
 

 

UCHWAŁA NR 352/2016 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

z dnia 30 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina i Miasto Jastrowie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 

korzystania z tych obiektów. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 3 i 4, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz.1579) oraz art.15 ust.2 w związku z ust.1 pkt 6 ustawy  

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 r. poz.1867, poz.1920) - Rada 

Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

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

Jastrowie oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów. 

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Określa się następujące warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których 

mowa w §1 uchwały: 

1) z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operator publicznego transportu zbiorowego 

oraz przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego; 

2) korzystanie z przystanków komunikacyjnych dla przewoźników jest bezpłatne; 

3) zatrzymanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych: 

a) może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozu osób, 

b) odbywa się wg uzgodnionego rozkładu jazdy, 

c) powinno umożliwić pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie, 

d) następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów; 

4) operatorzy lub przewoźnicy zobowiązani są do: 

a) umieszczania na każdym przystanku rozkładu jazdy, 

b) aktualizowania rozkładu jazdy, a także jego wymiany w przypadku gdy przestanie być czytelny lub 

zostanie zniszczony; 

5) zabrania się umieszczania na przystankach reklam lub innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu 

jazdy; 

6) operatorzy lub przewoźnicy zobowiązani są do: 

a) korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom 

korzystanie z nich na równych prawach, 
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b) powiadamiania o przystankach komunikacyjnych, z których korzystają. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 206/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie 

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

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

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz.88). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Piotr Kurzyna 
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