UCHWAŁA NR XLIX/426/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Drezdenko, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016r., poz.446 z późn. zm. ) i art. 15 ust. 2 w związku
z art. 15 ust. 1 pkt 6 i art. 16 ust. 1 oraz ust. 4-7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. 2016r., poz. 1867 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko
– zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się „Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Drezdenko” – stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr LIII/410/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko,
udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku
Adam Kołwzan
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/426/2017
Rady Miejskiej w Drezdenku

Wykaz przystanków komunikacyjnych
Lp.
1

2

3

4

Numer i
nazwa drogi
Drezdenko, ul.
Lwowska –
100608 F
Drezdenko, ul.
Piłsudskiego –
100664 F
Drezdenko, ul.
Piłsudskiego –
100664 F
Goszczanowo
– 001525F

z dnia 11 września 2017 r.

Km
Strona
lokalizacji drogi
0 + 170
prawa

Nr
Miejscowość
przystanku
01
Drezdenko

Nazwa
przystanku
Drezdenko
Lwowska

0 + 430

prawa

02

Drezdenko

Drezdenko
Piłsudskiego

28 + 460

lewa

03

Drezdenko

Drezdenko
Piłsudskiego

28 + 602

prawa

04

Goszczanowo Goszczanowo
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/426/2017
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 11 września 2017 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Drezdenko, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko, mogą korzystać operatorzy oraz
przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego, po uzyskaniu
zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
wydanego przez odpowiedni organ samorządu terytorialnego.
2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest uzyskanie
zgody Burmistrza Drezdenka.
3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków należy złożyć stosowny wniosek do
Urzędu Miejskiego w Drezdenku, do którego należy dołączyć:
a) proponowany rozkład jazdy
b) wykaz przystanków, z których przewoźnik zamierza korzystać
4. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów osób
(wsiadanie i wysiadanie).
5. Zabrania się postoju pojazdu przewoźnika na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi
pasażerów i korzystania z przystanku jako miejsca odpoczynku kierowcy.
6. Operator i przewoźnik posiadający zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych
mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkłady jazdy poprzez zawieszenie
stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 15
listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 ze zm.)
7. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do operatora
i przewoźnika.
8. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które
dotyczą rozkładu jazdy oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016.1440 ze zm.)
9. Przedsiębiorca korzystający z przystanku komunikacyjnego ponosi bezpośrednią
odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z jego
korzystaniem
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10.

W przypadkach koniecznych wynikających z zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu

w ciągu drogi (np. remont, przebudowa, wykorzystanie drogi w sposób szczególny)
korzystanie z przystanków może zostać ograniczone (czasowa likwidacja przystanku lub
zmiana jego lokalizacji). Z tego tytułu przedsiębiorcy nie będą przysługiwać żadne
roszczenia.
11.

Operator lub przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązuje

się do:
a) korzystania z przystanków w sposób umożliwiający innym przewoźnikom korzystanie z
nich na równych prawach
b) powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości
przystanków, z których zamierza korzystać
12. Burmistrz Drezdenka może odmówić wydania zgody na korzystanie z przystanków
komunikacyjnych, jeżeli:
a) Wydanie

zgody

ograniczy

przepustowość

przystanków

komunikacyjnych

(uniemożliwi lub utrudni w znaczny sposób korzystanie z nich innym operatorom
lub przewoźnikom);
b) Wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu
drogowego
13. Burmistrz

Drezdenka

może

cofnąć

zgodę

na

korzystanie

z

przystanków

komunikacyjnych w przypadku nie stosowania się operatora lub przewoźnik do
warunków i zasad.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z
2016r., poz. 1867 ze zm.) jednym z obowiązków gminy jest określenie przystanków
komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządca jest jednostka samorządu
terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania
z tych obiektów (art. 15 ust. 1 pkt 6). Zgodnie z art. 15 ust. 2 powołanej wyżej ustawy – określenie
przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, o których mowa w
ust. 1 pkt 6, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu
terytorialnego.
Ze względu na zmianę lokalizacji przystanku w centrum miasta (z Placu Wileńskiego na ulicę
Lwowską)

oraz przekazanie Gminie Drezdenko ulicy Piłsudskiego

wraz z przystankami,

konieczna jest zmiana uchwały z roku 2014.
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