
 

UCHWAŁA  NR VII.55.2019                                                                                                                                  
RADY  GMINY  W  IMIELNIE                                                                                                                                           
z dnia  ….  czerwca 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków                

i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za 

korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Imielno 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 

42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 

oraz art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)  Rada Gminy w Imielnie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/124/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 grudnia 2012 roku                                 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania                                  

z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Imielno, zmienionej uchwałą Nr IV.16.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 

2015 roku, uchwałą Nr VII.44.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 czerwca 2015 roku, 

uchwałą Nr XXI.141.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 marca 2017 roku,  uchwałą Nr 

XXII.156.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2017 roku, uchwałą Nr 

XXVIII.202.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 marca 2018 r. oraz uchwałą Nr 

V.36.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 lutego 2019 roku dodaje się § 3  w brzmieniu: 

„ § 3. 1.Ustala stawkę opłaty za jedno zatrzymanie pojazdu na przystanku 

komunikacyjnym: 

1) dla pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu 

do 20 osób łącznie z kierowcą – 0,04 zł, 

2) dla pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu 

więcej niż 20 osób – 0,05 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno. 

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

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 


