Karta informacyjna – Ustalenie zasad oraz warunków ponoszenia kosztów związanych
z zamieszczeniem informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych
oraz w systemie informacji dla pasażera.
Numer procedury
Nazwa procedury
Data utworzenia procedury
Data modyfikacji
Status
Tryb załatwienia sprawy

Podstawa prawna

PZ - 05
Zawarcie/zmiana umowy w sprawie ustalenia zasad oraz warunków ponoszenia
kosztów związanych z zamieszczeniem informacji dotyczących rozkładów jazdy na
przystankach komunikacyjnych oraz w systemie informacji dla pasażera.
31.07.2017 r.
obowiązujący
umowa cywilnoprawna
–
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2016.1907 -j.t.
ze zm.),
–

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz.U.2016.1867 -j.t. ze zm.),

–

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.2017.1257 -j.t. 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
ze zm.),

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) ze zm.,
–
Zarządzenie nr 21/2014 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w dnia
28.08.2014 r. ze zm.
Komórka załatwiająca sprawę Dział zezwoleń i koordynacji
Wymagane wnioski
wniosek o zawarcie/zmianę umowy
1. kserokopia zatwierdzonego rozkładu jazdy,
2. płyta CD (lub inny nośnik danych) zawierająca plik z wypełnioną (w sposób
Wymagane załączniki
umożliwiający edycję tekstu) tabelą informacji przystankowej (wzór tabeli do
pobrania pod adresem: https://www.ztm.lublin.eu/pl/dla-przewoznika/informacjaprzystankowa na stronie ZTM w Lublinie).
Dokumenty do wglądu
dowód osobisty
Sposób i miejsce złożenia
ZTM w Lublinie, al. Kraśnicka 25, 20 – 718 Lublin, pok. nr 102
dokumentów
Opłata naliczana w sposób określony w Zarządzeniu nr 21/2014 Dyrektora Zarządu
Transportu Miejskiego w dnia 28.08.2014 r. ze zm. oraz na podstawie określonej
Wymagane opłaty
tam stawki.
Opłatę należy wnieść na konto wskazane w fakturze wystawionej przez Zarząd
Transportu Miejskiego w Lublinie w terminie tam określonym.
Termin złożenia
dowolny
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
Tryb odwoławczy
brak
Wykaz przystanków stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Lublin
udostępnionych operatorom i przewoźnikom zawiera załącznik nr 1 do uchwały
Informacje dodatkowe
Rady 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).
Umowa zawierana jest bezterminowo.
–

Osoba odpowiedzialna
Data zatwierdzenia
Autor procedury

Tomasz Sułek
31.07.2017 r.
Tomasz Sułek

