
UCHWAŁA NR XXXIX/265/17
RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 31 maja 2017 r.

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

ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów oraz przewoźników z przystanków 
komunikacyjnych i dworców.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) w zw. z art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 4 i 5 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016r., poz. 1867 z późn. zm.) 
Rada Miejska uchwala,co następuje:

§ 1. 1. § 1. 1. Udostępnia się przewoźnikom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej 
w zakresie przewozu osób oraz operatorom publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2016r., poz. 1867 z późn. zm.), możliwość 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sępopol.

2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem

lub zarządzającym jest Gmina Sępopol przez operatorów i przewoźników. Warunki i zasady korzystania

z przystanków komunikacyjnych  stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sępopol 
stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.  § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

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

 

Przewodnicząca  Rady 
Miejskiej w Sępopolu

Beata Jarzynka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 czerwca 2017 r.

Poz. 2764



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIX/265/17 

Rady Miejskiej w Sępopolu 

z dnia 31 maja 2017 r. 

 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Sępopol  

 

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych stanowiących własność Gminy 

Sępopol, zwanych dalej „przystankami komunikacyjnymi”, mogą korzystać wyłącznie operatorzy  

i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego  

w rozumieniu Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2016r., poz. 

1867 z póź. zm.). 

 

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie przez operatora lub 

przewoźnika zezwolenia wydanego przez właściwy organ w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1907 z póź. zm.), po 

uprzednim uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych  z Burmistrzem Sępopola jako 

zarządcą dróg gminnych Gminy Sępopol.  

 

3. W celu uzyskania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków, należy złożyć w Urzędzie Miejskim  

w Sępopolu, stosowny wniosek do którego należy dołączyć: 

- projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki i czas odjazdów z poszczególnych przystanków, 

- schemat połączeń komunikacyjnych wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie 

rozkładu jazdy (rozkład jazdy musi uwzględniać wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez 

organizatora). 

 

4. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. 

 

4.1. Opłata pobierana jest za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku lub dworcu. 

 

4.2 Ilość zatrzymań na przystanku i dworcu ustalana jest na podstawie przedstawionego przez 

przewoźnika/operatora rozkładu jazdy. 

 

4.3 Opłata miesięczna stanowi iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty jednostkowej za 

zatrzymanie na przystanku lub dworcu określonej w pkt. 4.4. 

 

4.4 Jednostkowa stawka opłaty za zatrzymanie na przystanku/dworcu wynosi brutto:  

- 0,05 zł za jedno zatrzymywanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym, 

- 1 zł za jedno zatrzymywanie środka transportu na dworcu. 

 

4.5 Ustalenia dotyczące terminu i sposobu płatności tej opłaty, a także inne szczegółowe ustalenia dotyczące tej 

opłaty, nieuregulowane niniejszą uchwałą, regulowane są umową cywilno-prawną zawartą między Gminą 

Sępopol a przewoźnikiem lub operatorem.  

 

4.6 Opłaty o których mowa w pkt. 4.4 stanowią dochód Gminy Sępopol, przeznaczony na utrzymanie 

przystanków komunikacyjnych, dworców oraz wiat przystankowych lub innych budynków służących 

pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów  

lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu  

na kategorię tych dróg.  

 

5. Przedsiębiorca (operator, przewoźnik) korzystający z przystanku zobowiązuje się do każdorazowego 

powiadamiania zarządzającego przystankami o zamiarze zmiany rozkładu jazdy, w szczególności  

w przypadkach dotyczących zmiany godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach 

posiadanego uzgodnienia. Wprowadzenie powyższych zmian do rozkładu jazdy uzależnione jest od uzyskania 

na nie zgody, wydanej przez organizatora transportu. 
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6. Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych mają 

obowiązek przekazać do Urzędu Miejskiego w Sępopolu informację dotyczącą rozkładu jazdy zarządzającemu 

przystankami, celem jej zamieszczenia na przystankach wskazanych w rozkładzie jazdy zgodnie z §11 ust. 1 

pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r.  

w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012r. poz. 451). 

 

7. Operatorzy i przewoźnicy są zobowiązani do: 

1) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób,  

aby nie ograniczyć przepustowości i nie blokować przystanku dla innych korzystających, 

2) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania i wysiadania osobom starszym  

i niepełnosprawnym.  

 

8. Operatorzy i przewoźnicy mają prawo do korzystania z przystanków tylko i wyłącznie w ramach 

obowiązującego rozkładu jazdy. 

 

9. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów. 

 

10. Dopuszcza się zatrzymywanie na przystankach komunikacyjnych jednocześnie kilku pojazdów, jeśli: 

1) nie ograniczy to przepustowości na przystankach komunikacyjnych, 

2) nie spowoduje to zagrożenia dla organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w szczególności blokowania 

wjazdu do zatoki.  

 

11. Rozkład jazdy musi być zgodny i zawierać informacje określone w §3 i 4 Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. 

U. z 2012r. poz. 451). 

 

12. Podstawowe oznaczenia i symbole stosowane w rozkładzie jazdy muszą być zgodne z załącznikiem  

do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r.  

w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012r. poz. 451). 

 

13. Warunkiem zamieszczenia przez Burmistrza Sępopola, który wykonuje zadania zarządcy dróg gminnych 

Gminy Sępopol, rozkładów jazdy przekazanych przez przewoźnika lub operatora na przystankach i dworcach 

autobusowych usytuowanych w pasie drogowym dróg gminnych Gminy Sępopol jest zawarcie stosownej 

umowy w sprawie zwrotu ponoszonych kosztów związanych z zamieszczeniem rozkładu jazdy. 

 

14. W celu zawarcia umowy przewoźnik lub operator składa wniosek do Urzędu Miejskiego w Sępopolu  

po uprzednim uzyskaniu zezwolenia o którym mowa w pkt 2. 

 

15. W przypadkach zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi (np. remont, przebudowa, 

wykorzystanie drogi w sposób szczególny) korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać 

ograniczone (czasowa likwidacja przystanku lub zmiana jego lokalizacji). 
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                                                              Załącznik Nr 2  
      do Uchwały Nr XXXIX/265/17 

Rady Miejskiej w Sępopolu 

z dnia 31 maja 2017 r. 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Sępopol 

Lp. Numer drogi Kierunek Nazwa przystanku 

1. 1394N Sępopol - Wiatrowiec Sępopol Dworzec autobusowy. 

2.   Sępopol Al. Wojska Polskiego k. 

szkoły 

3.   Sępopol Roszarnia 

4.    Rygarby n.ż. 

5.    Wiatrowiec Dworzec Kolejowy 

6.    Wiatrowiec 

7. 1390N Sępopol – Liski   Sępopol Cmentarz n.ż. 

8.   Smolanka 

 

9.   Smolanka Kol. n.ż. 

10.   Turcz 

11.   Turcz n.ż. 

12.   Turcz Kol. n. ż. 

13.   Liski 

14. 1396N Sępopol-Romankowo Sępopol ul. Lipowa 

15.   Miedna 

16.   Masuny 

17.   Dzietrzychowo 

18.   Lwowiec 

19.   Romankowo Kol. n.ż. 

20.   Romankowo 

21. 1392N Sępopol-Rusajny Rusajny Kol. n.ż. 

22.   Rusajny 

23. 1567N Sępopol-Szczurkowo Boryty Kol. n.ż. 

24   Boryty 

25.   Langanki 

26   Wodukajmy nż. 

27.   Wodukajmy Leśne n.ż. 

28.   Poniki 

29.   Retowy n.ż. 

30.   Trosiny n.ż. 

31.   Szczurkowo 

32.   Park 

33.   Judyty 

34.   Parkoszewo 

35. 1567N Sępopol-Prętławki Sępopol ul. Korszyńska 

36.   Prętławki 

37. 1394N, 1579N Sępopol - Lipica Sępopol ul. Lipowa 

38.   Dzietrzychowo k. Gierkin 

39.   Smodajny skrzyżowanie n.ż. 

40.   Romaliny n.ż. 

41.   Lipica 

42. 1394N Sępopol – Gierkiny Łoskajmy 
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43.   Gierkiny 

44. 1575N, 1981N Sępopol-Pasławki Różyna 

45.   Kinwągi 

46.   Śmiardowo 

47.   Pasławki 

48. 1390N Sępopol – Ostre Bardo Długa 

49.   Stopki Osada 

50.   Stopki 

51.   Ostre Bardo 
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