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Poz. 3766
UCHWAŁA NR XLIII/352/2017
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/336/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 19 lipca 2017 r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków,
zasad i opłat za korzystanie z nich
Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 i art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym
transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1867, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm.
poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala,
co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/336/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 lipca
2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków, zasad i opłat za korzystanie
z nich (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. poz. 3465)
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Kędzierski

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/352/2017
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 20 września 2017 r.
Regulamin korzystania z przystanku autobusowego wielostanowiskowego przy ul. Kolejowej
w Lidzbarku Warmińskim.
§ 1. Warunki korzystania z przystanku.
1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanku autobusowego przy ul. Kolejowej w Lidzbarku
Warmińskim, którego właścicielem jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński następuje na podstawie umowy
z przewoźnikiem.
§ 2. Zasady korzystania z przystanku.
1. Korzystanie z przystanku autobusowego przy ul. Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim jest odpłatne.
2. Ilość zatrzymań ustalana jest na podstawie deklaracji przewoźnika oraz potwierdzana rozkładem jazdy.
3. Przewoźnikom i operatorom korzystającym z przystanku autobusowego przy ul. Kolejowej przysługuje
prawo do zajmowania stanowiska przystankowego w czasie nie dłuższym niż 10 minut do zgodnego
z rozkładem jazdy odjazdu.
§ 3. Inne postanowienia regulaminu.
1. Wydziela się 5 stanowisk odjazdowych, 2 stanowiska rezerwowe i 1 stanowisko dla wysiadających.
1.1.

Stanowisko nr 1 – odjazdy autobusów w kierunku Olsztyna.

1.2.

Stanowisko nr 2 – odjazdy autobusów w kierunku Bartoszyc.

1.3.

Stanowisko nr 3 – odjazdy autobusów w kierunku Ornety i Górowa Iławeckiego.

1.4.

Stanowisko nr 4 – odjazdy autobusów w kierunku Kiwit i Jezioran.

1.5.

Stanowisko nr 5 – odjazdy autobusów dalekobieżnych.

1.6.

Stanowiska nr 6-7– stanowiska techniczne - rezerwowe.

1.7.

Stanowisko nr 8 – stanowisko dla wysiadających (przy postoju „TAXI”)

-przyjazdy wszystkich autobusów.
2. Na terenie przystanku wyznacza się miejsce dla podróżujących palących.
3. Zabrania się rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób
na terenie przystanków komunikacyjnych.
4. Korzystanie z toalety znajdującej się na terenie przystanku, przez kierowcę przewoźnika, jest bezpłatne.

