanków moŜliwe jest wyłącznie w celu przewozu osób zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i aktualnymi rozkładami jazdy,  w sposób niekolidujący z pracą 
innych przewoźników korzystających z tych przystanków, 
b) wymagane jest stosowanie się do zasad jednolitego systemu informacji pasaŜerskiej dla 
danego przystanku, 
c) wymagane jest wnoszenie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 

2. Ustala się dla przewoźników następujące zasady korzystania z przystanków 
komunikacyjnych: 
a) czas zatrzymania na przystankach winien być ograniczony do niezbędnego minimum, 
słuŜącemu wymianie i obsłudze pasaŜerów, 
b) na przystanki naleŜy podjeŜdŜać w taki sposób, aby nie ograniczać ich przepustowości, 
c) na przystanki naleŜy podjeŜdŜać moŜliwie najbliŜej krawęŜnika, aby stworzyć optymalne 
warunki wsiadania i wysiadania pasaŜerom, głównie osobom starszym i niepełnosprawnym. 

 
§3 

 
1. Ustala się stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu dla operatorów i 

przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg 
publicznych znajdujących się na terenie Gminy Solec-Zdrój w wysokości 0,01 zł. za jedno 
zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 nalicza się z dołu za kaŜdy miesiąc kalendarzowy. 



3. Miesięczna opłata, o której mowa w ust. 2 wyliczana jest jako kwota ryczałtowa stanowiąca 
iloczyn liczby zatrzymań dziennie wg rozkładu jazdy, przeciętnej liczby dni w miesiącu 
oraz stawki, o której mowa w ust. 1. 

 
§4 

 
1. Przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w §1 winien 

zwrócić się w terminie 30 dni od daty wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały z wnioskiem o 
ustalenie szczegółowych zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia odpłatności 
miesięcznej z tego tytułu na zasadach określonych w §3. 

2. Do wniosku naleŜy załączyć rozkład jazdy oraz wykaz pojazdów obsługujących daną linię 
 
 

§5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§6 
 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w Ŝycie po upływie 14 dni od daty publikacji. 
 
 
 Przewodniczący  Rady 
 Czesław Stępień 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Uzasadnienie 
 
                

                           Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym 
wprowadziła m.in. zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie 
zapewnienia czystości i porządku na przystankach. Zdjęto ten obowiązek z przewoźników, a 
nałoŜono go na gminę, która moŜe na ten cel pobierać od przewoźników opłaty. Uchwała niniejsza, 
na mocy ustawy o transporcie zbiorowym, wprowadza jednolite warunki dla wszystkich 
przewoźników w zakresie zasad i odpłatności za korzystanie z przystanków zlokalizowanych na 
terenie gminy Solec-Zdrój. 
 
 
 
 Przewodniczący  Rady 
 Czesław Stępień 

 


