
   Uchwała Nr III/10/2018

                 Rady Gminy Solec-Zdrój

   z dnia 5 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 oraz art. 40 ust. 1 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j.) 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
2136)

Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1

W  uchwale  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 (zm.  Uchwałą Nr XXIV/128/2013 z
25.03.2013 i uchwałą Nr XXXVII/217/2014) wprowadza się następujące zmiany:

„w § 3 w punkcie 1 kwotę 0,01 zł zastępuje się kwotą 0,03 zł”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

 § 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w 
życie po upływnie 14 dni od daty publikacji. 

Przewodniczący Rady

     Paweł Patrzałek



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16 ust.4 ustawy z dnia z dnia 16 grudnia 2010 r.  o publicznym transporcie

zbiorowym  za  korzystanie  przez  operatora  i  przewoźnika  z  przystanków  komunikacyjnych  lub

dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą

być pobierane opłaty. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ

danej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad. 

W myśl art. 16 ust. 5 pkt. 1 powołanej wyżej ustawy stawka opłaty, o której mowa w ust. 4, nie może

być wyższa niż 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. 

Zgodnie  z  brzmieniem art.  16  ust.  3  ustawy z  dnia  16 grudnia 2010 r.  o  publicznym transporcie

zbiorowym (Dz. U. z 2011 r.  Nr 5, poz.  13 z późn. zm.), a także mając na uwadze uwzględnienie

niedyskryminujących  zasad  udostępniania  przystanków  komunikacyjnych  przewoźnikom  oraz

wychodząc naprzeciw przewoźnikom, którzy dysponując większą ilością taboru, mogą dowolnie nim

rozporządzać.

Wskazać przy tym należy, że przedmiotowa opłata ma na celu m. in. zrekompensowanie kosztów

utrzymania  czystości  i  sprzątania  przystanków oraz ich  renowacji  czy  remontu.  Na wstępie  Rada

ustaliła, że wszystkie przystanki mają podobny standard, wyposażenie i wielkość, zatem nie ma dla

gminy większych kosztów związanych z ich utrzymaniem zależnych od wielkości taborów. Rozważając

kolejno  kwestię  opłaty  przez  pryzmat  niedyskryminowania  przewoźników  korzystających  z

przystanków  komunikacyjnych  na  terenie  Gminy  Solec-Zdrój  Rada  uznała,  że  w  realiach  gminy

transport zbiorowy ma charakter lokalny, a to czy przewoźnik dysponuje większym lub mniejszym

środkiem  transportu  nie  jest  kwestią  dla  wygenerowania  kosztów  związanych  z  utrzymaniem

czystości i obsługi samego przystanku, a przede wszystkim ilość pasażerów korzystających z danego

kursu. Ta zaś nie jest zależna wprost od wielkości pojazdu, a od wielu zmiennych, takich jak chociażby

cel kursu, jego godzina i dzień wykonywania, czy wreszcie ceny biletu. Należy również podkreślić, że

to  iż  dany pojazd  może  pomieścić  np.  50  pasażerów i nawet  tylu  akurat  się  w danym pojeździe

znajduje  nie  oznacza,  że  tyle  osób  wsiądzie  i wysiądzie  na  danym  przystanku,  zatem nie  można

przyjąć, że kurs taki przełoży się na większą ilość chociażby śmieci do posprzątania w obrębie danego

przystanku. Nadto, podobne trasy wykonywane są pojazdami o porównywalnej wielkości taborów,

albowiem jazdy lokalne są wykonywane z użyciem autobusów i busów przeznaczonych dla mniejszej

ilości pasażerów (tzw. autobusy małe), zaś pojazdy mieszczące większą ilość miejsc (tzw. autobusy

duże) realizują raczej kursy dalekobieżne, gdzie przystanki w Solcu-Zdroju są tylko przystankami tzw.



przelotowymi  (autobus  nie  robi  dłuższego  przestoju,  wsiadają  i  wysiadają  jedynie  pasażerowie

zainteresowani daną destynacją). Z tych autobusów korzysta kilkoro pasażerów dla jednego kursu, co

nie  jest  liczbą  większą  (a  raczej  mniejszą),  niż  liczba  osób  korzystających  z  lokalnych  tras,  które

obsługiwane  są  przez  mniejszy  tabor  i  innych  przewoźników.   Skoro  bowiem  podobna  ilość

pasażerów korzysta  z  przystanku czekając  na  kurs  realizowany przez  przewoźnika  dysponującego

mniejszym jak i większym pojazdem, to ilość śmieci czy zabrudzenie przystanku będzie podobne – nie

ma zatem podstaw, aby dywersyfikować stawkę opłaty za korzystanie z przystanku.


