UCHWAŁA NR XVII/163/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 24 października 2012 r.
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Łabiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 155, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr
217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.) oraz art. 16 ust. 4 i 5 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), uchwala się co następuje:
§ 1. Traci moc uchwała nr XVI/144/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie
opłat za korzystanie przez przewoźnika przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym
jest gmina Łabiszyn.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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Uzasadnienie
Przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), które weszły w życie z dniem 1 marca 2011 roku nakładają na
jednostki samorządu terytorialnego, jako organizatorów publicznego transportu zbiorowego nowe obowiązki.
Do tych obowiązków należy m.in. budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych oraz dworców,
których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, a także wiat przystankowych lub innych budynków
służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub
przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię
tych dróg.
Na mocy w/w przepisów mogą być pobierane opłaty. W związku z tym, że opłaty pobierane na mocy tej
uchwały dotyczyłyby w większości operatorów dowożących dzieci i młodzież szkolną do szkół gminnych
i bezpośrednio miałyby wpływ na wzrost opłat za dowozy szkolne, ekonomiczne uzasadnienie pozwala na
uchylenie tej uchwały.
Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego (art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).
Podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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