
 

 

UCHWAŁA NR 97/XIII/2012 

RADY GMINY IRZĄDZE 

z dnia 27 września 2012 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których 

właścicielem jest Gmina Irządze, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek 

opłat za korzystanie z nich  

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 2 oraz 16 ust. 4 i 

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

zm.),  

Rada Gminy Irządze uchwala, co następuje  

§ 1. 1) Określa się udostępnione przewoźnikom przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Irządze.  

2) Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom stanowi załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały  

§ 2. 1) Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Irządze udostępnionych operatorom i przewoźnikom.  

2) Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych zostały określone w Regulaminie 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 3. 1) Ustala się stawkę opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Irządze udostępnionych operatorom 

i przewoźnikom.  

2) Stawka opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wynosi 0,05 

zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym, zgodnie z planowanym 

rozkładem jazdy.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

w Irządzach  

 

 

Tomasz Rodacki 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 listopada 2012 r.

Poz. 4625
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Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informuje, że Wojewoda Śląski 

stwierdził nieważność części ww. uchwały zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.455.2012 z 

dnia 8 listopada 2012 r.  
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