
UCHWAŁA NR XIII/62/2015
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 17 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu 
Ząbkowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ząbkowicki oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1445), art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2ustawy z dnia 16 grudnia 2010roku 
o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1440) Rada Powiatu Ząbkowickiego 
uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/246/2014 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25 września 
2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ząbkowickiego, których 
właścicielem jest Powiat Ząbkowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu:
J. Organiściak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 6006



Załącznik 
do uchwały Nr XIII/62/2015
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia  17.12.2015 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat Ząbkowicki

§1. Udostępnienie operatorom i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych odbywa się na 
podstawie uzgodnienia z Zarządem Powiatu Ząbkowickiego w imieniu którego działa Zarząd Dróg 
Powiatowych .

§2. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać 
na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z przyjętym i opublikowanym na podstawie obowiązujących 
przepisów rozkładem jazdy.

§3. Zabrania się korzystania z przystanków komunikacyjnych w celu przerw technicznych lub 
wynikających z czasu pracy kierowcy. Nie dotyczy to postojów na przystankach, które wyposażono w 
miejsca postojowe lub pętle autobusowe.

§4. Pojazdy powinny zatrzymywać się na przystankach w obrębie zatoki przystankowej lub w 
przypadku braku zatoki na wysokości znaku oznaczającego przystanek.

§5. W przypadkach koniecznych, wynikających z czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji 
ruchu, korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może 
polegać na wyłączeniu przystanków z użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.

§6. Zarząd Dróg Powiatowych poinformuje w terminie 3 dni roboczych operatora lub przewoźnika o 
ograniczeniach , o których mowa w § 5.

§7. Operator lub przewoźnik winien uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych sposób prezentacji na 
przystankach rozkładu jazdy oraz ogłoszeń  związanych z wykonywanymi przewozami.
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