
 
UCHWAŁA NR XXXVII/299/2013 

RADY POWIATU W SZCZECINKU 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika 

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Szczecinecki. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 595) w związku z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) – Rada Powiatu uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXXV/283/2013 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, któ-

rych właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Szczecinecki (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. 

poz. 2235) wprowadza się następujące zmiany:  

1) W § 1, po ust. 2 dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu: 

„3. W przypadku zmiany stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Szczecinecki, określonej 

w ust. 2:  

1) operator i przewoźnik są obowiązani ponosić opłatę zmienioną od pierwszego dnia miesiąca następu-

jącego po miesiącu wejścia w życie uchwały zmieniającej stawkę opłaty;  

2) w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie uchwały, o której jest mowa w pkt 1, operator i prze-

woźnik mogą odmówić na piśmie przyjęcia opłaty zmienionej, ze skutkiem prawnym uchylenia ze-

zwolenia na korzystanie z przystanków na terenie Powiatu Szczecineckiego wydanego przez Powia-

towy Zarząd Dróg w Szczecinku. Do chwili uchylenia zezwolenia na korzystanie z przystanków 

obowiązuje dotychczasowa stawka opłaty. 

4. Stawka opłaty określonej w ust. 2 ulega każdorazowo zmianie o planowany średnioroczny wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa. 

Przepis ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio.  

5. Operator i przewoźnik są obowiązani składać do 5 każdego miesiąca oświadczenie według wzoru sta-

nowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.  

6. Wysokość opłaty za korzystanie z przystanków będzie ustalana jako iloczyn całkowitej miesięcznej 

ilości zatrzymań środka transportu na wszystkich przystankach komunikacyjnych na terenie Powiatu 

Szczecineckiego, zgodnie z oświadczeniem, o którym jest mowa w ust. 5 i stawki opłaty określonej 

w ust. 2.  

7. Opłatę za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Powiat Szczecinecki wnosi się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozli-

czeniowym.”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 lipca 2013 r.

Poz. 2595



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.  

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

twa Zachodniopomorskiego.  

  

 Przewodnicząca Rady 

 

Dorota Chrzanowska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/299/2013  

Rady Powiatu w Szczecinku  

z dnia 17 czerwca 2013 r.  

Oświadczenie przewoźnika o ilości zatrzymań i wysokości opłaty za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Szczecinecki  

……………………………………….     ………….…………………  

         (miejscowość, data) 

………………………………..............  

………………………………..     Powiatowy Zarząd Dróg 

        w Szczecinku 

        ul. 28 Lutego 16  

        78 – 400 Szczecinek  

Oświadczenie przewoźnika o ilości zatrzymań i wysokości opłaty za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Szczecinecki  

Niniejszym oświadczam, iż wysokość opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych  

w miesiącu……………………… 20…….. roku wynosi: ………………..…………………….……  

(słownie:………………..……….…………………………………………………………………………………

………………………………………….) 

Powyższa kwota wynika z wyliczeń przedstawionych w tabeli.  

W przypadku zmiany ilości zatrzymań niezwłocznie zobowiązuje się powiadomić właściciela lub 

zarządzającego.  

Tabela wysokości miesięcznych opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyliczona na 

podstawie liczby zatrzymań na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Powiat Szczecinecki.  

Lp.  

Nr przystanku 

wg uchwały 

Rady Powiatu 

w Szczecinku  

Nr linii 

komunikacyjnej  

Miesięczna liczba zatrzymań 

dni robocze  soboty  
niedziele 

i święta  
Razem 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

1.       

 
2.       

3.       

 

Razem     

Wysokość opłaty miesięcznej: (kolumna 7x stawka obowiązująca 

zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Szczecinku) 
 

Opłatę za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wnosi się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca 

następującego po miesiącu rozliczeniowym na konto bankowe: Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku, 

78-400 Szczecinek, ul. 28 Lutego 16 numer rachunku bankowego: 18 2030 0045 1110 0000 0032 5410  

w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o/Szczecinek, tytułem: Opłata za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych za ………………….………..miesiąc ….…………rok. 

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

         (podpis przewoźnika) 
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