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w

sprawie ustalenia stawek oplat za komystanie przez operator6w
z przystankrfw komunikacyjnych na terenie Miasta Lubartriw

i

przewoinik6w

Napodstawie art. 18 ust.2pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie
gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 16 ust. 1, ust. 3 - 5 ustawy z dnia
16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. tJ. z 2018 r. poz. 2016
i2435 orz 22019 r. poz.730) Rada Miasta Lubart6w uchwala co nastgpuje:
s1
Ustala sig stawkg oplat za korzystanie zprzystar*6w komunikacyjnych, kt6rych wla5cicielem
lub zarzqdzajEcym jest Miasto Lubart6w w wysokoSci:

1) 0,04 zl.

za jedno zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym dla pojazd6w

samochodolyych zliczbEmiejsc siedzqcych poza miejscem kierowcy, do 20 miejsc;

2) 0,05 zl.- za jedno

zatrzymarrie na przystanku komunikacyjnym dla pojazd6w
samochodolvych zliczb4miejsc siedz4cych poza miejscem kierowcy, powyzej 20 miejsc.

$2
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta Lubart6w.
$3

Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa Lubelskiego.

Przewodni czqcy Rady Miasta
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UZASADNIENIE

do projektu uchwalryr w sprawie ustalenia stawek oplat za korzystanie pzez
operator6w i przewo2nik6w z przystank6w komunikacyjnych na terenie Miasta
Lubart6w.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym ( Dz.U. 22018 r. p,67. 2016i2435 orazz2019 r. poz.730) za korzr/stanie
przez operatorow i przewoZnikow z przyslankow komunikacyjnych lub dw'orc6w,
ktorych wlaScicielem jest jednostka samorzqdu terytorialnego, mogq by6 pobierane
optaty. Stawka optaty jest ustalana w drodze uchwaty podjqtej przez wla6ciwy' organ
danej jednostki samorzqdu lterytorialnego, z uwzglgdnieniem niedyskryminr.rjqcych
zasad.
W mySl art. 16 ust. 5 powolanej wy2ej ustawy stawka nie mo2e byc wyzsza
niz 0,05 zl. zajedno zatrzyman ie Srodka transportu na przystanku komunikacyjnym.
Optaty za kozystanie z przystankow komunikacyjnych lub dworcow stanowiq
doch6d wlaSciwej jednostki samorzqdy tefiorialnego,
przeznaczeniem na
utrzymanie pzystank6w komunikacyjnych oraz dworcow.
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