
UCHWAŁA NR XXIX/225/2016
RADY GMINY CZARNKÓW

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Czarnków, których właścicielem lub 
zarządzającym jest gmina Czarnków oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, udostępnionych 

dla operatorów i przewoźników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust. 2 pkt. 4, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 15 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 
2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1440, ze zmianami poz. 1045, 
poz. 1753, poz. 1890, poz. 1893, z 2016r. poz. 446) Rada Gminy Czarnków uchwala, co następujące: 

§ 1. 1. Określa się wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czarnków, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnków, udostępnionych operatorom i przewoźnikom 
wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym. 

2.  Wykaz przystanków komunikacyjnych, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej 
Uchwały

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów 
i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące 
załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czarnków 

Janusz Wielgosz
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Uzasadnienie
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań organizatora publicznego transportu 
zbiorowego należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, 
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych 
i dworców oraz warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ 
danej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 40 i 41 ustawy o samorządzie gminnym do Rady Gminy 
należy ustanowienie prawa miejscowego, w szczególności w sprawach zasad i trybu korzystania z gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ponieważ takimi obiektami są przystanki należało określić te zasady. 
Podjęcie niniejszej uchwały poprzez określenie zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, 
ułatwi organizację publicznego transportu drogowego przewoźnikom i operatorom, a także pasażerom 
podróżującym. Podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/225/2016  

Rady Gminy Czarnków     

z dnia 28 września 2016 roku    

 

 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest gmina Czarnków 

 

 

Lp. Nazwa przystanku Współrzędne GPS 
Znak 

D15 
Wiata 

Zatoka 

autobuso

wa 

1. Białężyn N:52°53'10.3",E:16°37'41.8" NIE TAK NIE 

2. Białężyn, Osiedle Polne N:52°52'56.0",E:16°37'48.7" NIE TAK NIE 

3. Gębice, Sobolewo N:52°53'42.2",E:16°39'28.2" NIE TAK NIE 
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/225/2016  

Rady Gminy Czarnków     

z dnia 28 września 2016 roku    

 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych  

przez operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób  

w publicznym transporcie zbiorowym 

 

1. Przystanek komunikacyjny to miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania 

pasażerów na danej linii komunikacyjnej oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.). 

2. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnków mogą korzystać operatorzy 

i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu 

zbiorowego, na podstawie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym, wydanego przez odpowiedni organ samorządu terytorialnego. 

3. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo 

zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania 

i wysiadania w ramach obowiązującego rozkładu jazdy. 

4. Nie jest dopuszczalny postój na przystankach komunikacyjnych ponad czas niezbędny do 

obsługi pasażerów. 

5. Odstępuje się od opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 

6. Bez zgody zarządcy drogi na terenie przystanków komunikacyjnych nie mogą być 

umieszczane inne informacje niż te, które dotyczą rozkładu jazdy. 

7. Operator i przewoźnik obowiązany jest do korzystania z przystanków komunikacyjnych 

w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez innych operatorów i przewoźników. 

8. Lokalizacja przystanków może ulec zmianie ze względu na bezpieczeństwo ruchu. 

9. W przypadku likwidacji przystanku przewoźnik zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem, 

bez propozycji lokalizacji zamiennej. 

10. W przypadkach koniecznych wynikających z czasowego zamknięcia lub zmiany 

organizacji ruchu w ciągu drogi (np. remont, przebudowa drogi, wykorzystanie dróg 

w sposób szczególny) korzystanie z przystanków może zostać ograniczone (czasowa 

likwidacja przystanku lub zmiana jego lokalizacji). 

11. Operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego mają obowiązek zamieszczania na przystankach wskazanych 

w rozkładzie jazdy, informacji dotyczącej rozkładu jazdy i każdej ich zmiany, oraz 

przekazać zarządzającemu przystankami informację dotyczącą rozkładu jazdy oraz 

informację o każdorazowych zmianach w rozkładzie jazdy. 
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