
UCHWAŁA NR XXXIII/213/21 
RADY GMINY BIESIEKIERZ 

z dnia 4 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 16 ust. 1, 
ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1371) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Korzystanie  przez  operatorów  i  przewoźników  z  przystanków  komunikacyjnych, 
stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Biesiekierz jest odpłatne. 
§2.1.Opłata pobierana jest za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku. 
2.Ilość zatrzymań na przystanku lub dworcu ustalana jest na podstawie przedstawionego przez 
przewoźnika lub operatora rozkładu jazdy. 
3.Opłata miesięczna stanowi iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty 
jednostkowej za zatrzymanie na przystanku lub dworcu, określonej w § 3. 
§ 3. Jednostkowa stawka opłaty za zatrzymanie na przystanku wynosi netto: 
1) 0,02 zł za każde zatrzymanie na przystanku, gdy liczba miejsc siedzących w środku transportu, 
poza kierowcą, jest mniejsza niż 33 szt.; 
2) 0,04 zł za każde zatrzymanie na przystanku, gdy liczba miejsc siedzących w środku transportu, 
poza kierowcą, jest równa lub większa niż 33 szt. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLVI/253/14 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 12 września 2014 roku 
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r., poz. 3966). 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Anna Bejnarowicz 
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