
UCHWAŁA NR XVII/89/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 6 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia stawki opłat z korzystania przez operatorów i przewoźników
z przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub

zarządzającym jest Gmina Ożarów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia  16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2016r. z późn. zm.) Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  lub 
zarządzającym jest Gmina Ożarów w wysokości 0,04 zł za jedno zatrzymanie środka transportu  na przystanku 
komunikacyjnym.

§ 2. Ustala stawki opłat za korzystanie z dworca komunikacyjnego, których właścicielem  jest Gmina 
Ożarów w wysokości 0,70 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na  dworcu komunikacyjnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w 

Ożarowie Halina Dragan
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UZASADNIENIE

Do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą budowa,
przebudowa i remont przystanków, dworców i wiat przystankowych, których właścicielem jest
gmina. W celu należytego utrzymania tych obiektów jak i częściowej rekompensaty poniesionych
nakładów finansowych zgodnie z art. 16 ust. 4 gmina może pobierać opłaty
od przewoźnika za korzystanie z przystanków. Wysokość opłat określona została w niniejszej
uchwale stosownie do art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym.
Ponadto Rada Miejska uznała, że § 3 uchwały nie narusza „ zasad niedyskryminacji” wynikających
z ustawy poprzez ustalenie jednolitej opłaty za zatrzymanie na dworcu autobusowym w Ożarowie
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