UCHWAŁA NR XVI/164/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czarny Dunajec, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarny Dunajec oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1440
z późn. zm.) Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały, których właścicielem lub zarządzającym jest Gminy Czarny Dunajec udostępnione operatorom i
przewoźnikom
wykonującym
regularne
przewozy
osób
w publicznym transporcie zbiorowym.
§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych (o których mowa w § 1) przez
operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/164/2016 Rady Gminy
Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2016 r.
Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Czarny
Dunajec

Lp.
1

Nazwa
przystanku
Wróblówka
„Za Chracą”

Lokalizacja
strona lewa km

Numer
przystanku

Zatoka
TAK/NIE

Wiata
TAK/NIE

0+029

10

TAK

TAK
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/164/2016 Rady Gminy
Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2016 r.
Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Czarny Dunajec
1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czarny Dunajec, których właścicielem
lub
zarządcą
jest
Gmina
Czarny
Dunajec,
mogą
korzystać
operatorzy
i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.
2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Gminy
Czarny Dunajec wydawanej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków,
w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, do którego należy załączyć:

należy

złożyć

stosowny

wniosek

a) nazwę operatora/przewoźnika,
b) projekt proponowanego rozkładu jazdy,
c) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi.
4. Gmina Czarny Dunajec może odmówić zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych jeżeli
wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych tj. uniemożliwi lub w znaczny sposób
utrudni korzystanie z przystanków przez operatorów lub przewoźników bądź spowoduje zagrożenie dla organizacji
lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5. Korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Czarny Dunajec jest bezpłatne.
6. Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Czarny Dunajec, mają obowiązek:
a) podania do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na każdym
przystanku komunikacyjnym,
b) aktualizowania rozkładu jazdy, a także wymiany go w przypadku gdy przestanie być czytelny lub zostanie
zniszczony,
c) korzystania z przystanków komunikacyjnych w
i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach,

sposób

umożliwiający

innym

operatorom

d) powiadamiania właściciela i zarządcy przystanków komunikacyjnych o zmianie rozkładu jazdy i ilości
przystanków z których korzysta.
7. Zatrzymanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych:
a) może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozu osób (wsiadanie i wysiadanie),
b) odbywa się wg uzgodnionego rozkładu jazdy,
c) powinno umożliwiać pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie (podjeżdżania jak najbliżej
krawężnika
celem
umożliwienia
wsiadania
osobom
starszym
i niepełnosprawnym),
d) następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów (w taki sposób aby nie ograniczać
przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników),
e) wymaga stosowania się do przepisów Prawa o ruchu drogowym określających zachowanie kierowcy
korzystającego z przystanków komunikacji publicznej.
8. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do operatora i przewoźnika.
9. Zabrania się umieszczania na przystankach przez operatorów lub przewoźników dodatkowych słupków, wiat
lub innych urządzeń poza istniejącymi.

Id: FE80700D-FD5A-41A3-B844-19BE120AE4C2. Podpisany

Strona 1

10. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych reklam lub innych informacji niż te, które
dotyczą rozkładu jazdy.
11. Gmina Czarny Dunajec nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone mienie operatora lub przewoźnika, w
tym także rozkłady jazdy umieszczone na przystankach komunikacyjnych.
12. W przypadku nie stosowania się do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, Gmina
Czarny Dunajec może cofnąć zgodę na ich korzystanie.
13. W przypadkach koniecznych wynikających z warunków bezpieczeństwa ruchu, zamknięcia lub zmiany
organizacji ruchu w ciągu drogi (remont, przebudowa, impreza) korzystanie z przystanków może zostać
ograniczone (czasowa likwidacja, lub zmiana lokalizacji).
14. W przypadku likwidacji przystanku przewoźnik zostanie powiadomiony o tym fakcie
z wyprzedzeniem, bez propozycji lokalizacji zamiennej. Propozycja zmiany lokalizacji należy do przewoźnika.
15. Do
kontroli
przestrzegania
zawartych
w
regulaminie
z przystanków autobusowych uprawniony jest Wójt Gminy Czarny Dunajec.

warunków

korzystania
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