
 

 

UCHWAŁA NR XL/531/2012 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czeladź  

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), i art. 15 ust. 2, art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)  

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje:  

§ 1. 1. Udostępnia się operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym 

do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czeladź na zasadach określonych 

w Regulaminie.  

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.  

3. Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Czeladź stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Czeladzi  

 

 

mgr Jolanta Moćko 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/531/2012 

Rady Miejskiej w Czeladzi 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/531/2012 

Rady Miejskiej w Czeladzi 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Czeladź  

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych umożliwia się operatorom publicznego transportu 

zbiorowego oraz przewoźnikom posiadającym zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych 

i specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.  

2. Udostępnienie przystanków komunikacyjnych odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek przewoźnika.  

3. Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Czeladź (pokój 118), bądź w Punkcie Obsługi 

Interesantów.  

4. Operator oraz przewoźnik zobowiązany jest do korzystania z przystanków komunikacji w sposób 

umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach.  

5. Korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy 

wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na 

przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów 

wynikających z rozkładów jazdy jedynie na przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich 

wyznaczone w tym celu określone miejsca.  

6. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Czeladź jest nieodpłatne.  
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