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ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Nazwa usługi: WYDANIE ZGODY NA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZADZAJĄCYM JEST
GMINA MIEDZIANA GÓRA

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1440)
2. Uchwała Rady Gminy Miedziana Góra Nr XXXII/272/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., zmieniająca
Uchwałę Rady Gminy Miedziana Góra Nr XXIV/182/13 z dnia 22 lutego 2013 r.
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych
zlokalizowanych na terenie gminy Miedziana Góra, zarządzanych przez Gminę Miedziana Góra
formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy, pokój nr 1 lub na stronie internetowej
www.miedziana.gora.pl;.
2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie
przystanków stanowiących załącznik nr 2 do uchwały,
b) wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonać przewozy z podaniem ich
numerów rejestracyjnych,
c) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,
d) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjny (REGON),
e) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
f) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności
w zakresie przewozu osób,
g) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Miedziana Góra,
h) wykaz liczy zatrzymań na przystankach komunikacyjnych składany w okresach co 3 miesiące
zgodny z rozkładem jazdy.
Opłaty: stawki opłat za korzystanie z przystanków reguluje Uchwała Nr XXVII/221/13 z dnia 26 czerwca
2013 r. Rady Gminy Miedziana Góra w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów
i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Miedziana Góra.
Przewidywany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty złożenia
kompletnego wniosku.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: Agata Laskowska
Nazwa Wydziału/Stanowiska: inspektor ds. dróg i komunikacji
Nr pokoju: 1 (parter)
Nr telefonu: 41 303-16-26 wew. 47 fax. 41 303-16-05
Godziny pracy: poniedziałek – 800 - 1600, wtorek – piątek – 730 - 1530
Tryb odwoławczy: Uwagi:
1. Wniosek można przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy (II piętro);
2. Zgoda wysyłana jest pocztą lub po uzgodnieniu odbierane osobiście.
Miejsce na notatki:
Zgoda na korzystanie z przystanków, stanowi wstępną zgodę Wójta Gminy Miedziana Góra i jest ważna
przez 3 miesiące od daty wystawienia w celu uzyskania zezwolenia. Po uzyskaniu zezwolenia/zmianie
rozkładu jazdy i przedłożeniu w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze wydana zostanie zgoda na
korzystanie z przystanków na czas trwania zezwolenia w formie pisemnej umowy cywilno-prawnej.
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