
Zarządzenie Nr 53A/2020 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 30 czerwca 2020 roku j 
i 

w sprawie: określenia sposobu i terminów uiszczenia opłat za korzystanie przez operatorów i 
przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo 
zarządzającym jest Gmina Mińsk Mazowiecki 

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 
publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) oraz uchwały nr 
XX/156/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia 
stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mińsk Mazowiecki zarządzam co 
następuje: 

§ 1 i 

Wprowadzam zasady rozliczania opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z 
przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność lub będących w Zarządzie Gminy 
Mińsk Mazowiecki. 

§ 2 ^ 

1. Opłata będzie pobierana kwartalnie za każde zatrzymanie środka transportu na 
przystanku komunikacyjnym, zgodnie z zadeklarowanym sposobem płatności przez 
operatora i przewoźnika. 

2. Opłata stanowi iloczyn ilości deklarowanych zatrzymań w ciągu miesiąca lub 
kwartału oraz stawki opłaty jednostkowej za zatrzymanie na przystanku, określonej w 
uchwale Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. 

3. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mińsk Mazowiecki jest płatne 
oraz odbywa się na podstawie rozkładu jazdy udostępnionego przez przewoźników w 
danym miesiącu. 

4. Ilość zatrzymań na przystanku ustalana jest na podstawie rozkładu jazdy stanowiącego 
załącznik do zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozów. 

5. Każda zmiana rozkładu jazdy związana ze zmianą ilości zatrzymań pojazdu na 
przystankach wymaga powiadomienia w formie pisemnej Wójta Gminy Mińsk 
Mazowiecki celem aktualizacji opłaty administracyjnej. ' 



§ 3 

Opłaty płatne będą na konto bankowe Gminy Mińsk Mazowiecki, w terminach: 
1) Do 10.01, 10.04, 10.07,10.10-przy kwartalnym składaniu deklaracji. 

§ 4 

Wykonanie Zarządzenia powierza się osobie na stanowisku ds. ochrony zwierząt, przyrody 
oraz kontroli i gminnej gospodarki mieszkaniowej. 

§ 5 

Traci moc Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 maja 2014 
roku w sprawie określenia sposobu i terminów uiszczenia opłat za korzystanie przez 
operatorów i przev\ożników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których 
właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Mińsk Mazowiecki. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


