
UCHWAŁA NR XXV/284/13
RADY GMINY BRENNA

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
gmina Brenna, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 15 ust. 2  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), Rada Gminy Brenna uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Określa się przystanek komunikacyjny udostępniony dla operatorów i przewoźników pn. „Brenna 
Węgierski”. 

§ 2. Przyjmuje się następujące warunki i zasady korzystania z przystanku komunikacyjnego określonego 
w § 1, udostępnionego dla operatorów i przewoźników na terenie gminy Brenna: 

1) z przystanku komunikacyjnego zlokalizowanego na terenie gminy Brenna mogą korzystać wyłącznie 
operatorzy oraz przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego, 

2) udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanku komunikacyjnego następuje na podstawie 
uzgodnienia z gminą Brenna, 

3) korzystanie z przystanku może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie 
i wysiadanie pasażerów), 

4) zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów, 

5) rozkłady jazdy środków transportu podawane są do publicznej wiadomości przez poszczególnych 
operatorów i przewoźników na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach 
komunikacyjnych; każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo, 

6) umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy 
operatora lub przewoźnika, 

7) rozkład jazdy może być umieszczony wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. na słupku pod 
znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej, 

8) zabrania się ustawienia dodatkowych słupków w celu rozwieszania rozkładów jazdy, 

9) operator lub przewoźnik korzystający z przystanku, zobowiązuje się do korzystania z niego w sposób 
umożliwiający innym operatorom lub przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wojnar
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