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Zarzadzenie nr i.a~ I.U1./2012
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 2H..IJ,~~.. 2012roku

sprawie okreslenia zasad rozliczania oplat za korzystanie przez operatorów i przewozników
z przystanków komunikacyjnych, których wlascicielem jest Miasto Gorzów Wlkp.

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) oraz § 3 uchwaly Nr XXIXl308/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 kwietnia
20l2r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych udostepnionych operatorom i
przewoznikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których wlascicielem lub
zarzadzajacymjest Miasto Gorzów Wlkp. zarzadzam, co nastepuje:
§ 1. Wprowadzam zasady rozliczania oplat za korzystanie przez operatorów
i przewozników z przystanków komunikacyjnych , stanowiacych wlasnosc lub bedacych
w zarzadzie Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 2. 1. Oplata bedzie pobierana miesiecznie za kazde zatrzymanie srodka transportu na
przystanku.
2. Oplata miesieczna stanowi iloczyn ilosci zatrzyman w ciagu miesiaca oraz stawki
oplaty jednostkowej za zatrzymanie na przystanku, okreslonej w uchwale Rady Miasta.
3. Ilosc zatrzyman na przystanku ustalana jest na podstawie na podstawie rozkladu
jazdy stanowiacym zalacznik do zezwolenia, zaswiadczenia lub potwierdzenia zgloszenia
przewozów.
4. Oplata miesieczna bedzie pobierana na podstawie deklaracji, która bedzie skladana
przez operatorów i przewozników do 10 dnia miesiaca za poprzedni miesiac , stanowiacej
zalacznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia.
§ 3. Oplaty miesieczne platne sa do 14 dnia kazdego miesiaca za poprzedni miesiac na
rachunek Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 88 8363 0004 0000 3968 2000 0776.
§ 4. Wykonanie zarzadzenia powierza sie Dyrektorowi Wydzialu
Publicznego Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp.

Transportu

§ 5. Traci moc Zarzadzenie nr 447/11112012Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
17 stycznia 2012 roku w sprawie okreslenia zasad rozliczania oplat za korzystanie przez
operatorów i przewozników z przystanków komunikacyjnych, których wlascicielem jest
Miasto Gorzów Wlkp.
§ 6.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

I.

Zalacznik nr 1
Do Zarzadzenia Prezydenta Miasta
Gorzowa Wlkp. Nri'.5.J.I.JH..I20l2
z dniaZk.upc.a
20l2 roku.

........................................

Gorzów Wlkp. dnia .....................

Nazwa i adres operatora Im przewoznika

DEKLARACJA
w spraWIe okreslenia wysokosci oplaty za zatrzymywanie sie na przystankach bedacych
wlasnoscia lub w zarzadzie Miasta Gorzowa Wlkp. za miesiac ....................

1. Ilosc zatrzyman zgodnie z rozkladem jazdy

..................

2. Ilosc niewykonanych zatrzyman

..................

3. Ilosc wykonanych zatrzyman

..................

Wyliczenie oplaty jaka nalezy przekazac na konto Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp.
Ilosc dokonanych zatrzyman

x stawka

... = .........................

Slownie:
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Powód niewykonania zatrzyman
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..................................................................................................................

