
UCHWAŁA NR XXXII/833/19
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 18 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr LXI/1328/16 w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem

jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt 15, art. 40  ust. 1  i  ust. 2 pkt 4  ustawy z  dnia 8   marca  1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz  
art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 2435, z 2019 r. poz. 730, 1495, 1696  i  2020) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/1328/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska 
Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Małopol. z  2016 r. poz. 8105, z 2018 r. poz. 7733) 
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Każdy przewoźnik zobowiązany jest przesyłać do organizatora wszystkie posiadane 
obowiązujące rozkłady jazdy, w których uwzględnione są obiekty zlokalizowane na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków. Przewoźnik ma obowiązek powiadomić organizatora niezwłocznie 
o dokonaniu jakichkolwiek zmian w ww. rozkładach jazdy. Niedopełnienie powyższego 
obowiązku przez przewoźnika stanowi naruszenie zasad korzystania z przystanków
i dworców.”;

2) w § 5 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) W przypadku udokumentowanego stwierdzenia przez uprawnione organy lub 
upoważnionych pracowników Organizatora naruszenia zasad i warunków korzystania
z przystanków komunikacyjnych i dworców lub stwierdzenia braku wnoszonych opłat 
przystankowych, podejmowane będą odpowiednio następujące działania administracyjne:

a) wypowiedzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
i dworców,

b) zawiadomienie organu wydającego zezwolenie na wykonywanie przewozów
o cofnięciu zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców;”;

3) w § 5 w ust. 1 po pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) Przewoźnik, któremu Organizator wypowiedział uzgodnienie zasad korzystania
z przystanków komunikacyjnych i dworców nie może ubiegać się o wydanie zasad dla linii 
komunikacyjnej, która swoim zakresem na terenie Gminy Miejskiej Kraków obejmuje 
minimum połowę przystanków komunikacyjnych wymienionych w cofniętym uzgodnieniu 
przez okres jednego roku od dnia wypowiedzenia uzgodnienia zasad;”;
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4) w § 5 w ust. 1 po pkt 12 dodaje pkt 13 w brzmieniu:

„13) Pozostałe warunki Organizator szczegółowo określa w wydanym przewoźnikowi 
uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków i dworców”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec
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