
ZARZĄDZENIE NR VI/103/2014
WÓJTA GMINY TARNÓW

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego tryb i warunki wydawania uzgodnień
zasad  korzystania  z  przystanków  oraz  tryb  pobierania  opłat  za  korzystanie  z
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Tarnów”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U.2013, poz. 594 ze zm.) w związku z §1 i 2 uchwały nr XXVII/303/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 22
marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z
tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Młp. z 2013 r. poz. 2635 ze zm.) oraz uchwały nr VI/40/2011 Rady Gminy
Tarnów  z  dnia  29  marca  2011  r.  w  sprawie  ustalenia  stawki  opłat  za  korzystanie  przez  operatorów  i
przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów
(Dz. Urz. Woj. Młp. z 2011 r. nr 235, poz. 1912)w celu wykonania uchwały VI/40/2011 Rady Gminy Tarnów z
dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów, zarządzam co
następuje: 

§ 1.  

1. Ustala się „Regulamin określający tryb i warunki wydawania uzgodnień zasad korzystania z
przystanków oraz tryb pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ,
których  właścicielem lub  zarządzającym  jest  Gmina  Tarnów”,  stanowiący  załącznik  do
niniejszego zarządzenia, zwany dalej Regulaminem. 

2. Regulamin dotyczy przystanków wymienionych w wykazie przystanków komunikacyjnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnów, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Tarnów, stanowiącym załącznik do uchwały XXVII/303/2013 Rady Gminy Tarnów z
dnia  22  marca  2013  r.  w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których
właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Gmina  Tarnów,  udostępnionych  dla  operatorów  i
przewoźników  oraz  warunków  i  zasad  korzystania  z  tych  przystanków  oraz
XXVII/347/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie XXVII/303/2013
Rady  Gminy  Tarnów  z  dnia  22  marca  2013  r.  w  sprawie  określenia  przystanków
komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Gmina  Tarnów,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.

3. Wysokość  opłaty  za  korzystanie  z  przystanków  komunikacyjnych  określa  uchwała  nr
VI/40/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat
za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów

§ 2.

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki  Komunalnej
Urzędu Gminy Tarnów.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



 
Załącznik 
do zarządzenia Nr VI/103/2014 
Wójta Gminy Tarnów
z dnia 11 czerwca 2014 r. 

 
 

Regulamin 
określający tryb i warunki wydawania uzgodnień 

zasad korzystania z przystanków oraz tryb pobierania opłat za korzystanie 
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Tarnów 
 

§ 1. 

Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu jest mowa o: 
 

1. uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę nr  VI/40/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29
marca  2011  r.  w  sprawie  ustalenia  stawki  opłat  za  korzystanie  przez  operatorów  i
przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Tarnów

2. przystankach  komunikacyjnych  –  należy  przez  to  rozumieć  przystanki  komunikacyjne,
zlokalizowane  na  terenie  Gminy  Tarnów,  wskazane  w  załączniku  do  uchwał  nr
XXVII/303/2013  Rady  Gminy  Tarnów  z  dnia  22  marca  2013  r.  w  sprawie  określenia
przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Gmina
Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków oraz XXVII/347/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lipca 2013 r. w
sprawie  XXVII/303/2013  Rady  Gminy  Tarnów  z  dnia  22  marca  2013  r.  w  sprawie
określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub  zarządzającym  jest
Gmina Tarnów, udostępnionych dla  operatorów i  przewoźników oraz  warunków i  zasad
korzystania z tych przystanków.,  które zostały udostępnione dla  operatorów publicznego
transportu  zbiorowego  i  przewoźników  wykonujących  przewozy  osób  w  krajowym
transporcie  drogowym,  stanowią  miejsce  przeznaczone  do  wsiadania  lub  wysiadania
pasażerów  na  danej  linii  komunikacyjnej,  gdzie  umieszcza  się  informacje  dotyczące  w
szczególności godzin odjazdów środków transportu, a ponadto, w transporcie drogowym,
oznaczone  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  Prawo  o  ruchu
drogowym (tj. Dz.U.2012 poz. 1137 ze zm.); 

3.  właścicielu  –  należy  przez  to  rozumieć  Gminę  Tarnów,  która  jest  właścicielem  lub
zarządzającym przystankami komunikacyjnymi; 

4. operatorze  –  należy  przez  to  rozumieć  operatora  publicznego  transportu  zbiorowego  w
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr 5 poz.13 ze zm.); 

5. przewoźniku – należy przez to rozumieć przewoźnika, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr 5
poz.13 ze zm.);

6. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o uzgodnienie lub potwierdzenie uzgodnienia
zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych. 

7. zgodzie  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenie  zasad  korzystania  z  przystanków  oraz
potwierdzenie ustalenia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych. 

 
§ 2. 

1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie operatorzy oraz przewoźnicy,
którzy  uzyskali  zgodę  właściciela  na  korzystanie  z  przystanków  komunikacyjnych  i



niezbędne  dokumenty  uprawniające  do  realizowania  przewozu  osób,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje Wójt Gminy Tarnów na pisemny wniosek operatora
lub przewoźnika. 

3. Wzór wniosków stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
4. Wójt  Gminy  Tarnów  może  odmówić  wydania  zgody  na  korzystanie  z  przystanków

komunikacyjnych w przypadku, gdy: 
• przewoźnik zalega z płatnościami za korzystanie z przystanków za jeden okres 

płatności (kwartał); 
• wydanie  zgody  na  korzystanie  z  przystanków  komunikacyjnych  spowoduje

zagrożenie  dla  organizacji  lub  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  lub  będzie
niezgodne z przepisami regulującymi zasady ruchu drogowego; 

5. Za  każde  zatrzymanie  środka  transportu  na  przystanku  komunikacyjnym  pobierana  jest
opłata, określona w uchwale; 

6. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyliczana jest przez przewoźnika na
podstawie  proponowanego  rozkładu  jazdy.  Załącznik  nr  3  do  niniejszego  Regulaminu
stanowi wzór obliczenia ilości zatrzymań na linii komunikacyjnej. 

7. Weryfikacja opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych prowadzona jest przez
pracownika  Referatu  Gospodarki  Komunalnej  Urzędu  Gminy  Tarnów  na  podstawie
zatwierdzonych obowiązujących rozkładów jazdy. 

8. Przewoźnik  dokonuje  opłaty  za  korzystanie  z  przystanków  w  okresach  kwartalnych.
Pierwszy obejmuje  okres  od 1 stycznia  do 31 marca,  drugi  okres  od  1  kwietnia  do  30
czerwca, trzeci okres od 1 lipca do 30 września, czwarty okres od 1 października do 31
grudnia. 

9. Opłatę za korzystanie z przystanków w okresach kwartalnych przewoźnik zobowiązany jest
uiścić z góry do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału, którego opłata dotyczy. W
nocie księgowej wystawionej  do 15 -  stego dnia pierwszego miesiąca kwartału zostanie
określona wysokość opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na podstawie
zweryfikowanej ilości zatrzymań zdeklarowanej przez przewoźnika wg Załącznika nr 3 do
Regulaminu.

10. Opłatę za korzystanie z przystanków należy wpłacać na konto nr: 08 8589 0006 0250 0926
0360 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Tarnów. 

11. Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięta w przypadku: 
1)  nieprzestrzegania  przez  przewoźnika  lub  operatora  zasad  korzystania  z  przystanków
komunikacyjnych,  rozkładu  jazdy,  co  powodować  będzie  utrudnienia  w  korzystaniu  z
przystanków komunikacyjnych przez innych przewoźników lub operatorów; 
2)  stworzenia  zagrożenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  m.in.  poprzez  blokowanie
wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom; 
3)  niepłacenia  właściwie  obliczonej  należności  za  korzystanie  z  przystanków
komunikacyjnych przez jeden kwartał; 
4) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu
osób; 
5) zaprzestania działalności przewozowej; 
6) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 

12. Cofnięcie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może dotyczyć wszystkich
przystanków, na które przewoźnik lub operator otrzymał zgodę od Wójta Gminy Tarnów lub
może  dotyczyć  tylko  tych  przystanków,  na  których  stwierdzono  naruszenia  niniejszego
Regulaminu. 

13. Cofnięcie  zgody  na  korzystanie  z  przystanków  komunikacyjnych  stanowi  podstawę  do
powiadomienia organu wydającego zezwolenie o braku uzgodnienia przez przewoźnika lub
operatora zasad korzystania z przystanków. 

14. W przypadku cofnięcia  zgody na korzystanie  z  przystanku komunikacyjnych,  na skutek



zalegania z opłatami za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ponowna zgoda na
korzystanie z przystanków może nastąpić po uregulowaniu zaległości. 

§ 3. 

Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych ważna jest: 
1. ustalenie zasad korzystania z przystanków przez okres trzech miesięcy od daty wystawienia;
2. potwierdzenie  ustalenia  zasad  korzystania  z  przystanków  komunikacyjnych  do  dnia

ważności zezwolenia na przewozy regularne lub zaświadczenia. 
 

§ 4. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem w zakresie  zasad korzystania  z

przystanków komunikacyjnych, zastosowanie mają przepisy uchwały; 

§ 5. 
1. W  przypadku  prowadzenia  robót  drogowych,  usuwania  awarii,  organizacji  objazdów  i

innych sytuacji, wymuszających zmiany tras linii komunikacyjnych, Wójt Gminy Tarnów
może ustanowić tymczasowe przystanki komunikacyjne dla przewoźników i operatorów. 

2. W  sytuacji,  o  której  mowa  w  ust.  1,  warunki  i  zasady  korzystania  z  przystanków
komunikacyjnych, stosuje się odpowiednio jak w niniejszym Regulaminie. 

 
§ 6. 

W  przypadku  rezygnacji  z  wykonywania  przewozów  na  danej  linii  komunikacyjnej
Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Gminy Tarnów wraz
z  potwierdzeniem cofnięcia  zgłoszenia  przewozu oraz ponownym wyliczeniem kwoty płatności
zgodnie z  załącznikiem nr 3 do Regulaminu określającego tryb i warunki wydawania uzgodnień
zasad  korzystania  z  przystanków  oraz  tryb  pobierania  opłat  za  korzystanie  z  przystanków
komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów jeżeli
nadal będzie świadczył usługi przewozowe na innych liniach komunikacyjnych.



Załącznik nr 1 
do Regulaminu określającego tryb i warunki wydawania uzgodnień zasad 

korzystania z przystanków oraz tryb pobierania opłat 
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub

zarządzającym jest Gmina Tarnów
 

 
 ____________________ 
 Pieczątka przedsiębiorstwa 
 
 Tel. ……………………………                                                                Tarnów, dnia.......................

WÓJT GMINY TARNÓW
ul. Krakowska 19 

33-100 Tarnów
 
 

WNIOSEK 
 

O WSTĘPNE USTALENIE ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW 
NA TERENIE GMINY TARNÓW

 
 

1. Nazwa linii komunikacyjnej:…………………………………………………………………..

2. Trasa linii komunikacyjnej: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................. 

Załączniki: 
 

1. Zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób – przewozy regularne
Nr  ......................................................  z  dnia  .............................................*  (kserokopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem)

2. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Nr ............... z 
dnia ................* (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)

3. Kserokopia planowanego rozkładu jazdy.
4. Wyliczenie kwoty płatności zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu określającego tryb i

warunki wydawania uzgodnień zasad korzystania z przystanków oraz tryb pobierania opłat
za  korzystanie  z  przystanków  komunikacyjnych  i  dworców,  których  właścicielem  lub
zarządzającym jest Gmina Tarnów

 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
                                                                                          _____________________ 
                                                                                 Podpis wnioskodawcy / osoby upoważnionej 



 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu określającego tryb i warunki wydawania uzgodnień zasad 

korzystania z przystanków oraz tryb pobierania opłat 
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub

zarządzającym jest Gmina Tarnów
 

 ____________________ 
 Pieczątka przedsiębiorstwa 
 
 Tel. ……………………………                                                                Tarnów, dnia.......................

WÓJT GMINY TARNÓW
ul. Krakowska 19 

33-100 Tarnów
 

 
 

WNIOSEK 
 

O POTWIERDZENIE USTALENIA ZASAD KORZYSTANIA 
Z PRZYSTANKÓW NA TERENIE GMINY TARNÓW

 
 

1. Nazwa linii komunikacyjnej:…………………………………………………………………..

2. Trasa linii komunikacyjnej: ...................................................................................................
................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

3. Kserokopia rozkładu jazdy.

4. Kserokopia  dowodu  wpłaty  za  pierwszy  okres/kwartał  korzystania  z  przystanków
komunikacyjnych.

5. Znak pisma określającego czasową zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych
GK.7242.........201....... r.  z dnia .........................................

 

 
 
                                                                                         ____________________ 
                                                                          Podpis wnioskodawcy / osoby upoważnionej 

 
 



Załącznik nr 3 
do Regulaminu określającego tryb i warunki wydawania uzgodnień zasad 

korzystania z przystanków oraz tryb pobierania opłat 
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub

zarządzającym jest Gmina Tarnów
 

 ____________________ 
 Pieczątka przedsiębiorstwa                                                                         Tarnów, dnia.....................
 

Ilość zatrzymań w kwartale na linii ………….. od dnia ………… 
 

Lp. Symbol Opis symbolu/oznaczenia Ilość zatrzymań
w danym

kwartale od
dnia ........

1 A kursuje od poniedziałku do piątku

2 B kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele

3 C kursuje w soboty, niedziele i święta

4 D kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

5 E kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

6 H kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz
szkolnych przerw świątecznych

7 L kursuje w okresie ferii letnich

8 S kursuje w dni nauki szkolnej

9 + kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)

10 1 kursuje w poniedziałki

11 2 kursuje we wtorki

12 3 kursuje w środy

13 4 kursuje w czwartki

14 5 kursuje w piątki

15 6 kursuje w soboty

16 7 kursuje w niedziele

17 1-4 kursuje od poniedziałku do czwartku2) 

18 1/2 kursuje z poniedziałku na wtorek3) 

19 a nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w
dniu 25.XII 

20 b nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt 
Wielkanocnych i w dniu 25.XII 



21 c nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt 
Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII 

22 d nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt 
Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII 

23 e nie kursuje w okresie ferii letnich 

24 f nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz 
szkolnych przerw świątecznych 

25 g nie kursuje w dniu 24.XII 

26 h nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII 

27 i nie kursuje w dniu 26.XII 

28 j nie kursuje w dniu 27.XII 

29 k nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w 
dniu 26.XII 

30 l nie kursuje w dniu 31.XII 

31 m nie kursuje w dniach 24 i 31.XII 

32 n nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII 

33 r nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych 
przerw świątecznych 

34 t nie kursuje w okresie szkolnych przerw świątecznych 

35 w nie kursuje w dzień Bożego Ciała 

36 z nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała 

37 Suma zatrzymań w kwartale

                                                                                         ____________________ 
                                                                          Podpis przewoźnika / osoby upoważnionej 

 


