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UCHWAŁA NR X/51/2011
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Pszów 

Na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 4-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust 1, 
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) – po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 
w trybie uchwały nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych 
tych organizacji, zmienionej uchwałą nr XLIV/358/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 10 listopada 
2010 r. 

Rada Miejska w Pszowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się stawkę opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Pszów, w wysokości: 

1) 0,05 zł. za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym, 

2) 0,05 zł. za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pszowie 

Paweł Kowol


