
  
UCHWAŁA NR XIV/129/2021 

RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kleszczele, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kleszczele oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 i 2400) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XI/111/2020 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kleszczele, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Kleszczele oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz.  
Woj. Podl. z 2020 r. poz. 5132) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel. 

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

Przewodniczący Rady 
Aleksy Roszczenko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 lutego 2021 r.

Poz. 510



Załącznik do uchwały Nr XIV/129/2021 

Rady Miejskiej w Kleszczelach 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Warunki oraz zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Kleszczele 

1. Ilekroć w warunkach i zasadach korzystania z przystanków komunikacyjnych jest mowa o: 

1) przystanku komunikacyjnym – należy przez to rozumieć przystanek komunikacyjny, o którym mowa 
w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.), zwaną dalej także „ustawą o publicznym transporcie zbiorowym”; 

2) operatorze – należy przez to rozumieć operatora publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa 
w art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym; 

3) przewoźniku – należy przez to rozumieć przewoźnika, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym. 

2. Określa się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych: 

1) z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kleszczele, mogą 
korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu 
zbiorowego; 

2) operator lub przewoźnik zobowiązany jest korzystać z dworca i przystanków komunikacyjnych, w sposób 
nie utrudniający zatrzymywanie się pojazdów innych operatorów lub przewoźników oraz korzystanie z nich 
na równych prawach; 

3) operator lub przewoźnik zobowiązuje się zatrzymywać na przystankach komunikacyjnych wyłącznie 
w celu umożliwienia pasażerom wsiadanie lub wysiadanie z pojazdu. Nie dopuszcza się do postojów 
pojazdów na przystankach komunikacyjnych poza obowiązującym rozkładem jazdy, między innymi w celu 
przerw technicznych lub wynikających z czasu pracy kierowcy; 

4) wykonywanie manewru zawracania i parkowania może odbywać się jedynie w miejscach wyznaczonych; 

5) w przypadku likwidacji lub czasowego zawieszenia funkcjonowania przystanku komunikacyjnego, 
przewoźnik lub operator ma prawo do korzystania z przystanków zamiennych. 
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