Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17/2016
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 1 kwietnia 2016 roku

w sprawie

określenia

i przewoźników

sposobu

i terminów

z przystanków

uiszczania opłat

komunikacyjnych,

za korzystanie

przez operatorów

których właścicielem

lub zarządzającym

jest Gmina Stanisławów
Na podstawie

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 16 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym
transporcie

zbiorowym

Nr XXII/121/2013
opłat

za

(Dz. U. z 2015

r. poz. 1440 z późn.zm.)

Rady Gminy Stanisławów

korzystanie

których właścicielem

przez

w związku

z § 2 uchwały

z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia stawki

operatora

przewoźnika

z

przystanków

komunikacyjnych,

lub zarządzającym jest Gmina Stanisławów, zarządzam co następuje:

§1.
Korzystanie przez operatorów
lub zarządzającym

i przewoźników

jest Gmina Stanisławów

z przystanków
jest płatne

komunikacyjnych,

oraz odbywa

których właścicielem

się na podstawie

umowy,

której wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Opłaty nalicza się za dany miesiąc kalendarzowy,

płatne przelewem na podstawie wystawionej

przez

Gminę Stanisławów faktury VAT, w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia.
§ 3.
Każda zmiana rozkładu jazdy związana ze zmianą ilości zatrzymań pojazdu na przystankach wymaga
powiadomienia

Urzędu Gminy Stanisławów celem aktualizacji opłaty miesięcznej.
§ 4.

Miesięczne opłaty, o których mowa § 2 , wyliczane są jako kwota odpowiadająca
zatrzymań, według planowanego
w § 1 uchwały Nr XXII/121/2013

liczby

rozkładu jazdy i liczby dni w miesiącu oraz stawki, o której mowa
Rady Gminy Stanisławów

ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora
których właścicielem

iloczynowi

z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie

i przewoźnika z przystanków

lub zarządzającym jest Gmina Stanisławów.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi

referatu gospodarki komunalnej.
§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

komunikacyjnych,

Załącznik
do Zarządzenia Nr 17/2016
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 1.04.2016 roku

Umowa Nr

.
roku pomiędzy:

zawarta w dniu

Gminą Stanisławów z

siedzibą w Stanisławowie
przy
05-304 Stanisławów REGON: 711582434, NIP: 8222147156,
reprezentowaną przez: Wójta Gminy Stanisławów przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy
zwaną w dalszej części "ZARZĄDZAJĄCYM",

ul.

Rynek

32,
,
.

a
firmą

REGON:
reprezentowaną przez:

.

, NIP:

.
.

zwaną dalej "PRZEWOŹNIKIEM"
Umowę zawiera się na podstawie art. 16 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn.zm.)
w związku z § 1 uchwały Nr XXII/121/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego
2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora
i
przewoźnika
z
przystanków
komunikacyjnych,
których
właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Stanisławów oraz Zarządzenia Nr 17/2016 Wójta
Gminy Stanisławów z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia sposobu
i terminów uiszczania opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Stanisławów

§1
1. Przedmiotem
umowy jest korzystanie z przystanków
komunikacyjnych
autobusowych
w celu zatrzymania środków transportu dla wsiadania
i wysiadania pasażerów, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina
Stanisławów, przez Przewoźnika, uprawnionego do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie przewozu osób oraz ustalenia odpłatności.
2. Niniejszą Umową objęte są wszystkie przystanki autobusowe, na których
następuje zatrzymanie środków transportu wszystkich linii komunikacyjnych
Przewoźnika.
§2
Strony zawierają niniejszą umowę na czas oznaczony - tj. od

do

.

1.

2.
3.

4.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

§3
Stawka za 1 (iedno) zatrzymanie
środka transportu
na przystanku
autobusowym zgodnie z uchwałą Rady Gminy wynosi 0,01 zł (słownie: jeden
grosz) netto.
Wysokość opłat ustalana będzie jako iloczyn ilości zatrzymań środków
transportu w ciągu miesiąca i wysokości stawki określonej w ust. 1.
Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych przez Przewoźnika
podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości
obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT dotyczącego
przedmiotu umowy Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości
opłat
za
korzystanie
z
przystanków
odpowiednio
do
ustalonej
przez ustawodawcę stawki. Zmiana wysokości stawki podatku VAT zostanie
wprowadzona aneksem do umowy.
§4
Przewoźnik
przy
zawieraniu
umowy
zobowiązany
jest
przekazać
Zarządzającemu pisemną informację o ilości miesięcznych zatrzymań środków
transportu na terenie Gminy Stanisławów.
W przypadku zmiany ilości zatrzymań Przewoźnik zobowiązany jest przekazać
Zarządzającemu uaktualnioną informację.
Informacja sporządzona będzie w formie Oświadczenia.
Fakturę VAT obejmującą należną Zarządzającemu miesięczną opłatę ustaloną
zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 umowy Zarządzający będzie wystawiał Przewoźnikowi
do 14-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Termin płatności faktury, o której mowa w ust.4 wynosić będzie 14 dni od daty
wystawienia faktury VAT.
Zarządzający naliczy ustawowe odsetki za zwłokę w przypadku braku zapłaty
faktur VAT przez Przewoźnika w terminie określonym w ust. 5.
Za datę zapłaty uważa się datę wpływ środków na rachunek bankowy
Zarządzającego.

§5
1. Zarządzający nie będzie ponosił odpowiedzialności cywilno-prawnej za szkody
w mieniu i zdrowiu osób przewożonych przez Przewoźnika powstałe podczas
przewozu, a ewentualne roszczenia przewozowe z tego tytułu zaspokajać
będzie Przewoźnik.
2. Zarządzający
zobowiązany
jest do utrzymania
czystości
i porządku
na przystankach autobusowych.
3. Zarządzający zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za straty
powstałe na przystankach autobusowych, szczególnie w infrastrukturze
przystankowej,
wynikłe
z działalności
Przewoźnika
a nie związane
z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach.

§6
1. Każda ze stron może odstąpić od niniejszej umowy z dniem wygaśnięcia
ważności licencji na przewóz osób.
2. W przypadku
braku zapłaty należności za dany miesiąc płatności
Zarządzający wezwie pisemnie Przewoźnika do uiszczenia powstałych
zaległości.
3. Zarządzający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym bez dodatkowych wezwań oraz bez zachowania okresu
wypowiedzenia jeżeli Przewoźnik zalega z zapłatą za trzy pełne okresy
płatności, co oznacza dla Przewoźnika zakaz korzystania z przystanków
Zarządzającego.
§7
1. Zmiana warunków niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie
spory wynikające
z realizacji
umowy
rozstrzygać
będzie
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zarządzającego.
3. W sprawach nie uregulowanych
postanowieniami
umowy będą mieć
zastosowanie
odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy
o publicznym
transporcie
zbiorowym
z dnia 16 grudnia
2010r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późno zm.).
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden
egzemplarz dla Przewoźnika i 2 egzemplarze dla Zarządzającego.

Przewoźnik

Zarządzający

