Zarządzenie Nr 247120

Burmistza Czechowic-Dziedzic
z dnla 31 grudnia 2020

r.

w sprawie okreŚlenia zasad poboru i uiszczania opłat za korzystanie pzez
Operatora/Przewoźnika z pzystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicieIemlub
zarządzaiącym jest Gmina Gzechowice-Dziedzice.
Na podstawie art, 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samoządzie
_
Dz.U. z 2020.713.1378), art. '15
pkt
publicznym

gminnym (t.j.
ust 1
6 ustawy o
transporcie zbiorowym (tj. Dz,U
2020.1944.2040). W zwiąku z Uchwałą XXX350/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za kozystanie z pzystanków
komunikacyjnych i dworca. Dz.lJz. Woj. Śl. 2020.8615 z dnia 4 grudnia 2o2o r.
zarządzam, co n astę

p uj e

:

§1. WProwadzam zasady poboru i uiszczania opłat za korzystanie przez OperatoralPrzewoznika
z przystankow komunikacyjnych i dworca, ktorych właścicielemlub zarządzającym jest Gmina
Czechowice-Dziedzice.

§2, 1. Opłatę, o której mowa w § 1 stanowi iloczyn zatrzyman środków transpońu w ciągu miesiąca
kalendarzowego na wszystkich przystankach i dworcu danej linii komunikacyjnej oraz kwoty
odpowiednio za przystanek komunikacyjny 0,05 zł, i dworzec 1,0O zł., stanowiącej stawkę opłaty za
kazde zatrzymanie środka transpońu na pzestanku komunikacyjnym idworcu określonym uchwałą
nr XXX350/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 24 listopada 2O2O r. Dz. |Jz.
Woj Śl 2020.8615 z dnia 4 giudnia 2020 r,
2. Opłata pobierana jest na podstawie deklaracji rocznej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Deklaracje składa się wraz z wnioskiem o wymagane przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010
r. o publicznym transporcie zbiorowym uzgodnienie zasad korzystania z przystankow
komunikacyjnych i dworca, a następnie w terminie do 30 stycznia, jak również w terminie do 14 dni
od daty zaistnienia okoliczności powodujących powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia
oPłat lub zmianę ich wysokości orazw przypadku powstania zmiany danych operatora/przewoźnika.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia,
4. Liczba zatrzymań środkatranspońu na przystanku komunikacyjnym i dworcu ustalana jest na
podstawie rozkładu jazdy stanowiącego załącznik do wniosku o ktorym mowa w ust. 3.
5. opłata pobierana jest w cyklu miesięcznym lub kwańalnym do 15 dnia miesiąca po okresie
rozliczeniowym zawańym w deklaracji.
§3, OperatorlPrzewoźnik, z którym przed wejściem w zycie niniejszego zarządzenia ustalono zasady
korzystania z pzystanków komunikacyjnych i dworca, ktorych właścicielemlubzarządzającym jest
Gmina Czechowic-Dziedzice zobowiązani są do złożenia deklaracji do 14 dni od daty uzyskania
informacji o konieczności złozeniu deklaracji wynikającej z niniejszeg o zarządzenia.
§4. Wykonaniezarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Publicznego Transpońu Zbiorowego,

§5.Zarządzenie wchodziw zycie z dniem

,1

stycznia 2021

r

M
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 247l20
Burmistza Czechowic-Dziedzic
z dnia 3,1 grudnia 2020 r.

Urząd Miejski w Gzechowicach-Dziedzicach
Pl. Jana Pawła ll 1
43 -502 Czec h owice-Dziedzi ce

WNlosEK o UzGoDNlENlE WARUNKoW l zAsAD KRzYsTANlA z
PRZYSTANKOW KOMUNIKACYJNYCH, KTORYCH WŁAŚClClELEM LUB
ZARZADZAJĄCYM JEST
G Ml NA czEc Howlc E_Dzl EDzlcE

Podstawa prawna: Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z ,t6 grudnia 2O1O r. (tj, Dz.U. z2020. 1944zezm.)

Pełna nazwa (zgodna z CE|DG lub KRS)

Forma prawna składającego wniosek:

]
f
]

Osoba fizyczna prowadząca działalnośó gospodarczą

Osoba prawna
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

NlP

REGoN

KRs
Telefon

Adres e-mail

ADRES slEDzlBY
Adres siedziby składającego deklarację
(ulica, nr budynku, nr lokaIu, kod pocztowy, miejscowośc)

Adres do korespondencji6eśli inny niż siedziby)

Załączniki do wniosku:

-

rozkład jazdy
deklaracja o wysokości opłat zazatżymania na przystankach komunikacyjnych
wykaz pojazdów którymi realizowane będą przewozy
schemat połączeń komunikacyjnych zzaznaczoną linią komunikacyjną i pzystankami
komunikacyjnymi

,
-

wykaz przystanków komunikacyjnych dla których wnioskodawca występuje o
ustalenie zasad korzystania zgodnie z Uchwałą Nr Xll/1 19t19 Rady Miejskiej w
czechowicach-Dziedzicach
kserokopię dokumentow potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia
działalności
w zakresie pzewozu osób
aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub z ewidencji działalnościgospodarczej
inne

Nr linii

Opis linii
Trasa

Załącznik nr 1 do Zauądzenia Nr 247l20
Bu rmistza Czechowic-Dziedzic
z dnia 31 grudnia 2020 r.

DEKLARACJA o WysoKoŚcl optlTy zAzATRzyMyWANlE slĘ NA pRzysTANKAcH
KoMUNIKACYJNYGH, KToRYCH WŁAŚclclELEM LUB zARz^Dz^JĄcYM JEST GMINA
czEcHowlcE_DzlEDzlcE zA RoK 20...
Podstawa prawna: Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2O1O r. (tj, Dz,U. z2O2O, 1944 ze zm,)

CEL SKŁADAN|A DEKLARACJ!

MlEJSCE SKŁADANlA DEKLARACJ!
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Pl. Jana Pawła ll 1
:

43 -502 Czec

h

owi ce- Dz iedzi

(zaznaczy ć właściwykwad rat)

|*
r

ce

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Nazwa składającego deklarację

Adres siedziby składającego deklarację
(ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowośc)

Adres do korespondencji6eś|i

inny niż siedziby)

NlP
Regon
Telefon

Adres e-mal!
WYLICZENIE NALEZNEJ OPŁATY
Nazwa

linii komunikacyjnej

Nr zezwolenia
Data wyda

n

ia zezwolenia

Daty obowiązywania rozkładu jazdy
- do(oata)

od(oata)

llośćprzystanków na linii komunikacyjnej
Fo rm a Wn osze

r

miesięczna

UWAGl:

n

ia

o

płaty (zaznaczy

cwłaściwykwad rat)

'

r''-

kwańalna

złożeniedeklaracji
korekta deklaracji

Miesiąc

Stawka opłaty 1,00 zł
(dworzec autobusowy)

llośćzatrzymań w miesiącu

Stawka opłaty 0,05 zł

(przystanki komunikacyj ne)

llośćzatrzymań w miesiącu

Łączna wysokośćopłaty

Styczeń
Luty

Marzec
Kwiecień
Maj

Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
pazdziernik
Listopad

Grudzień

ośWADczENlE l poDpls sKŁADAJĄcEGo DEKLARAcJĘ
Opłatę nalezy uiszczac w kasie Uzędu lVielst<ieg
Dziedzice (Bank PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała 68 1020 139O 0O0O 6802 0024 9680) podanym na stronie BlP
b.ez odrębnego wezwania z zapisem" opłata za kozystanie z pzystankow" w termlnie:
1. do 1Stego dnia kolejnego miesiąca pzy wyborze opłaty miesięcznej,
2, do lS-tego dnia pierwszego miesiąca następnego kwańału przy wyboze opłaty kwańalnej,
W pzypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłat lub wpłacenia w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. 2020, 1427 zezm,).
Wn iesione przez Operatora/Przewozn ika opłaty n ie pod legają zwrotowi.

Termin złożenia deklaracji do 30 stycznia każdego rozpoczynającego się roku, lub do 30 dni od daty
rozpoczęcia obowiązywania rozkładu iazdy,
OŚwiadczam, że zapoznałamlzapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych w zakresie
deklaracji o wysokości opłaty zazatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych, których właścicieIem
lub zarządzającym j est G m i n a Czec h owice-Dzi edz ce,
i

Data (dzień

-

miesiąc

-

rok)

Podpis i pieczęc składającego deklarację

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Czechowice-Dziedzice, reprezentowanaprzez Burmistza CzechowicDziedzic z siedzibą Pl. Jana Pawła ll1,43-502 Czechowice-Dziedzice. Z administratorem danych moźna kontaktować
sią pisemnie na adres siedziby administratora.

SzczegÓłowe informacje dotyczące pzetwazania danych osobowych dostępne

www. bip. czechowice-dziedzice, pl

są na

stronie

internetowej

ZAŁĄCZNlKl:
1. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalnościw zakresie
pzewozu osób,
2. kserokopia zezwolenia, potwierdzenia zgłoszenia przewozu bądż zaświadczenia na wykonywanie regularnych
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
kserokopia obowiązującego rozkładu jazdy.
Kopie składanych dokumentów nalezy potwierdzić za zgodnośc z oryginałem.

3.

