
UCHWAŁA NR LIII/410/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 4 lipca 2014 r.

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

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 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595) oraz 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 2010r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13) Rada Miejska w Drezdenku uchwala, co następuje:

§ 1. § 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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Wykaz przystanków komunikacyjnych 

 

Lp. Numer i nazwa 

drogi 

Km 

lokalizacji 

Strona 

drogi 

Nr 

przystanku 

Miejscowość Nazwa 

przystanku 

1.  Drezdenko, Plac 

Wileński – 

100627 F 

0 + 000 prawa 01 Drezdenko Drezdenko 

2.  Goszczanowo -  

001525F 

Goszczanowo) 

28 + 602 prawa 01 Goszczanowo Goszczanowo 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/410/2014

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 4 lipca 2014 r.
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„Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  

   lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko” 

 

 

§ 1. Warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych: 

     1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na drogach gminnych Gminy 

Drezdenko mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy, którzy posiadają uprawnienia do 

wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej, lub do 

prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, odpowiednio do rodzaju przewozu.  

 § 2. Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych: 

       1. Przystanki komunikacyjne mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi 

podróżnych na liniach komunikacyjnych zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy. 

       2. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów 

osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów). Zabrania się postoju pojazdu przewoźnika  

na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów. 

   3. Zatrzymywanie  pojazdów powinno umożliwić bezpieczne wsiadanie i wysiadanie 

pasażerów oraz by nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych 

użytkowników.  

   4.  Operatorzy i przewoźnicy są obowiązani do ścisłego przestrzegania godzin odjazdu 

ustalonych w aktualnym rozkładzie jazdy. 

    5. Właściciel lub zarządca może odmówić zgody na korzystanie z przystanków korzystanie 

z przystanku lub dworca, jeżeli: 

a) stworzyłoby to zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

b) operator lub przewoźnik ma zamiar  świadczyć usługi przewozowe na tej samej 

trasie i w tym samym czasie co inni uprawnieni. 

    6. Operatorzy i przewoźnicy wykonujący przewozy osób w krajowym transporcie 

drogowym zobowiązani są w szczególności do: 

a) uzyskania od właściciela lub zarządzającego przystankami lub dworcami uzgodnienia 

w zakresie treści, wymiarów, wygląd, sposobu o miejsca zamieszczenia tabliczek z 

rozkładem jazdy oraz innych informacji (cennik opłat, schemat linii, regulamin 

przewozów itp.); 

b) umieszczenia na każdym przystanku danej linii komunikacyjnej rozkładu jazdy 

uzgodnionego przez organizatora; 

 § 3 Zabrania się umieszczania na przystankach bez uzgodnienia innych informacji lub reklam 

niż te, które dotyczą rozkładu jazdy. 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/410/2014

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 4 lipca 2014 r.
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UZASADNIENIE

Organizowanie publicznego transportu drogowego polega w szczególności na określaniu

przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka

samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów oraz przewoźników, oraz warunków i

zasad korzystania z tych obiektów.

W myśl art. 15 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym

transporcie zbiorowym(Dz. U. z 2011 Nr5, poz. 13 z późń. zm.) gmina jako organizator publicznego

transportu zbiorowego, zobligowana jest określania przystanków komunikacyjnychi dworców bez

względu na kategorię drogi, przy której zlokalizowanyjest dany obiekt.

Określenieprzystanków i zasad korzystania winno nastąpić w drodze uchwały.

Zasady korzystania z przystanków określono w sposób, który powinien zapewnić porządek i

bezpieczne korzystanie z przystanków przez podróżnych.

W świetle powyższego podjęcie niniejszejuchwały jest w pełni uzasadnione.
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