
UCHWAŁA  NR 82/XV/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Miasta Gostynina oraz warunków i zasad korzystania z

tych przystanków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j. t. z późn. zm.) w związku z 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 Miejska Gostynina uchwala, co następuje:

§ 1
Określa  się  i  udostępnia  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 Miasta Gostynina, wymienionych w wykazie
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Warunki i zasady korzystania z przystanków, które zostały określone w paragrafie 1,

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gostyninie

Andrzej Robacki



Załącznik nr 1
do uchwały nr  82/XV/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB
ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA MIASTA GOSTYNINA

L. p. Numer drogi Nazwa
przystanku

Lokalizacja Strona
przystanku

P/L

Numer
przystanku

1. 140108W Gostynin
ul. Armii
Krajowej

Przy przedszkolu nr 4 L 01

2. 140103W Gostynin
ul. Bema

Przy Szkole
Podstawowej nr 3

L 01

3. 140189W Gostynin
ul. Kościuszki

Naprzeciwko banku
PKO BP

L 01

4. 140193W Gostynin
ul. Kutnowska I

Naprzeciwko 
basenu

P 02

5. 140193W Gostynin
ul. Kutnowska

II

Przy ELGO P 02

6. 140193W Gostynin
ul. Kutnowska

II

Przy ELGO L 01

7. 140194W Gostynin
ul. 3 Maja

Przy przychodni ZOZ L 01

8. 140138W Gostynin
ul. Ostatnia

Droga na cmentarz
parafialny

L 01

9. 140192W Gostynin
ul. Płocka

Obok supermaketu
Marcpol

P 02

10. 140192W Gostynin
ul. Płocka

Obok supermaketu
Marcpol

L 01

11. droga
wewnętrzna

Gostynin
Zalesie

Obok bramy
wjazdowej do szpitala

P 02

12. droga
wewnętrzna

Gostynin
Zalesie

Obok bramy
wjazdowej do szpitala

L 01

13. droga
wewnętrzna

Gostynin
Zalesie Osiedle

Przy blokach P 02

14. droga
wewnętrzna

Gostynin
Zalesie Osiedle

Przy blokach L 01



Załącznik nr 2
do uchwały nr  82/XV/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gostynina

1.  Z  przystanków  komunikacyjnych  stanowiących  własność  lub  ewentualnie
pozostających  w  zarządzie  Gminy  Miasta  Gostynina,  mogą  korzystać  wyłącznie
przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy
uprawnieni  do  prowadzenia  działalności  w  zakresie  przewozu  osób  zwani  dalej
przewoźnikami.

2. Korzystanie z przystanków jest nieodpłatne. Rada Miejska może ustalić odpłatność
za korzystanie z przystanków na podstawie odrębnej uchwały.

3. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków mają prawo zatrzymywać
swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania w ramach
obowiązującego  rozkładu  jazdy.  Zabrania  się  postoju  ponad  czas  niezbędny  do  obsługi
pasażerów.

4. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:
1) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki postojowej, a w przypadku jej braku w taki
sposób,  aby  nie  ograniczać  przepustowości  i  nie  blokować  przystanku  dla  innych
użytkowników;
2)  umożliwienia  pasażerom  dogodnego  i  bezpieczne  wsiadania  oraz  wysiadania,  w
szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym i dzieciom.

5.  Operatorzy  i  przewoźnicy  są  zobowiązani  do  zatrzymywania  się  zgodnie  z
zatwierdzonymi aktualnymi rozkładami jazdy.

6.  Operatorzy i  przewoźnicy zobowiązani  są do zamieszczania rozkładu jazdy na
przystankach we własnym zakresie  po uzgodnieniu  z  Gminą Miasta  Gostynina formy i
rozmiaru tabliczki przystankowej.



Uzasadnienie

Ustawa  o  publicznym transporcie  zbiorowym stanowi,  że  do  zadań  organizatora
publicznego  transportu  zbiorowego  należy  określenie  przystanków  komunikacyjnych,
których  właścicielem  lub  zarządzającym  jest  gmina,  udostępnionych  dla  operatorów
i przewoźników, a także warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Zgodnie  z  art.  15  ust.  2  ustawy o  publicznym transporcie  zbiorowym określenie
przystanków  komunikacyjnych  i  dworców  oraz  warunków  i  zasad  korzystania  z  nich
następuje  w drodze  uchwały  podjętej  przez  właściwy organ stanowiący danej  jednostki
samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 40 ustawy o samorządzie gminnym gminie zostało przyznane prawo
stanowienia prawa miejscowego, a w szczególności w sprawach zasad i trybu korzystania z
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


