Uchwała nr 77/VIII/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin,
których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad
korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych
przystanków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm.),
w związku z art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 ustawy z dnia 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5,
poz. 13) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:
§1
1.

2.

3.
4.

Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zlokalizowane na
terenie Gminy Lublin stanowiące własność lub zarządzane przez
Gminę
Lublin
udostępniane
operatorom
i
przewoźnikom
wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym.
Pozostałe przystanki komunikacyjne, z wyłączeniem przystanków,
o których mowa w ust. 1, zlokalizowane na terenie Gminy Lublin
stanowiące własność lub zarządzane przez Gminę Lublin
udostępniane są operatorom wykonującym przewozy osób
w komunikacji miejskiej.
Wykaz przystanków, o których mowa w ust. 2 ogłasza Zarząd
Transportu Miejskiego w Lublinie.
Warunki i zasady korzystania z przystanków o których mowa
w niniejszym paragrafie, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§2

1.

2.

3.

Ustala się opłatę za korzystanie z przystanków o których mowa w § 1
w wysokości 0,03 zł do końca 2011 r., a od 1 stycznia 2012 r. po 0,05 zł za
jedno zatrzymanie środka transportu na każdym przystanku
komunikacyjnym, zgodnie z planowym rozkładem jazdy.
Opłatę, o której mowa w ust. 1, nalicza się z góry za miesiąc
kalendarzowy, a w przypadku, gdy liczba zatrzymań nie przekracza 170 w
miesiącu, opłatę nalicza się co kwartał.
Miesięczne lub kwartalne opłaty, o których mowa w ust. 2, wyliczane są
jako kwota ryczałtowa stanowiąca wynik iloczynu liczby zatrzymań, według
planowanego rozkładu jazdy i przeciętnej liczby dni w miesiącu lub kwartale
oraz stawki, o której mowa w ust. 1.
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§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r. i podlega ogłoszeniu
w lokalnej prasie.
Przewodniczący
Rady Miasta Lublin
/ - / Piotr Kowalczyk
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