Zarządzenie Nr 67/IV/2003
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 10 września 2003 r.

dotyczące zmiany uchwały Nr 43/2000/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 4 maja 2000 r. w sprawie gospodarowania przystankami autobusowymi i tramwajowymi na terenie miasta Zgierza.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717)

zarządza się co następuje:

§ l. W uchwale Nr 43/2000/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 4 maja 2000 r. w sprawie gospodarowania przystankami autobusowymi i tramwajowymi na terenie miasta Zgierza, wprowadza się następujące zmiany:
l/ § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. l. Upoważnia się Kierownika Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu do prowadzenia koordynacji oraz zmian i aktualizacji skoordynowanych rozkładów jazdy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 września 2000 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy, trybu ich uzgadniania i koordynacji oraz warunków ponoszenia kosztów z tym związanych. (Dz. U. Nr 82, poz. 933).
2. Za koordynację nowego rozkładu jazdy oraz zmianę skoordynowanego rozkładu jazdy ustala się miesięczną opłatę, zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do uchwały.
3. Opłata za koordynację naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania skoordynowanego rozkładu jazdy.
4. Za każdą zmianę skoordynowanego rozkładu jazdy naliczana jest jednorazowa opłata.
5. Z opłat o których mowa w pkt 2, zwolnieni są przewoźnicy świadczący usługi na podstawie umów przewozu podpisanych przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu."
2/ Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie podane w załączniku do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 14 dni.


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza Nr 67/IV/2003 dnia10.09.2003 r.

„Załącznik do uchwały nr 43/2000/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 04.05.2000 r.”

Kalkulacja miesięcznej opłaty z tytułu koordynacji rozkładów jazdy.

	Opłata za koordynację nowego rozkładu jazdy wynosi 12 zł. za każde rozpoczęte 10.000 km planowanych rocznie (styczeń - grudzień) do wykonania kilometrów zgodnie z skoordynowanym rozkładem jazdy.

Opłata za zmianę skoordynowanego rozkładu jazdy wynosi 20 zł. za każde rozpoczęte 10.000 km planowanych rocznie (styczeń - grudzień) do wykonania kilometrów, które ulegają zmianie w nowym rozkładzie jazdy.
	W wypadku zmiany rozkładu jazdy opłata za koordynację uwzględniająca nową ilość wykonywanych kilometrów naliczana jest począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiły zmiany.

Na kwoty wymienione w pkt 1 oraz 2 składają się:
a) Koszty administracyjne związane z ustaleniem wzajemnych połączeń pomiędzy różnymi rodzajami transportu, uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych oraz godzin odjazdów pojazdów samochodowych w  regularnym transporcie zbiorowym –l0 zł.
b) Koszty materiałów biurowych – 2 zł.

	Wysokość opłat, o których mowa w pkt 1 oraz pkt 2 będzie ulegała corocznym zmianom począwszy od 1 kwietnia każdego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z zaokrągleniem do jednego złotego.

Opłaty za skoordynowanie nowego rozkładu jazdy oraz zmianę skoordynowanego rozkładu jazdy zostaną zwiększone o podatek VAT.
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