
 

 

UCHWAŁA NR 294/XL/13 

RADY GMINY NOWA RUDA 

z dnia 9 lipca 2013 r. 

w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Ruda 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku , poz. 594), art. 15 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 6, art. 16 ust. 1, 4-

7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 

13 z późn. zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Nowa Ruda, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Nowa Ruda, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.  

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowa 

Ruda, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.  

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Nowa Ruda w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na 

przystanku komunikacyjnym.  

§ 4. Opłata pobierana jest miesięcznie za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku 

komunikacyjnym.  

§ 5. 1. Ilość zatrzymań na przystanku komunikacyjnym ustalana jest na podstawie przedstawionego przez 

operatora publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnika rozkładu jazdy, stanowiącym załącznik do 

zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozów, o którym mowa w ustawie z dnia 

16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13 z późn. zm.).  

2. Opłata miesięczna stanowi iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty jednostkowej za 

zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym określonej w § 3. 

§ 6. 1. Opłaty miesięczne płatne są do 15 – tego dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na rachunek 

bankowy o numerze konta 73 9536 0001 3001 0006 7351 0001 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Nowa 

Ruda.  

2. Jeżeli ostatni dzień terminu wpłaty opłaty miesięcznej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy , za ostatni dzień terminu uważa się dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

§ 7. Każda zmiana rozkładu jazdy związania ze zmianą ilością zatrzymań środków transportowych na 

przystankach komunikacyjnych wymaga powiadomienia Gminy Nowa Ruda celem aktualizacji opłaty 

miesięcznej.  
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§ 8. Stawki opłat, o których mowa w § 3, ulegają waloryzacji od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa na zasadach określonych w art. 16 ust. 6 ustawy 

z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku, Nr 5, poz. 13 z późn. 

zm.).  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.  

§ 10. Traci moc uchwała Nr 114/XX/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowa Ruda oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2012 roku poz. 739) 

z późn. zm.)  

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy Nowa 

Ruda, w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda i Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na stronie internetowej Gminy 

Nowa Ruda. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego  

Przewodniczący Rady: 

B. Tarapacki 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 294/XL/13 

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 9 lipca 2013 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 294/XL/13 

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 9 lipca 2013 r. 

 

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE 

GMINY NOWA RUDA 
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