
  

UCHWAŁA NR XXX/405/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378.) oraz art. 16 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. 

poz. 1378 i poz. 2400.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  

albo zarządzającym jest Gmina Miasto Suwałki, w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu 

na przystanku komunikacyjnym, według obowiązującego rozkładu jazdy. 

2. Operatorzy i przewoźnicy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych są zobowiązani do uiszczenia 

opłaty z góry, za każdy kwartał w ciągu roku. 

3. Kwartalną opłatę, o której mowa w ust. 2, wylicza się jako iloczyn liczby zatrzymań środka transportu 

w ciągu kwartału, według obwiązującego rozkładu jazdy i wysokości stawki, o której mowa w ust. 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIX/419/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina miasto Suwałki, warunków 

i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podl. 

z 2013 r. poz. 3140). 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach 

Zdzisław Przełomiec

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 kwietnia 2021 r.

Poz. 1502



UZASADNIENIE 

Przedmiotem regulacji jest określenie stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników  

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Suwałki. 

Określenie opłaty ma na celu, aby wszyscy przewoźnicy zatrzymujący się na przystankach komunikacyjnych  

w Suwałkach partycypowali w kosztach związanych z ich utrzymywaniem. 

Art. 16 ust. 1, oraz ust. 4-7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.) stanowi, że za korzystanie przez operatora i przewoźnika  

z przystanków komunikacyjnych mogą być pobierane opłaty. Stawki opłat, powinny być ustalane  

z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad dla wszystkich operatorów i przewoźników wykonujących 

publiczny transport zbiorowy na obszarze właściwości organizatora. Pobierane opłaty stanowią dochód 

jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych. Stawka 

opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. 

Stawka opłaty, nie może być wyższa niż 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku 

komunikacyjnym. 

Niniejszą uchwałą ustala się stawkę opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych  

przez operatora i przewoźnika, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki w jednej 

wysokości 0,05 zł dla wszystkich operatorów i przewoźników. Kwartalna opłata wyliczana jest jako iloczyn 

liczby zatrzymań środka transportu w ciągu kwartału, wg obowiązującego rozkładu jazdy i wysokości stawki.  

Pobierane opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych nie podlegają opodatkowaniu 

podatkiem VAT, ze względu na to, że realizacja zadań z zakresu planowania rozwoju i organizowania 

publicznego transportu jest zadaniem własnym gminy. Zgodnie z art.15. ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn.zm.) nie uznaje się za podatnika organów 

władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych 

odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane. 

 Proponuje się, aby w dalszym ciągu stawka za opłaty dla korzystających z przystanków 

komunikacyjnych wynosiła 0,05 zł dla wszystkich przewoźników, tak jak to ma miejsce od sierpnia 2012 r., 

kiedy uchwałą nr XXIV/256/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r. po raz pierwszy 

ustalono stawkę tej opłaty. 

W 2021 r. Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach przewiduje wpływy do budżetu miasta z tytułu 

zatrzymań na przystankach komunikacyjnych na poziomie ok. 118 078,00 zł. 

Przyjęcie przedmiotowej uchwały nie spowoduje negatywnych skutków finansowych. 

W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe  

i uzasadnione.  
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