
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/170/2016 

RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów, i przewoźników, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Sulmierzyce, warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów 

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

r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art. 15 ust. 1 pkt 6 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 ze zm.) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. 1. Określa się udostępnione operatorom i przewoźnikom przystanki komunikacyjne na terenie Miasta 

Sulmierzyce, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Sulmierzyce. 

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom stanowi załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały. 

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

zarządzającym jest Miasto Sulmierzyce udostępnionych operatorom i przewoźnikom. 

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowią załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała nr IX/41/2015 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Sulmierzyce, warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulmierzyce. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Sulmierzycach 

(-) Adam Orzeszyński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 445



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/170/2016 

Rady Miejskiej w Sulmierzycach 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Sulmierzyce, powiat krotoszyński 

L

p. 

Kod 

miejscowoś

ci wg 

rejestru 

terytorialne

go 

NAZWA 

PRZYSTANKU 
(nazwa 

miejscowości, 

określenie miejsca 

usytuowania 

przystanku, numer 

przystanku) 

Lokalizacja przystanku 

Znak 

D-15 

TAK/

NIE 

Znak 

D-15 

wiata 
TAK/

NIE 

Zato

ka 

auto

b. 

TA

K/N

IE 

Kategoria drogi 
Nr 

drogi 

Wg kilometrażu 
Narastającego – 

prawa strona drogi 

lub parzyste numery 

porządkowe 
Malejąco – lewa 

strona drogi lub 

nieparzyste numery 

porządkowe 

nieruchomości 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0937333 
SULMIERZYCE, 

UL. BŁONIE 01 
WOJEWÓDZKA 444 

Sulmierzyce, ul. 

Błonie 29 
TAK TAK NIE 

2 0937333 
SULMIERZYCE, 

UL. BŁONIE 02 
WOJEWÓDZKA 444 

Sulmierzyce, ul. 

Błonie 44 
TAK TAK NIE 

3 0937333 

SULMIERZYCE, 

AL. 

KLONOWICZA 

02 

WOJEWÓDZKA 444 
Sulmierzyce, Al. 

Klonowicza 4 
TAK NIE NIE 

4 0937333 

SULMIERZYCE, 

UL. 

KROTOSZYŃSK

A 02 

WOJEWÓDZKA 444 
Sulmierzyce, ul. 

Krotoszyńska 64 
TAK NIE NIE 

5 0937333 
SULMIERZYCE, 

POZNAŃSKA 01 
POWIATOWA 5164P 

Sulmierzyce, ul. 

Poznańska 1 
TAK TAK NIE 

6 0937333 

SULMIERZYCE, 

UL. RYNKOWA 

02 

WOJEWÓDZKA 444 

Sulmierzyce, ul. 

Rynkowa ( park 

miejski) 

TAK NIE NIE 

7 0937333 
SULMIERZYCE, 

UL. RYNEK 01 
GMINNA 

76154

9P 

Sulmierzyce, ul. 

Rynek 32 
TAK NIE NIE 

OBJAŚNIENIA: 

Kolumna nr 3 Nazwa przystanku : należy wpisać nazwę przystanku zgodnie z Rozporządzeniem 

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

jazdy: 

Rozdział 2, par. 3 

Ust. 6 „W transporcie drogowym nazwa przystanku komunikacyjnego, na którym będzie się zatrzymywał 

środek transportowy na danej linii komunikacyjnej, zawiera: 

1) nazwę miejscowości według rejestru terytorialnego; 

2) określenie miejsca usytuowania przystanku komunikacyjnego, poprzez wskazanie w szczególności nazwy 

ulic albo obiekty użyteczności publicznej – o ile dotyczy; 

3) numer przystanku komunikacyjnego.” 

Ust. 7 „Numer przystanku komunikacyjnego, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, nadawanego przez 

właściciela albo zarządzającego przystankiem, jest: 

1) dwucyfrowy, parzysty – dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu narastającego; 
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2) dwucyfrowy, nieparzysty – dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu malejącego; 

3) dwucyfrowy, parzysty albo nieparzysty, określany stosownie do wzrastającej numeracji porządkowej 

nieruchomości, na której usytuowany jest przystanek. 

Kolumna nr 4 Kategoria drogi : należy wpisać krajowa, wojewódzka, powiatowa czy gminna lub nr 

działki, na której usytuowany jest przystanek. 

Kolumna nr 5 Nr drogi : należy wpisać zgodnie z aktualnie obowiązującą numeracją tych dróg. 

Kolumna nr 6 Lokalizacja przystanku wg kilometrażu : należy wpisać kilometraż narastający – 

prawa strona drogi, np.  7+850 (numer przystanku musi być parzysty) lub kilometraż malejący – lewa 

strona drogi, np. 7+350 (numer przystanku musi być nieparzysty). 

Dla miejscowości wpisujemy parzysty numer porządkowy nieruchomości (numer przystanku musi 

być parzysty) lub nieparzysty numer porządkowy nieruchomości (numer przystanku musi być 

nieparzysty).
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/170/2016 

Rady Miejskiej w Sulmierzycach 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych 

na terenie miasta Sulmierzyce 

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Sulmierzyce mogą korzystać 

wyłącznie operatorzy i przewoźnicy, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia  2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867). 

§ 2. Warunkiem korzystania z przystanków przez operatorów i przewoźników jest uzgodnienie zasad 

korzystania z przystanków komunikacyjnych z ich właścicielem lub zarządzającym. 

§ 3. Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych: 

1. udostępnienie (uzgodnienie) operatorom i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na 

pisemny wniosek, do którego należy dołączyć: 

a) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie 

przewozu osób, odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON i NIP, 

b) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów środków 

transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami na 

terenie miasta Sulmierzyce, 

c) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie miasta Sulmierzyce, 

d) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich lokalizacji i nazw; 

2. z przystanków komunikacyjnych operatorzy i przewoźnicy mogą korzystać wyłącznie w celu 

wykonywania przewozu (wsiadanie i wysiadanie pasażerów); 

3. zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą 

rozkładu jazdy. Działalność polegająca na ekspozycji reklam, plakatów, ogłoszeń i innych nośników informacji 

może być prowadzona wyłącznie po uzgodnieniu z Miastem Sulmierzyce; 

4. operatorzy i przewoźnicy korzystają z przystanków komunikacyjnych zgodnie z rozkładem jazdy - każdy 

rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika; 

5. operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zatrzymania środka transportu na przystanku 

komunikacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym w obrębie przystanku komunikacyjnego; 

6. korzystanie z przystanku komunikacyjnego powinno odbywać się w sposób nieutrudniający ruch innym 

użytkownikom drogi, przystanku komunikacyjnego oraz z poszanowaniem zasad organizacji i bezpieczeństwa 

ruchu drogowego; 

7. operatorzy i przewoźnicy po dokonaniu uzgodnienia, o którym mowa w § 2 mają obowiązek podać do 

publicznej wiadomości rozkłady jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach 

komunikacyjnych. 

§ 4. Zarządca może odmówić zgody na udostępnianie przystanków komunikacyjnych jeżeli: 

1. wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny 

sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przewoźników); 

2. wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

3. przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni 

uprawnieni przewoźnicy. 
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