
 

 

UCHWAŁA NR III/19/2018 

RADY GMINY PAWONKÓW 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Pawonków 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 

oraz art. 16 ust.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2016 ) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, stanowiące załącznik Nr 1 do 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

Iwona Pawełka-Lewandowska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2019 r.

Poz. 171



Załącznik do uchwały Nr III/19/2018 

Rady Gminy Pawonków 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych 

§ 1. Udostępnia się bezpłatnie przystanki komunikacyjne operatorom publicznego transportu zbiorowego 

oraz przewoźnikom, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. 

§ 2. Udostępnienie odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek strony zawierający: 

1. projekt rozkładu jazdy; 

2. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie przewozu osób; 

3. określenie przystanków, na których operator lub przewoźnik planuje wykonywać przewozy; 

4. schemat (mapę) połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linię komunikacyjną i przystankami. 

§ 3. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na 

nich pojazdy zgodnie z przyjętym i opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów rozkładem jazdy. 

§ 4. Pojazdy mogą zatrzymywać się na przystanku jedynie w celu zabrania lub wysadzenia pasażerów dla 

danej linii komunikacyjnej. 

§ 5. Pojazdy winny zatrzymywać się na przystanku czołem pojazdu na początku zatoki przystankowej lub 

na wysokości słupka przystankowego, tak aby umożliwić pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie oraz 

wysiadanie. Miejsce w zatoce należy zajmować w taki sposób, by umożliwić korzystanie z niej innym 

pojazdom wykonującym przewóz osób. 

§ 6. W przypadkach koniecznych, wynikających z czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji 

ruchu, korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na 

wyłączeniu przystanku z użytkowania lub zmianie jego lokalizacji. Operatorowi lub przewoźnikowi z tego 

tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia. 

§ 7. Wójt Gminy Pawonków poinformuje w terminie 3 dni roboczych operatora lub przewoźnika 

o ograniczeniach, o których mowa w § 6. 

§ 8. Operator lub przewoźnik winien uzgodnić z Wójtem Gminy Pawonków sposób prezentacji na 

przystankach (słupkach przystankowych, na elementach wiat przystankowych) – rozkładu jazdy oraz ogłoszeń 

związanych z wykonywanymi przewozami i we własnym zakresie zamieścić rozkład jazdy na przystanku. 

§ 9. Przyjmuje się minimalny odstęp czasowy 15 minut między odjazdami świadczonymi przez operatora 

lub przewoźnika na tej samej trasie. 

§ 10. Gmina Pawonków zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych w przypadku naruszenia zasad i niespełnienia obowiązków ciążących na operatorze lub 

przewoźniku. 
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