
 

 

UCHWAŁA NR XVII/116/16 

RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU 

z dnia 15 listopada 2016 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipsk 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Lipsk, których właścicielem  

lub zarządzającym jest Gmina Lipsk, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipsk, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipsk, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Wojciech Marek Protasiewicz 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/116/16 

Rady Miejskiej w Lipsku 

z dnia 15 listopada 2016 r. 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipsk, których właścicielem lub zarządcą jest 

Gmina Lipsk 

L. p Nazwa przystanku komunikacji zbiorowej Lokalizacja przystanku 

1. Plac szkolny Plac szkolny przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku 

przy ulicy Szkolnej 1 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/116/16 

Rady Miejskiej w Lipsku 

z dnia 15 listopada 2016 r. 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych 

na terenie Gminy Lipsk 

1. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych: 

a) może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów dzieci i uczniów do Zespołu Szkół 

Samorządowych w Lipsku, 

b) odbywać się według uzgodnionego rozkładu jazdy, 

c) powinno umożliwić dowożonym dzieciom dogodne i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie, 

d) następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania dzieci i uczniów. 

2. W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach autobusowych, zastrzega się możliwość 

zmiany lokalizacji tych obiektów oraz prawa do ich likwidacji bądź czasowego zawieszenia w funkcjonowaniu. 

3. Właściciel lub zarządca może odmówić zgody na korzystanie z przystanku, jeżeli stworzyłoby  

to zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

4. Zabrania się umieszczania na przystankach reklam lub innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu 

jazdy, bez zgody Gminy Lipsk. 
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