
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/409/17 

RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH 

z dnia 2 października 2017 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Ropczyce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 

korzystania z tych obiektów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1867 ze zmianami)  

Rada Miejska w Ropczycach 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne i dworzec, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Ropczyce, udostępnione dla operatorów i przewoźników oraz warunki i zasady korzystania z tych 

obiektów. 

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworca, o których mowa w ust. l zawiera załącznik do uchwały. 

3. Dworcem jest Dworzec Autobusowy w Ropczycach zlokalizowany przy ul. Zielonej 2. 

§ 2. 1.  Do korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca określonych w § 1 i 2 uprawnieni są 

operatorzy i przewoźnicy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania publicznego transportu zbiorowego, 

spełniający warunki do podejmowania i wykonywania działalności w zakresie przewozu osób określone 

w ustawie z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1414).  

2. Przewoźnicy mogą korzystać z przystanków komunikacyjnych i dworca wyłącznie po uzyskaniu 

od Burmistrza Ropczyc uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych  i obiektu dworca. 

3. Przewoźnicy ubiegający się o uzyskanie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych 

i dworca zobowiązani są dołączyć do wniosku zestawienie planowanych zatrzymań (projekt rozkładu jazdy) na 

wskazanych przystankach komunikacyjnych i dworcu, w okresie którego dotyczy uzgodnienie.  

4. Przewoźnicy, po uzyskaniu uzgodnienia mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkłady 

jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych i dworcu zgodnie z ustawą 

z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 915), a format oraz miejsce 

rozwieszenia rozkładów jazdy uzgodnić z Gminą Ropczyce. 

5. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca jest odpłatne. Stawka opłaty za jedno zatrzymanie 

środka transportu określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Ropczycach. 

§ 3. 1. Burmistrz może odmówić lub cofnąć uzgodnienie zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych i dworca w przypadku, gdy uzgodnienie spowoduje zakłócenie przepustowości, utrudni 

korzystanie z tych obiektów lub naruszenie innych postanowień niniejszej uchwały. 
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2. W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach autobusowych Gmina zastrzega 

możliwość zmiany lokalizacji tych obiektów bądź czasowego zawieszenia ich funkcjonowania. 

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 Ropczyce. 

§ 4. 1. Przystanki komunikacyjne i dworzec służą wyłącznie do chwilowego zatrzymania się w celu 

umożliwienia wsiadania lub wysiadania pasażerów, bez realizacji wydłużonego postoju, w ramach 

obowiązującego rozkładu jazdy. 

2. Przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymywania się na przyporządkowanym stanowisku w taki sposób, 

aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować stanowiska dla innych przewoźników. 

3. Postój pojazdów przewoźników w oczekiwaniu na kolejny kurs może odbywać się bezpłatnie na 

wyznaczonym placu na dworcu autobusowym przy ul. Zielonej 2 w Ropczycach. 

4.  Gmina Ropczyce zobowiązana jest do utrzymania ładu i porządku na terenie przystanków 

komunikacyjnych i dworca oraz umożliwienia podróżnym korzystania z poczekalni dworcowej. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIX/262/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 września 2016 r. 

(t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 7 października 2016 r. poz. 3218) w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Ropczyce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów. 

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ropczyc. 

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

Województwa Podkarpackiego 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

Józef Misiura 
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