
UCHWAŁA NR V/46/19
RADY GMINY UJAZD

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Ujazd oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 
2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.  Określa się przystanki komunikacyjne znajdujące się na terenie Gminy Ujazd, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Ujazd. 

2. Wykaz przystanków, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.   Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Ujazd, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujazd. 

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

 
Przewodniczący Rady Gminy Ujazd

Grzegorz Wilkowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 lutego 2019 r.

Poz. 721



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/46/19
Rady Gminy Ujazd
z dnia 21 stycznia 2019 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujazd

Lp. Nazwa 
przystanku Lokalizacja przystanku

Kategoria i oznaczenie 
drogi (nr drogi, nr 
działki drogowej, 

nazwa ulicy)

Strona 
drogi

Liczba 
przystanków

1. Helenów I Helenów,
przy dz. nr ewid. 237/2 obręb 

Olszowa

wewnętrzna,
dz. nr 228/1,

obręb Olszowa

P 1

2. Łominy I Łominy,
przy posesji nr 4

gminna
116454E

P 1

3. Konstancin I Konstancin,
przy posesji nr 2

wewnętrzna,
dz. nr 42,

obręb Józefin

P 1

4. Sangrodz I Sangrodz,
przy posesji ul. Podleśna nr 1

gminna
116401E

(ul. Lipowa)

P 1

5. Aleksandrów I Aleksandrów,
przy posesji nr 16

gminna
116453E

L 1

6. Wykno I Wykno,
przy świetlicy wiejskiej

gminna
116305E

L 1

7. Buków I Buków,
przy świetlicy wiejskiej

gminna
116453E

L 1

8. ZS Osiedle 
Niewiadów I

Osiedle Niewiadów nr 27 wewnętrzna
dz. nr 105/8,
obręb Ujazd

P 1

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 721



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/46/19
Rady Gminy Ujazd
z dnia 21 stycznia 2019 r.

Warunki  i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, którym właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Ujazd.

1. Z przystanków komunikacyjnych, którym właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujazd, zwanych 
dalej „przystankami”, mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz 
przewoźnicy, wykonujący publiczny transport zbiorowy zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku 
o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016), zwani dalej "użytkownikami".

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie przez użytkowników pisemnej zgody na 
korzystanie z tych obiektów.

3. Korzystanie z przystanków jest nieodpłatne.

4. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłączenie w celu realizacji przewozów (wsiadanie 
i wysiadanie pasażerów).

5. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania 
i wysiadania pasażerów lub w przypadku sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem, na czas potrzebny do 
pobrania należności.

6. Korzystanie z przystanków winno odbywać się w sposób umożliwiający wszystkim uprawnionym 
użytkownikom korzystanie z przystanków na równych prawach.

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