
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/784/2013 

RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH 

z dnia 7 listopada 2013 r. 

o zmianie uchwały nr X/141/2011 w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków 

komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gliwice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 Ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) i art. 15 ust. 2  Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 5  poz. 13, z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miejska w Gliwicach  

uchwala, co następuje:  

§ 1. W załączniku nr 2  do uchwały Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy 

Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2011 r. Nr 231, poz. 3937), wprowadza się następujące zmiany:  

1) w załączniku nr 2  ust. 3  otrzymuje brzmienie:  

„3.  Na podstawie kompletnego wniosku Gmina Gliwice wydaje wnioskodawcy uzgodnienie zasad 

korzystania z przystanków komunikacyjnych.”; 

2) w załączniku nr 2  ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

„11.  Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięte w przypadku 

stwierdzenia:  

a) nie przestrzegania przez operatora lub przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia 

w korzystaniu z przystanków przez innych operatorów lub przewoźników,  

b) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez trzy kolejne okresy 

płatnicze,  

c) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,  

d) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

e) niepowiadomienia o zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.  
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1  stycznia 2014r.  

  

 

Zastępca Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Gliwicach 

 

 

Krystyna Sowa 
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