UCHWAŁA NR IX/36/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego oraz warunków i zasad korzystania z przystanku
komunikacyjnego zlokalizowanego w miejscowości Szklarnia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r.
poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2011r. nr 5, poz. 13), Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się przystanek komunikacyjny przy drodze gminnej nr 119979D w miejscowości Szklarnia, dz.
nr 166, którego właścicielem jest gmina Międzylesie, udostępnionego dla operatorów i przewoźników
wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.
2. Załącznik mapowy nr 1 określa położenie przystanku komunikacyjnego.
§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanku wym. w § 1 określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego
należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządcą jest dana jednostka
samorządu, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, a także określenie warunków i zasad korzystania
z tych obiektów. Zgodnie z art. 15 ust. 2 przywołanej ustawy, powyższe działania następują w drodze uchwały,
podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.

Id: GJRGM-PNYOF-WFBBM-EZVNK-SLJQD. Uchwalony

Strona 1

Id: GJRGM-PNYOF-WFBBM-EZVNK-SLJQD. Uchwalony

Strona 2

Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/36/2015
Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych
na terenie Gminy Międzylesie
§1
1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Międzylesie, których
właścicielem lub zarządcą jest Gmina Międzylesie, mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego
transportu zbiorowego oraz przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.
2. Warunkiem korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych jest
posiadanie pisemnej zgody Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie może odmówić wydania zgody lub uzgodnienia
wprowadzenia proponowanych przez operatora, bądź przewoźnika zmian do rozkładu jazdy na
korzystanie z przystanku komunikacyjnego w przypadku, gdy:
1) wydanie zgody lub wprowadzenie zmian do rozkładu jazdy ograniczy przepustowość przystanków
komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znacznym stopniu utrudni korzystanie z przystanków przez
uprawnionych operatorów lub przewoźników),
2) wydanie zgody lub wprowadzenie proponowanych zmian do rozkładu jazdy spowoduje zagrożenia
dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych ulega cofnięciu w przypadku stwierdzenia
wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, lub
zaprzestania wykonywania usług przewozowych.
5. Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może ulec cofnięciu w przypadku
stwierdzenia nieprzestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, nie powiadomienia gminy o
zmianie rozkładu jazdy, lub naruszenia warunków i zasad.
6. Operator lub przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy, z
jednomiesięcznym wyprzedzeniem, o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje
zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, o których mowa w § 2, lub o zaprzestaniu
wykonywania działalności przewozowej.
§2
1. Do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych należy dołączyć:
1) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie,
2) wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy z podaniem ich
numerów rejestracyjnych,
3) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej,
4) kserokopie zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON) oraz numeru
identyfikacji podatkowej (NIP),
5) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w
zakresie przewozu osób.
§3
1. Operatorzy lub przewoźnicy korzystający z przystanków mają prawo zatrzymywać na nich swoje
pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania.
2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.
§4
1. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:
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1) zamieszczania aktualnego rozkładu jazdy na przystankach z nazwą operatora lub przewoźnika,
2) umieszczania i utrzymania tablic z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym,
3) zatrzymywania pojazdów na przystanku komunikacyjnym w sposób nie ograniczający jego
przepustowości oraz nie powodując zagrożenia dla organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
4) korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i
przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.
§5
Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.
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