
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 7 lutego 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie stawek opłat za korzystanie przez 

operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 

zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych 

na obszarze miasta Gliwice 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XII/219/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z 13 października 2011 r. 

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

i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych 

na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr XXXV/761/2018 Rady Miasta Gliwice z 15 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, 

których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na 

liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2 i § 3 uchwały Nr XXXV/761/2018 Rady Miasta Gliwice z 15 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę 

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

i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, 

zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice, które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

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

Województwa Śląskiego.”. 

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Gliwice 

 

 

Marek Pszonak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 lutego 2019 r.

Poz. 1481



Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 7 lutego 2019 r. 

 

Uchwała XII/219/2011 

Rady Miejskiej w Gliwicach 

 

z dnia 13 października 2011 r. 

 

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

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu 

terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice 
(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.)1)  i art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2136, 2371)2)  na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miejska w Gliwicach 

 uchwala: 

§ 1. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, 

stanowiących własność lub będących w zarządzie miasta Gliwice, zlokalizowanych na liniach 

komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice jest odpłatne. 

§ 2. Ustala się stawkę opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości: 

a) 0,05 zł za każde zatrzymanie na przystanku lub w zintegrowanym węźle przesiadkowym, 

b) 1 zł za każde zatrzymanie na dworcu, 

c) nie pobiera się opłaty za zatrzymanie na przystankach na żądanie, określonych w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

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

Województwa Śląskiego. 

 

                                                      
1) aktualny publikator aktu  prawnego: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., 

poz. 990 z późn. zm.) 
2) aktualny publikator aktu prawnego: ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  (t.j. Dz. U. 

2018 r., poz. 2016 z póżn. zm.) 
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Załącznik do uchwały Nr XII/219/2011 

Rady Miejskiej w Gliwicach 

z dnia 13 października 2011 r. 

 

Lista przystanków na żądanie, na których zatrzymywanie się jest wolne od opłat3) : 

1. Bojków I n/ż 

2. Bojków Szyb n/ż 

3. Brzezinka Lubelska n/ż 

4. Czechowice Kąpielisko n/ż 

5. Gliwice Pionierów n/ż 

6. Gliwice Zameczek Leśny n/ż 

7. Łabędy Magazyny n/ż 

8. Łabędy Ogródki Działkowe n/ż 

9. Łabędy Oświęcimska n/ż 

10. Łabędy ZST n/ż 

11. Osiedle Kopernika Dworzec Międzynarodowy n/ż 

12. Osiedle Kopernika Ogródki Działkowe n/ż 

13. Przyszówka Leśniczówka n/ż 

14. Przyszówka Zygmuntowska n/ż 

15. Sośnica Błonie n/ż 

16. Sośnica Giełda n/ż 

17. Stare Gliwice Rondo n/ż 

18. Trynek Oczyszczalnia n/ż 

19. Trynek Ogródki Działkowe n/ż 

20. Wilcze Gardło Ceramików n/ż 

                                                      
3) zmieniony załącznik wprowadzony uchwałą XXXV/761/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lutego 2018 r. 

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

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, 

zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice 
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