
 

 

UCHWAŁA NR XXV/196/2016 

RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Nowe Miasto Lubawskie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 

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

poz. 446 z późn. zm.), art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2016r. poz.1867 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe 

Miasto Lubawskie, udostępnione operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom do 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób: 

Lp. Miejscowość Klasa drogi 

i numer 

Lokalizacja Wiata Słupek 

1. Gwiździny 181048N przy boisku  1 

2. Gwiździny 181048N przy sklepie 1  

3. Gwiździny 181048N przy byłej zlewni 1  

4. Gwiździny 181048N w kierunku Krzemieniewa  1 

5. Gwiździny 181048N w kierunku Krzemieniewa  1 

6. Mszanowo nr działki drogi 759 przy Urzędzie Gminy 1  

7. Mszanowo nr działki drogi 742 przy osiedlu 1  

8. Bratian 181030N ul. Grunwaldzka 1  

9. Bratian 181030N ul. Grunwaldzka 1  

10. Bratian Droga krajowa nr 15 ul. Olsztyńska 1  

11. Bratian Droga krajowa nr 15 ul. Olsztyńska 1  

12. Bratian Droga krajowa nr 15 w kierunku Rakowic  1 

13. Bratian Droga krajowa nr 15 w kierunku Rakowic  1 

14. Pustki 181024N przy byłej szkole  1 

15. Nowy Dwór 181015N przy skrzyżowaniu  1 

16. Pacółtowo nr działki drogi 372 przy Domu Dziecka 1  

17. Pacółtowo Nr działki drogi 372 przy skrzyżowaniu 1  

18 Nawra 181018N (Prangowizna)  1 

19. Nowy Dwór 181015N przy skrzyżowaniu  1 

20 Gryźliny-Jamielnik 181006N Na granicy miejscowości 

Gryźlin i Jamielnika 

 2 

21 Jamielnik  Zespół Szkół w Jamielniku  1 

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych wskazanych w § 1 określa się 

w załączniku do uchwały. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 352



§ 3. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych stanowiących 

własność lub będących w zarządzie Gminy Nowe  Miasto Lubawskie jest nieodpłatne. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/157/2016 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 

13 lipca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.   

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Wiśniewski 

Załącznik do Uchwały Nr XXV/196/2016 

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH KTÓRYCH 

WŁAŚCICIELEM ALBO ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE 

1. Z przystanków komunikacyjnych których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Nowe Miasto 

Lubawskie mogą korzystać wyłącznie operatorzy oraz przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego 

transportu zbiorowego. 

2. Korzystanie z przystanków jest nieodpłatne. 

3. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie ważnego zezwolenia na korzystanie 

z przystanków na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 

2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1867 z późn. zm.). 

3. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie 

i wysiadanie pasażerów) 

4. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów. 

5. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane 

do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy 

rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika, telefon kontaktowy i ewentualnie jego logo. 

6. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do 

przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika). Rozkład jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega 

uzgodnieniu z zarządzającym. 

7. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam. 

8. Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez przedsiębiorcę 

i uzgodnione z Zarządzającym. 

9. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do: 

1) korzystania z przystanków komunikacji w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie 

z nich na równych prawach, 

2) powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i liczby przystanków, z których korzysta. 
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