
  

UCHWAŁA NR XX/102/16 

RADY MIASTA BRAŃSK 

z dnia 30 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest  

Miasto Brańsk oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, poz. 1579) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, poz. 1920, poz. 1954), Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Brańsk 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 

do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XVII/132/12 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie  

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Brańsk  

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Ryszard Anusiewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 108



Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/102/16 

Rady Miasta Brańsk 

z dnia 30 grudnia 2016 r. 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Brańsk 

Nazwa przystanku: 

Brańsk P/DW (m. Brańsk – Przystanek / Dworzec autobusowy) 

Dokłada lokalizacji: 

- ul. Kościuszki 10 (ciąg drogi woj. Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy – Brańsk – Ciechanowiec). 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/102/16 

Rady Miasta Brańsk 

z dnia 30 grudnia 2016 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE MIASTA 

BRAŃSK 

Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych: 

1) z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Brańsk, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Miasto Brańsk, zwanych dalej przystankami, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy 

wykonujący regularne przewozy osób w publicznym transporcie drogowym, 

2) korzystanie z przystanków jest bezpłatne, 

3) warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie zgody Miasta Brańsk wydanej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, 

4) w celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Brańsk, 

ul. Rynek 8, 17 – 120 Brańsk, do którego należy dołączyć: 

a) projekt proponowanego rozkładu jazdy uwzględniający przystanki komunikacyjne, czasy przyjazdów  

i odjazdów, długości linii komunikacyjnej podana w kilometrach i odległości między przystankami,  

nazwę operatora/przewoźnika, informacje dotyczące kursowania w dni wolne i świąteczne; 

b) mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami oraz wskazaniem przystanku 

początkowego i końcowego. 

5) Miasto Brańsk może odmówić zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, jeżeli wydanie  

zgody ograniczy przepustowość przystanków, tj. uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie  

z przystanków przez operatorów lub przewoźników, bądź spowoduje zagrożenie dla organizacji lub  

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

6) operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków mają obowiązek: 

a) podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystanku 

komunikacyjnym; 

b) aktualizować rozkład jazdy, a także dokonywać jego wymiany w przypadku, gdy przestanie być czytelny 

lub zostanie zniszczony; 

c) utrzymywać tablicę z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym; 

d) korzystać z przystanków w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich 

na równych prawach; 

e) powiadamiać właściciela i zarządcę przystanków o zmianie rozkładu jazdy; 

f) przekazać do Urzędu Miasta Brańsk rozkład jazdy w wersji elektronicznej w celu umieszczenia  

na stronie internetowej Urzędu. 

7) zabrania się umieszczania na przystankach przez operatorów lub przewoźników dodatkowych słupów, wiat 

lub innych urządzeń poza już istniejącymi, 

8) zamieszczanie reklam wymaga zgody Miasta Brańsk, 

9) Miasto Brańsk nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone mienie operatora lub przewoźnika, w tym także 

rozkłady jazdy umieszczone na przystankach, 

10) korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób 

(wsiadania i wysiadanie pasażerów), 

11) na przystankach nie dopuszcza się nieuzasadnionych pozarozkładowych postojów, ponad czas potrzebny 

do obsługi pasażerów, 
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12) w przypadku nie stosowania się operatorów lub przewoźników do warunków i zasad korzystania  

z przystanków komunikacyjnych, Miasto Brańsk może cofnąć zgodę na ich korzystanie. 
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