
Uchwała Nr XII/170/2019 
Rady Miasta Kalisza  

z dnia 27 czerwca 2019 r. 
 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzys tania 
z Dworca Autobusowego przez przewo źników publicznego transportu 
zbiorowego. 
 
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 (Dz.U. 2019 poz. 506 t.j.), art. 15 ust. 2 ustawy 
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2016 t.j.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz.U. 2019 poz. 712 t.j.), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
W Regulaminie korzystania z Dworca Autobusowego w Kaliszu stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr VI/72/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. 
w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z Dworca Autobusowego 
przez przewoźników publicznego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 2455) wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.Przewoźnik drogowy posiadający uprawnienia do podejmowania 
i wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego osób, posiadający 
zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych 
w krajowym transporcie drogowym lub międzynarodowym transporcie drogowym, 
może zwrócić się do Zarządcy o udostępnienie dworca autobusowego 
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Do wniosku przewoźnik 
powinien dołączyć odpis dokumentu uprawniającego do wykonywania przewozu 
osób. Warunkiem korzystania z dworca autobusowego przez Przewoźnika jest 
zawarcie umowy z Zarządcą. „ 

2) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Zatrzymywanie na dworcu Przewoźników wykonujących przewozy regularne 
lub regularne specjalne jest bezpłatne.„ 

3) zmienia się załącznik do Regulaminu korzystania z dworca autobusowego 
w Kaliszu, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 
 

              Przewodniczący 
          Rady Miasta Kalisza 

           /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz  

 



Uzasadnienie  
do   uchwały Nr XII/170/2019  

Rady Miasta Kalisza  
z dnia 27 czerwca 2019 r. 

 
zmieniaj ącej uchwał ę w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzys tania 
z Dworca Autobusowego przez przewo źników publicznego transportu 
zbiorowego. 
 
 

Określanie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej stanowiących własność gminy należy do kompetencji rady 
gminy. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym, częścią organizacji publicznego transportu zbiorowego jest 
określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad 
korzystania, które następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej 
jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miasta Kalisza z dniem 28 lutego 2019r. 
podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z Dworca 
Autobusowego przez przewoźników publicznego transportu zbiorowego. Regulamin 
korzystania z Dworca Autobusowego w Kaliszu, stanowiący załącznik 
do ww. uchwały wymaga uzupełnienia poprzez dodanie zapisu dotyczącego opłaty 
za korzystanie z toalet dla pasażerów oraz dodanie zapisu zezwalającego 
na bezpłatne korzystanie z Dworca Autobusowego przez przewoźników 
wykonujących linie regularne specjalne.  

Wprowadzenie powyższych zmian jest uzasadnione i konieczne dla realizacji 
zadań związanych z obsługą Dworca Autobusowego w Kaliszu.  
 
 

        Prezydent 
   Miasta Kalisza 
             /…/ 

Krystian Kinastowski 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Regulaminu korzystania  
z dworca autobusowego  

w Kaliszu 
 

Cennik opłat dodatkowych za korzystanie z Dworca Autobusowego 
w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a 

 
1) Za każde umieszczenie lub aktualizacje informacji o odjazdach i przyjazdach 

autobusów przewoźnika   -  40,00 zł.  
2) Za każdy wjazd autobusu i odprawę pasażerów w ramach przewozów 

okazjonalny – 50,00 zł. 
3) Za korzystanie z toalety  - 2,00 zł.  
4) Za każdorazowe naruszenie postanowień porządkowych przez osoby 

korzystające z Dworca Autobusowego  - 100,00 zł. 
5) Za każdorazowy stwierdzony przypadek zanieczyszczenia przez przewoźnika  

dworca płynami eksploracyjnymi lub innymi nieczystościami – 150,00 zł. 
6) Za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu 2 godzin postoju autobusu  

przewoźnika na parkingu  - 100,00 zł. 
7) Za każde rozpoczęte 10 minut przekroczenia czasu postoju autobusu 

przewoźnika na stanowisku odjazdowym – 10,00 zł. 
8) Za każdy wjazd autobusu na stanowisko odjazdowe lub parking na terenie 

Dworca Autobusowego bez zgody Zarządcy – 150,00 zł. 
 

 
 

               Przewodniczący 
          Rady Miasta Kalisza 

            /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz  

 


