
UCHWAŁA NR NR II/16/2018
RADY GMINY PURDA

z dnia 13 grudnia 2018 r.

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania  z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Purda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016) Rada Gminy Purda uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Purda 
udostępnione dla operatorów i przewoźników oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków.

§ 2. Udostępnia się operatorom i przewoźnikom możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Purda.

§ 3. Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Purda, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Purda stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1, 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Purda z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Purda.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Purda.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Purda

Jolanta Wilga

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2018 r.

Poz. 5506



 

 ZAŁĄCZNIK Nr 1 

                         do Uchwały Nr II/16/2018 

                                  Rady Gminy Purda 

                                                                                                                                                       z dnia 13 grudnia 2018 r. 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Purda 

 

Lp. Lokalizacja przystanku Ciąg drogowy Pozycja GPS 

1. Stara Kaletka – wiata przystankowa przy posesji nr 6 Droga gminna Butryny – Stara Kaletka 53.355923 20.32505 

2. Nowa Kaletka w lesie – wiata przystankowa Droga wojewódzka nr 598 – w kierunku Jedwabno - Olsztyn 53.352979 20.335828 

3. Nowa Kaletka – przystanek w lesie Droga wojewódzka nr 598 – w kierunku Olsztyn - Jedwabno 53.353055 20.335786 

4. Nowa Kaletka – wiata przystankowa przy posesji nr 28A Droga wojewódzka nr 598 – w kierunku Jedwabno - Olsztyn 53.35206 20.32502 

5. Nowa Kaleka – przystanek przy posesji nr 33 Droga wojewódzka nr 598 – w kierunku Olsztyn - Jedwabno 53.345546 20.324214 

6. Zgniłocha – wiata przystankowa przy posesji nr 26E Droga wojewódzka nr 598 – w kierunku Jedwabno - Olsztyn 53.335234 20.334462 

7. Zgniłocha – wiata przystankowa przy posesji nr 20 Droga wojewódzka nr 598 – w kierunku Olsztyn – Jedwabno 53.334918 20.334488 

8. Chaberkowo – wiata przystankowa przy posesji nr 25 Droga gminna Butryny - Chaberkowo 53.362951 20.33831 

9. Butryny  - przystanek na placu przy szkole Droga wojewódzka nr 598 – w kierunku Jedwabno - Olsztyn 53.362959 20.344729 

10. Butryny – wiata przystankowa przy kościele Droga wojewódzka nr 598 – w kierunku Olsztyn – Jedwabno 53.361783 20.345335 

11. Butryny – przystanek przy posesji nr 24 Droga wojewódzka nr 598 – w kierunku Jedwabno - Olsztyn 53.36183 20.345876 

12. Butryny – wiata przystankowa przy drodze wojewódzkiej przed lasem Droga wojewódzka nr 598 – w kierunku Olsztyn – Jedwabno 53.37833 20.335075 

13. Butryny – przystanek przy drodze wojewódzkiej przed lasem Droga wojewódzka nr 598 – w kierunku Jedwabno - Olsztyn 53.3793 20.355042 

14. Pokrzywy wieś – wiata przystankowa przy posesji nr 4 Droga gminna Butryny - Pokrzywy 5,374412 20.335847 

15. Pokrzywy – przystanek skrzyżowanie dróg wojewódzkiej z drogą gminną dz. 466/7 Droga wojewódzka nr 598 – w kierunku Jedwabno - Olsztyn 53.375194 20.334249 
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Lp. Lokalizacja przystanku Ciąg drogowy Pozycja GPS 

16. Pokrzywy – przystanek przy działce nr 3466/2 Droga wojewódzka nr 598 – w kierunku Olsztyn - Jedwabno 53.374789 20.334032 

17. Nowy Ramuk – wiata przystankowa przy posesji nr 19 (nadleśnictwo) Droga gminna stanowiąca działkę o nr geodezyjnym 286/4 53.39549 20.34432 

18. Nowy Ramuk – przystanek skrzyżowanie dróg wojewódzkiej z drogą leśną dz. 3322/2 Droga wojewódzka nr 598 – w kierunku Olsztyn - Jedwabno 53.385201 20.334654 

19. 
Nowy Ramuk – przystanek skrzyżowanie dróg wojewódzkiej z drogą stanowiącą dz. 

nr 322/4 
Droga wojewódzka nr 598 – w kierunku Jedwabno - Olsztyn 53.385213 20.334754 

20. Nowy Ramuk – przystanek skrzyżowanie dróg powiatowej z leśną dz. nr 3285/10 Droga powiatowa nr w kierunku Olsztyn – Nowa Wieś 53.392587 20.344082 

21. 
Kołpaki – przystanek skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą leśną na działce nr 

3049/3 
Droga wojewódzka nr 598 – w kierunku Olsztyn - Jedwabno 53.413098 20.32085 

22. 
Rykowiec – przystanek skrzyżowanie dróg wojewódzkiej z drogą leśną na działce nr 

3110/1 
Droga wojewódzka nr 598 – w kierunku Jedwabno - Olsztyn 53.405495 20.33793 

23. Rykowiec – przystanek przy działce o nr 3110/2 Droga wojewódzka nr 598 – w kierunku Olsztyn - Jedwabno 53.405073 20.331292 

24. Nowy Przykop – przystanek przy posesji nr 7 Droga gminna stanowiąca działkę o nr geodezyjnym 38/1 53.382417 20.345352 

25. Przykop – wiata przystankowa przy posesji nr 9 Droga powiatowa nr 1468N – w kierunku Purda – Butryny 53.374102 20.3611 

26. 
Przykop – wiata przystankowa w pobliżu skrzyżowania z drogą do miejscowości 

Nowy Przykop 
Droga powiatowa nr 1468N – w kierunku Przykop - Purda 53.38121 20.354799 

27. Nowa Wieś – przystanek przy posesji nr 62 Droga powiatowa nr 1468N – w kierunku Purda - Przykop 53.393471 20.364244 

28. Nowa Wieś – wiata przystankowa przy posesji nr 63 Droga powiatowa nr 1468N – w kierunku Nowa Wieś – Purda 53.393331 20.364277 

29. Nowa Wieś – wiata przystankowa przy przedszkolu Droga powiatowa nr 1468N – w kierunku Nowa Wieś – Purda 53.39547 20.363669 

30. Bałdy – przystanek przy Oddziale Badawczym UWM Droga gminna Butryny – Bałdzki Piec 53.355849 20.36122 

31. Wygoda – wiata przystankowa przy posesji nr 9 Droga gminna – Wygoda – Kaborno 53.411063 20.36122 

32. Kaborno – wiata przystankowa w centrum wsi Droga gminna Kaborno – Klewki (stacja PKP) 53.421581 20.363149 

33. Trękus – wiata przystankowa przy posesji nr 5 Droga gminna Stary Olsztyn - Trękus 53.425297 20.341132 

34. Linowo – wiata przystankowa przy skrzyżowaniu dróg gminnych (działki nr 72/4 i Droga gminna Stary Olsztyn - Trękus 53.433578 20.325191 
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Lp. Lokalizacja przystanku Ciąg drogowy Pozycja GPS 

112) 

35. Linowo – wiata przystankowa przy posesji nr 17A Droga gminna Stary Olsztyn - Trękus 53.433177 20.332449 

36. Klewki – wiata przystankowa przy blokach Droga krajowa nr 53 – w kierunku Szczytno – Olsztyn 53.44688 20.34261 

37. Klewki – wiata przystankowa przy działce nr 90 Droga krajowa nr 53 – w kierunku Olsztyn - Szczytno 53.44593 20.343262 

38. Klewki – przystanek przy posesji nr 4 Droga gminna nr 15/3 53.44587 20.342632 

39. Klewki – przystanek przy byłej stacja PKP Droga krajowa nr 53 – w kierunku Szczytno – Olsztyn 53.434425 20.352721 

40. Klewki – przystanek przy byłej stacja PKP Droga krajowa nr 53 – w kierunku Olsztyn - Szczytno 53.434412 20.352661 

41. Klewki – Wojtkowizna – przystanek przy drodze krajowej nr 53 Droga krajowa nr 53 – w kierunku Szczytno – Olsztyn 53.432752 20.36815 

42. Klewki – Wojtkowizna – przystanek przy drodze krajowej nr 53 Droga krajowa nr 53 – w kierunku Olsztyn - Szczytno 53.432745 20.36923 

43. Ostrzeszewo – wiata przystankowa przy posesji nr 14B Droga powiatowa nr 1464N – w kierunku Olsztyn - Purda 53.4654 20.3291 

44. Ostrzeszewo – przystanek przy posesji nr 5B Droga powiatowa nr 1464N – w kierunku Purda - Olsztyn 53.46501 20.32169 

45. Klebark Mały- wiata przystankowa na wysokości posesji nr 2A Droga powiatowa nr 1464N – w kierunku Olsztyn - Purda 53.45554 20.333791 

46. Klebark Mały – wiata przystankowa w pobliżu posesji nr 66 Droga powiatowa nr 1464N – w kierunku Olsztyn - Purda 53.454562 20.34229 

47. Szczęsne – wiata przystankowa przy posesji nr 17A Droga krajowa nr 53 – w kierunku Szczytno – Olsztyn 53.443165 20.332509 

48. Szczęsne – przystanek przy posesji nr 19B Droga krajowa nr 53 – w kierunku Olsztyn - Szczytno 53.442805 20.332578 

49. Szczęsne – przystanek przy posesji  ul.Sadowa nr 1 Droga krajowa nr 53 – w kierunku Szczytno - Olsztyn 53.444339 20.33121 

50. Szczęsne – przystanek naprzeciwko posesji ul.Sadowa nr 4 Droga krajowa nr 53 – w kierunku Olsztyn - Szczytno 53.444885 20.33307 

51. Stary Olsztyn – wiata przystankowa w centrum wsi Droga powiatowa nr 1374N – kierunek Szczęsne – Bartąg 53.433525 20.314536 

52. Klebark Wielki – wiata przystankowa przy posesji nr 3 
Droga powiatowa nr 1464N - Klebark Wielki w kierunku 

Olsztyna 
53.451028 20.355878 
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Lp. Lokalizacja przystanku Ciąg drogowy Pozycja GPS 

53. Klebark Wielki – wiata przystankowa przy posesji nr 2a 
Droga powiatowa nr 1464N – Klebark Wielki w kierunku 

Purdy 
53.45986 20.355881 

54. Silice – wiata przystankowa przy posesji nr 5 Droga gminna stanowiąca działkę o nr geodezyjnym 50 53.452256 20.38074 

55. Silice – wiata przystankowa przy mostku Droga powiatowa nr 1464N – w kierunku Purda – Olsztyn 53.45237 20.38556 

56. Klebark Wielki – przystanek na wysokości posesji nr 48 Droga powiatowa nr 1464N – w kierunku Purda – Olsztyn 53.452405 20.373049 

57. Patryki – wiata przystankowa centrum wsi Droga gminna stanowiąca działkę o nr geodezyjnym 157 53.443738 20.401371 

58. Patryki – wiata przystankowa przy posesji nr 6 Droga powiatowa nr 1464N – w kierunku Olsztyn – Purda 53.443799 20.401916 

59. Patryki – Kazimierzowo  przystanek przy działce nr 129 Droga powiatowa nr 1464N – w kierunku Olsztyn - Purda 53.445145 20.40057 

60. Patryki – Kazimierzowo wiata przystankowa Droga powiatowa nr 1464N – w kierunku Purda – Olsztyn 53.445238 20.4003 

61. Pajtuny – wiata przystankowa w centrum wsi Droga powiatowa nr 1468N – w kierunku Purda – Prejłowo 53.435157 2041.3791 

62. Pajtuny – wiata przystankowa przy posesji nr 38 Droga powiatowa nr 1468N – w kierunku Purda – Prejłowo 53.431994 20.414657 

63. Purda Leśna – przystanek przy posesji 27A Droga gminna stanowiąca działkę o nr geodezyjnym 225/5 53.4037 20.411581 

64. Purdka – wiata przystankowa przy posesji nr 5 Droga gminna – w kierunku Purdka – Marcinkowo 53.411982 20.412203 

65. Jezioro Kośno – wiata przystankowa Droga krajowa nr 53 – w kierunku Szczytno – Olsztyn 53.40914 20.42161 

66. Purda Leśna – przystanek przy drodze krajowej nr 53 Droga krajowa nr 53 – w kierunku Szczytno – Olsztyn 53.401632 20.412309 

67. Purda – wiata przystankowa w centrum wsi Droga powiatowa nr 1468N – w kierunku Purda – Prejłowo 53.422773 20.42363 

68. Marcinkowo – wiata przystankowa przy posesji nr 23 Droga powiatowa nr 1468N – w kierunku Marcinkowo - Purda 53.42059 20.402654 

69. Marcinkowo – wiata przystankowa w centrum wsi Droga powiatowa nr 1468N – w kierunku Marcinkowo - Purda 53.414569 20.402637 

70. Marcinkowo – wiata przystankowa przy posesji nr 127B Droga powiatowa nr 1468N – w kierunku Marcinkowo - Purda 53.41304 20.394949 

71. Marcinkowo – przystanek skrzyżowanie dróg powiatowej z drogą gminną dz. nr 221/1 Droga powiatowa nr 1468N – w kierunku Purda - Marcinkowo 53.413086 20.394923 
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Lp. Lokalizacja przystanku Ciąg drogowy Pozycja GPS 

72. Marcinkowo – wiata przystankowa osiedle w lesie Droga gminna - w kierunku Marcinkowo – Olsztyn 53.412675 20.393253 

73. Marcinkowo – wiata przystankowa w lesie Droga krajowa nr 53 – w kierunku Szczytno – Olsztyn 53.412452 20.383977 

74. Marcinkowo – przystanek w lesie Droga krajowa nr 53 – w kierunku Olsztyn - Szczytno 53.412834 20.383404 

75. Wyrandy wieś – wiata przystankowa centrum wsi Droga gminna stanowiąca działkę o nr geodezyjnym 124/5 53.424987 20.401495 

76. Trękusek – wiata przystankowa droga do „Indykpol” Droga gminna stanowiąca działkę o nr geodezyjnym 5/129 53.424361 20.38161 

77. Trękusek – wiata przystankowa „Osiedle pod lasem” Droga krajowa nr 53 – w kierunku Szczytno – Olsztyn 53.43425 20.371623 

78. Trękusek – przystanek „Osiedle pod lasem” przy drodze krajowej nr 53 Droga krajowa nr 53 – w kierunku Olsztyn - Szczytno 53.43346 20.371679 

79. Trękusek – wiata przystankowa przy oczyszczalni Droga krajowa nr 53 –w kierunku Olsztyn - Szczytno 53.424734 20.374474 

80. Trękusek – wiata przystankowa przy boisku Droga krajowa nr 53 – w kierunku Szczytno – Olsztyn 53.424447 20.375021 

81. Prejłowo – wiata przystankowa przy posesji nr 9 Droga powiatowa nr 1464N – w kierunku Giławy – Prejłowo 53.444404 20.433719 

82. Podlazy – wiata przystankowa przy posesji nr 47 Droga powiatowa nr 1464N – w kierunku Prejłowo – Giławy 53.4517 20.462708 

83. Skrzyżowanie Groszkowo - Nerwik – wiata przystankowa Droga powiatowa nr 1464N – w kierunku Giławy – Prejłowo 53.442369 20.47765 

84. Nerwik – przystanek przy posesji nr 5 Droga gminna stanowiąc działkę o nr geodezyjnym 199/2 53.448505 20.485146 

85. Giławy – wiata przystankowa przy posesji nr 23 Droga gminna nr 182/3 53.433781 20.48323 

86. Giławy – wiata przystankowa przy posesji nr 1 Droga powiatowa nr 1464N 53.43431 20.4804 

87. Gąsiorowo – wiata przystankowa naprzeciwko posesji nr 4 Droga powiatowa nr 1464N 53.431867 20.491512 

88. Gąsiorowo – wiata przystankowa przy posesji nr 5 Droga powiatowa nr 1464N – w kierunku Gąsiorowo – Giławy 53.432301 20.49286 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Nr II/16/2018

Rady Gminy Purda

z dnia 13 grudnia 2018 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH 
WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA PURDA

§ 1. Funkcję administratora przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Purda wykonuje Wójt Gminy Purda, zwany dalej administratorem.

§ 2. 1. Z przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy 
będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia 
działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.

2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek operatora 
lub przewoźnika, składany do Urzędu Gminy w Purdzie wraz z załącznikami określającymi dane do ustalenia 
liczby i lokalizacji przystanków.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

4) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie 
przewozu osób,

5) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz termin 
obowiązywania,

6) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem nazw i lokalizacji.

4. Wójt Gminy jako administrator jest uprawniony i zobowiązany do:

1) przyjmowania i rozpatrywania w kolejności zgłoszeń, wniosków w sprawie uzgodnienia warunków 
korzystania z przystanków komunikacyjnych,

2) zawierania i rozwiązywania umów dotyczących uzgodnienia warunków korzystania z przystanków 
komunikacyjnych.

5. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest  nieodpłatne.

6. Administrator może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku, 
gdy:

1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny 
sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców),

2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3) przedsiębiorca ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni 
uprawnieni przedsiębiorcy.

4) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w punkcie 8.

7. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku 
stwierdzenia:

1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu 
z przystanków przez innych przewoźników,
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2) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

3) stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok 
autobusowych innym przewoźnikom,

4) nie powiadomienia administratora o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których przewoźnik 
korzysta,

5) zaprzestania działalności przewozowej,

6) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia administratora z 1 -miesięcznym 
wyprzedzeniem o planowanym zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach 
załączonych do wniosku (o którym w ust. 2), lub o zaprzestaniu działalności przewozowej.

§ 3. 1. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje 
pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania.

2. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na 
pasażerów.

3. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do 
przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

4. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody administratora rozmieszczania 
plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

§ 4. 1. W przypadku prowadzenia robót drogowych, usuwania awarii, organizacji objazdów i innych 
sytuacji, wymuszających zmiany tras linii komunikacyjnych Administrator może ustanowić tymczasowe 
przystanki komunikacyjne dla przewoźników i operatorów.

2. W sytuacji o której mowa w ust. 1 warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych stosuje 
się odpowiednio.
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