
UCHWAŁA NR LXII/878/10  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca i przystanków komunikacji miejskiej 

oraz przystanku komunikacji międzynarodowej.

 

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

o samorządzie gminnym (tekst  jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), ustawy

o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 nr 125 poz. 874 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust.

1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów

prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 17 poz. 95) 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W  c e l u  o c h r o n y  życia  i  zdrowia obywatel i  oraz zapewnienia porządku, spokoju

i bezpieczeństwa publicznego wprowadza się regulamin korzystania z dworca i przystanków komunikacji

miejskiej oraz przystanku komunikacji międzynarodowej, stanowiący integralną  czę ś ć  niniejszej

uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała nr XLVI/660/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie

ustalenia regulaminu korzystania z dworca i przystanków komunikacji miejskiej oraz przystanku

komunikacji międzynarodowej.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

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

Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Bytomiu 

Kazimierz Bartkowiak 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DWORCA I PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORAZ 

PRZYSTANKU KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ  

1. Dworzec autobusowy i przystanki komunikacji miejskiej przeznaczone są  wyłącznie do obsługi

komunikacj i  miejskiej ,  z wyjąt k i em s tanow isk  wyznaczonych  do  obsługi  kra jowych l in i i

komunikacyjnych.  

2. Na korzystanie z dworca autobusowego oraz przystanków komunikacji miejskiej zezwala się

wyłącznie przewoźnikom posiadającym zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych i regularnych

specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.  

3. Wymaganego przepisami ustawy o transporcie drogowym uzgodnienia zasad korzystania

z obiektów dworcowych i przystanków dokonuje się  w formie umowy zawieranej z Gminą,  na czas nie

dłuższy niż  5 lat. W przypadku zaprzestania realizacji zadania przewozowego przewoźnik zobowiązany

jest do poinformowania Gminy o rozwiązaniu umowy.  

4. Wyznaczony przez Gminę przystanek komunikacji międzynarodowej przeznaczony jest do obsługi

przewoźników posiadających zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych i regularnych

specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym osób.  

5. Korzystanie z przystanku komunikacji międzynarodowej jest odpłatne według stawek określonych

przez Gminę.  

6. Naruszenie przepisów określonych w niniejszym regulaminie podlega karze wymierzanej

na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń.  

Załącznik do uchwały Nr 

LXII/878/10

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 kwietnia 2010 r.
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