Karta informacyjna – Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych
na terenie miasta Lublin.

Numer procedury
Nazwa procedury
Data utworzenia procedury
Data modyfikacji
Status
Tryb załatwienia sprawy

PZ - 04
Zawarcie/zmiana umowy w sprawie potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania
z przystanków zlokalizowanych na terenie miasta Lublin.
13.12.2012 r.
obowiązujący
umowa cywilnoprawna
–
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tj. Dz.U. z 2007 r.
Nr 125, poz. 874 ze zm.)
–

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2011 r. nr 5, poz. 13)

–

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm. )

–

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r. poz. 451)

Podstawa prawna

uchwała Rady Miasta Lublin nr 77/VIII/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, warunków i zasad
korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
(Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r. Nr 81, poz. 1545), zmieniona uchwałą
nr 362/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie
zmiany uchwały 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
Komórka załatwiająca sprawę referat zezwoleń
wniosek o zawarcie/zmianę umowy
Wymagane wnioski
1. proponowany rozkład jazdy,
2. liczbę zatrzymań wynikających z rozkładu jazdy oddzielnie dla dnia
roboczego, soboty, dni świątecznych,
3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną,
4. określenie przystanków zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Rady Miasta
Wymagane załączniki
Lublin nr 77/VIII/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ze zm., na których operator lub
przewoźnik zamierza dokonywać zatrzymań,
5. kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, którymi operator lub przewoźnik
planuje wykonywać przewozy.
dowód osobisty
Dokumenty do wglądu
Sposób i miejsce złożenia
ZTM w Lublinie, al. Kraśnicka 25, 20 – 718 Lublin, pok. nr 102
dokumentów
Opłata naliczana na podstawie stawek określonych w uchwale Rady Miasta Lublin
nr 77/VIII/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ze zm. od momentu rozpoczęcia
faktycznego korzystania z przystanków zgodnie z zatwierdzonym rozkładem jazdy.
Wymagane opłaty
Opłatę należy wnieść na konto wskazane w fakturze wystawionej przez Zarząd
Transportu Miejskiego w Lublinie w terminie tam określonym.
dowolny
Termin złożenia
w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, w sprawach szczególnie
Termin załatwienia sprawy
skomplikowanych w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy
Sposób i miejsce odbioru
osobiście
dokumentów
brak
Tryb odwoławczy
Wykaz przystanków stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Lublin
Informacje dodatkowe
udostępnionych operatorom i przewoźnikom zawiera załącznik do uchwały Rady
–

Osoba odpowiedzialna
Data zatwierdzenia
Autor procedury

Miasta Lublin nr 77/VIII/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ze zm. (tekst uchwał
z załącznikami są dostępne na stronie internetowej ZTM w Lublinie).
Umowy zawierane są na czas określony (do 5 lat).
Hanna Grab
20.12.2012 r.
Tomasz Sułek

