
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/206/2013 

RADY MIASTA IMIELIN 

z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 

Imielin 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. 

z 2013 roku, poz. 594) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie 

zbiorowym ( Dz.U. Nr 5, poz. 13 z 2011 roku z późn.zm.) 

Rada Miasta Imielin  

uchwala: 

§ 1.  W Uchwale Nr XXXII/204/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków udostępnionych 

dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Imielin, Załącznik Nr 

2 pt. „Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku 

do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin. 

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Imielin 

 

 

Bernadeta Ficek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 września 2013 r.

Poz. 5513



Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXIII/206/2013  

Rady Miasta Imielin  

z dnia 28 sierpnia 2013 r.  

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych  

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

wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy w ramach wykonywania 

publicznego transportu zbiorowego.  

§ 2. 1. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać 

na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z przyjętym i opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów 

rozkładem jazdy.  

2. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych odbywa się w sposób umożliwiający innym 

przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach. 

§ 3.  Udostępnienie operatorom i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych odbywa się na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a Miastem Imielin. 

§ 4.  Operator lub przewoźnik winien uzgodnić z Burmistrzem Miasta Imielin sposób umieszczenia na 

przystanku rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z wykonywanymi przewozami.  
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