
Zarządzenie nr 9 Q {9.:ł! !ł l20I9

Prerydenta Miasta Świdnicy

z dnia4 !|. łg?/ai+ 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad poboru i uiszczania opłaty zakorzystanie z prrystanków komunikacyjnych i
dworca autobusowego, których właścicielem lab zarządzającym jest Gmina Miasto Swidnica.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.20l9 poz.506 z
dnia 15.03.ż019 r.), w rwiązku z uchwałą nr XXXIX/444lI4 kady Miejskiej w Świdnicy z dnia 05 maja
ż0l4 r. (Dz.U,ż0l4 poz. 2359 z dnia 13.05,2014 z póżn. zm.) w sprawie ustalenia regulaminu warunków i
zasad korzystania przez operatora i przewoźnika z określonych przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Świdnica oraz uchwałą nr XXXIX/4 45114 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia 5 maja 2014 r. (Dz.tJ.20I4 poz. ż368 z dnia 14.05.ż0|4 r. zpóźn. zm.) w
sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Świdnicy, uchwałą Nr )V93l15 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 sierpnia ż0I5 r, (Dz.U.20I5 poz.3743 z dnia 11.09.2015 r.) w sprawie
ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźmika z dworca autobusowego, którego
właścicielem jest Gmina Miasto Świdnica, uchwałą nr VIV50/11 Rady Miejskiej w Świdnicy 15 kwietnia
20II r. (Dz.U.20II nr 126 poz. ż044 z dnia 15.06.2011 r.) w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie
przez operatora i przewoŹnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem a|bo zarządzającym
jest Gmina Miasto Świdnica zarządzasię, co następuje:

l
Kńdorazowy wjazd na prąlstanek komunikacyjny i dworzec autobusowy, których właścicielem lub za-
rządzĄącymjest Gmina Miasto Świdnica podlega opłacie.

Wysokośó opłaty zakorzystanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego ustalana będzie
jako iloczyn liczby zatrzymń, zgodnie z obowiązującym rozĘadem jazdy i wysokości stawki określo-
nej w stosownych uchwałach Rady Miejskiej w Świdnicy.

Opłata zakorzystanie z dworca autobusowego przez Operatora lub Przewoźnika wyliczana jest na pod-
stawie ńożonej deklaracji stanowiącej załącznik l do niniejszego zarządzenia.

Opłata zakorzystanie z przystanków komunikacyjnych przez Operatora lub Przewoźnika wyliczana jest
na podstawie złożonej deklaracji stanowiącej załącznlk 2 do niniejszego zarządzenia.

Wypełnioną deklarację doĘczącą opłaĘ zakorzystanie zprzystanków komunikacyjnych i/lub dworca
autobusowego, operator lub przewoznik winien złożllć w IJrzędzie Miejskim w Świdnicy, w terminie
do 14 dni od daty uzyskania stosownego zerwolenia na wykonyrvanie przewozów osób w transporcie
drogowym.

W deklaracji, o której mowa w §3 i §4, Operator lub Przewoźnik wskazuje okres za jaki regulowane bę-
dą należności zakorzystanie z przystanków komunikacyjnych i/lub dworca autobusowego: miesięczny,
kwartalny, póhoczny lub roczny.

Opłatę zakorzystanie zprzystanków komunikacyjnych i/lub dworca autobusowego, zgodnie ze ńożoną
deklaracją, Operator lub Przewoźnik winien wpłacaó na wskazane konto bankowe Gminy Miasto Świd-
nica, w terminie określonym w deklaracji, bez odrębnego wezwania.

§8. W prąrpadku zmiany ilości zatrzymań środków transpońu, wynikające1 ze zmiany rozkładu jazdy w
ciągu trwania danego roku kalendarzowego, Operator lub Przewoźnik składa nową deklarację w termi-
nie do 14 dni od daty powstania zmian.

§l.

§2.

§3.

§4.

§5.

§6.

§7.



§9, W Przl'Padku" gd)- OPerator lub Przer.voźnik nie przekaże deklaracji, o których mowa w §3 i §4, a liczba
zatrzvnlati na PrzY'stankach komunikacyjnych i/lub du,orcu autobusowynr ulegnie zwiększetliu, opera_
tor lub PrzerroŹnik zobowiązanY będzie do uiszczenia zwiększonej opłaty zazatrzymanię zacały okres
obowiązl,u,an ia zmien ionego zezwolenia.

§10, Dochodzenie nieuiszczonej oPła§ następuje w trybie przepisu aft.2 inast. ustawy z dnia 17 czerwca
1966r, oPostęPo\\'aniuegzekucl,jnyrnwadministrac.ji (Dz. lJ.z2O1Br.poz. 1314zezm.).Konkrety_
zacja wYmaganej klvo§'nastęPuje rv §tule rvykonarvczym, którego wystawienie poprzedzaupomnienie
(aft. l5 § l rł,lł,. ustalł.v),

§1l, WYkonarlie zarządzenia Porvierza się Dyrektorowi Wydziału Transpotlu Urzędu Miejskiego w Swidni-
cy.

§lż. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

( Małgorrata Lubandg
\__ Otrzymują:
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Załącznik nr 1

do za rząd zen ia n r QQ.r. P : łl 3ż/ zo:rg

:;11:TłH;L'JI:"'

świdnica, dnia .,.......,.,..

Urząd Miejski w Świdnicy
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica

DEKLARCJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z DWORCA AUTOBUSOWEGO, KTÓREGO
WŁAśclclELEM JEsT GMtNA MlAsTo śwlolvlcR,

Na podstawie wydanych uzgodnień zasad korzystania z dworca autobusowego oraz obowiązujących rozkładów jazdy stanowiących
załącznik do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych osób.

za rok...,...... od dnia ....... do dnia

Nazwa Operatora f Przewoźnika*

Adres Operatora f Przewoźnika*

Stawka optat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca autobusowego została ustalona uchwałą nrXl93l15 Rady Miejskiej
w Świdnicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. i jest waloryzowana, zgodnie z zapisami art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2o7o r. o
publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2Ot8 r. poz. 2016).

Forma wnoszenia opłaty: miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna*
Opłatę za korzystanie z przystanków z dworca autobusowego Operator / Przewoźnik* obowiązany jest uiścić bez wezwania w
terminie do:

_ 25 dnia kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy - w przypadku wskazania w deklaracji
miesięcznych okresów płatności;

_ 25 dnia kolejnego miesiąca, następującego po kwartale, którego opłata dotyczy - w przypadku wskazania w deklaracji
kwarta l nych okresów płatności;
dnia 25 marca i 25 wrzeŚnia danego roku, odpowiednio za l i ll półrocze - w przypadku wskazania w deklaracji
półrocznych okresów płatności;

- dnia25czerwcazadanyrok-wprzypadkuwskazaniawdeklaracji płatności zacałyrok;
*niepotrzebne skreślić

Lp,
Liczba zatrzyfirań w miesiącu na dworcu autobusowym w Świdnicy
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Załącznik nr 2

do zarządzenia nrfuR:,tlhl zots
Prezydenta Miasta Świdnicy

z dnia ...,..........,...., 2019 r.
,/.f kliećną.

świdnica, dnia,.............

Urząd Miejski w Świdnicy
ul. Armii Krajowej 49

58-10O Świdnica

DEKLARCJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH

WŁAŚclclELEM LUB z^RzĄDzNĄcYM JEST GMINA MlAsTo ŚwlolvlcĄ

Na podstawie wydanych uzgodnień zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz obowiązujących rozkładów jazdy

stanowiących załącznik do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych osób.

Nazwa Operatora / Przewoźnika* .............

Adres Operatora f Przewoźnika*

Stawka opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych została ustalona Uchwałą nr Vll/50/11 Rady

Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 kwietnia 2O11 r. i jest waloryzowana, zgodnie z zapisami art. ].6 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r, o
publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2OL8 r. poz. 2016).

Forma wnoszenia opłaty: miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna*

Opłatę za.korzystanie z przystanków komunikacyjnych Operator/ Przewoźnik* obowiązany jest uiścić bez wezwania w
terminie do:

25 dnia kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy - w przypadku wskazania w deklaracji

miesięcznych okresów płatności;
25 dnia kolejnego miesiąca, następującego po kwartale, którego opłata dotyczy - w przypadku wskazania w deklaracji

kwartal nych okresów płatności;
dnia 25 marca i 25 września danego roku, odpowiednio za l i ll półrocze - w przypadku wskazania w deklaracji
półrocznych okresów płatności;

- dnia 25 czerwca za dany rok - w przypadku wskazania w deklaracji płatności za cały rok;
*niepotrzebne skreślić

Liczba zatrzymań w riiesiącu na przystankach komunikacyjnych w Świdnicy
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