KARTA USŁUG KU/WKO/5
Nazwa usługi / sprawy:

UZGODNIENIE ZASAD KORZYSTANIA
Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH
WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA
SŁUBICE

Komórka organizacyjna:

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

Osoby prowadzące
sprawę:

Agnieszka Miąc
Specjalista ds. publicznego transportu zbiorowego

Nr pokoju:
Nr telefonu:
e-mail:

202
95 737 2032
agnieszka.miac@slubice.pl

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Termin realizacji:

1) wniosek o wydanie uzgodnienia na korzystanie
z przystanków złożone w formie pisemnej, w postaci
papierowej lub w postaci elektronicznej
za pomocą
środków komunikacji elektronicznej;
2) projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki
komunikacyjne, czasy przejazdów i odjazdów oraz
długość linii podaną w kilometrach i odległość między
przystankami na terenie gminy Słubice;
3) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią
komunikacyjną i przystankami;
4) kserokopia licencji na wykonywanie transportu
drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego;
Brak opłat
-- za ustanowienie pełnomocnika – 17 zł.
Opłatę należy wnieść na rachunek gminy Słubice
Aktualny numer rachunku dostępny na
www.slubice.pl

stronie

Od dnia złożenia kompletnego wniosku – do 30 dni;
w sprawach szczególnie złożonych do 2 miesięcy. Do
terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania
określonych
czynności,
okresów
zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych
z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów
we wniosku, przedsiębiorca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia.
Nie
usunięcie
braków
spowoduje
pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
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Tryb odwoławczy:

Tryb załatwienia
odwoławczego.

Odbiór dokumentu:

Osobiście lub przez pełnomocnika.

Informacje dodatkowe:

Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku
należy składać w oryginale, ewentualnie w kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika
(adwokata lub radcę prawnego, rzecznika patentowego
lub doradcy podatkowego) albo notarialnie lub przez
organ, który go wydał. Dokumenty te mogą być również
złożone w kopii, pod warunkiem okazania oryginału przez
stronę,
z
jednoczesnym
złożeniem
pisemnego
oświadczenia strony o ich zgodności z oryginałem.
Przewoźnicy ubiegający się o uzyskanie zgody na
korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest gmina Słubice, na
podstawie złożonego we wniosku rozkładu jazdy,
otrzymują wstępne uzgodnienie, ważne przez okres 3
miesięcy. W tym czasie przedsiębiorca zobowiązany jest
do dostarczenia kserokopii wydanego/zmienionego
dokumentu uprawniającego do wykonywania regularnych
przewozów osób (zezwolenie/ zaświadczenie) wraz
z obowiązującym rozkładem jazdy stanowiącym załącznik
do tego zezwolenia bądź zaświadczenia, wówczas okres
obowiązywania ww. uzgodnienia przedłuży się do czasu
ważności zezwolenia. W przeciwnym wypadku do organu
wydającego zezwolenie wysłane zostanie postanowienie
unieważniające
wydaną
zgodę
na
korzystanie
z przystanków komunikacyjnych.
W ciągu 14 dni przewoźnik zobowiązany jest pisemnie
informować
o
wszelkich
zmianach
dotyczących
oznaczenia i adresu przedsiębiorcy jak również dostarczyć
rozkłady jazdy po każdej korekcie lub po przedłużeniu,
wygaśnięciu, cofnięciu uprawnień do prowadzenia
działalności w zakresie przewozu osób. Gmina Słubice
zastrzega sobie prawo do likwidacji, czasowego
zawieszenia bądź zmiany lokalizacji przystanku.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym.
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej.
5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
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sprawy

nie

przewiduje

środka

Pliki do pobrania:

Wniosek
o
uzgodnienie
zasad
korzystania
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest gmina Słubice
1.wniosek o uzgodnienie na korzystanie z przystanków
http://slubice.pl/wnioski/wko/05.pdf
2.wykaz przystanków wraz z numeracją
http://slubice.pl/wnioski/wko/05_1.pdf
3. mapa przystanków
http://slubice.pl/wnioski/wko/05_2.pdf

Opracował (a):

Zaktualizował (a):
Agnieszka Miąc
Data: 21 stycznia 2020 r.
Podpis:

Data: 21 stycznia 2020 r.
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Zatwierdził (a):
Bartosz Sianożęcki
Data: 21 stycznia 2020 r.
Podpis:

