
Uchwała nr XVII/81//2012 

Rady Gminy Świedziebnia 

z dnia 20 września 2012 r. 

 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy  Świedziebnia 

oraz warunków i zasad korzystania z nich 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.
1
) oraz art.15 ust.1 pkt 6 i ust.2 ustawy z dnia               

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5 z późn.zm.
2
) 

Rada Gminy Świedziebnia uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się  przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Świedziebnia, 

oraz warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na 

terenie  Gminy Świedziebnia. 

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do 

uchwały. 

§ 2. Z przystanków mogą korzystać wyłącznie operator oraz przewoźnicy posiadający 

potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych. 

§ 3. 1. Z przystanków można korzystać wyłącznie z celu realizacji przewozów osób 

          (wsiadanie i wysiadanie pasażerów) z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas konieczny do obsługi pasażerów. 

3. Pojazdy obsługujące określone linie komunikacyjne powinny zatrzymywać się na 

              przystankach w taki sposób, aby pasażer wsiadający do pojazdu, bądź z niego 

             wysiadający nie musiał wchodzić na jezdnię. 

4. Dopuszcza się zatrzymywanie na przystanku jednocześnie dwóch lub więcej 

              pojazdów, jeśli warunki techniczne na to pozwalają. 

§ 4. 1. Operator lub przewoźnik korzystający z przystanków podaje do publicznej 

wiadomości, na każdym przystanku danej linii komunikacyjnej uzgodniony rozkład 

jazdy. 

2. Rozkład jazdy winien zawierać nazwę operatora lub przewoźnika oraz może zawierać 

     jego logo. 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 

i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230, z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 

217, poz. 1281, Nr 149, poz.887 oraz z 2012r. poz. 567. 

[2]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 228, poz. 1368 

 



3. Aktualizacja rozkładu jazdy, po jego uprzednim uzgodnieniu, a także zapewnienie jego 

    wymiany w przypadku, gdy przestanie być czytelny albo zostanie zniszczony, należy 

    do operatora lub przewoźnika, o którym mowa w ust. 1. 

4. Zabrania się umieszczania na przystankach reklam lub innych informacji niż te, które 

   dotyczą rozkładu jazdy. 

§ 5. Właściciel lub zarządca może odmówić zgody na korzystanie z przystanku, jeżeli: 

1) spowodowałoby to ograniczenie jego przepustowości; 

2) stworzyłoby to zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia. 

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

       Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 

Wejście w życie z dniem 01.03.2011 r. ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym nałożyło na gminy nowe obowiązki związane z organizacją 

publicznego transportu zbiorowego, w tym również z przystankami. W celu 

wykonania tych obowiązków istnieje potrzeba określenia w drodze uchwały rady 

gminnej przystanków komunikacyjnych na terenie gminy, których właścicielem lub 

zarządzającym jest gmina oraz warunków i zasad korzystania z nich przez 

przewoźników. 

Wejście w życie niniejszej uchwały nie spowoduje skutków społecznych, 

gospodarczych i finansowych, gdyż dotychczas Gmina Świedziebnia utrzymuje te 

przystanki. Ponadto będzie można podjąć uchwałę Rady Gminy Świedziebnia w 

sprawie ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Świedziebnia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     



                                                                                                  

Załącznik  

do Uchwały Nr XVII/81/2012 

Rady Gminy Świedziebnia 

   z dnia 20 września 2012r.  

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Świedziebnia zlokalizowanych 

na terenie Gminy Świedziebnia 

Wykaz przystanków 

 

Lp. 

Numer i nazwa drogi- nr 080902 C Ostrów - Rokitnica 

Nazwa Przystanku i jego lokalizacja Lokalizacja przystanku wg kilometrażu 

Lewy Prawy 

1. Ostrów przy posesji nr 8 - 0+005 

 Numer i nazwa drogi- nr 080911 C Zasady Wieś od drogi 1840C 

1. Zasady szkoła przy posesji nr 62 - 0+400 

 Numer i nazwa drogi- nr 080913 C Zasady-Kotownica-Piaski 

1. Zasady przy posesji nr 53 - 1+150 

2. Zasady Nowe przy posesji nr 57 - 2+220 

 Numer i nazwa drogi- nr 080910 C Zasady - Zasadki 

1. Zasady przy posesji nr 40 - 0+900 

2. Zasadki przy posesji nr 20 - 2+000 

 Numer i nazwa drogi- nr 080905 C Dzierzno - Grzęby 

1. Dzierzno- Kolonia przy posesji nr 3 - 1+375 

 Numer i nazwa drogi- nr 080904 C Rokitnica – Piękny Las 

1. Rokitnica Nowa I przy posesji nr 23 2+175 - 

2. Chlebowo II przy posesji nr 29 - 3+500 

 Numer i nazwa drogi- nr 080927 C Księte-Oborczyska-Gołkowo 

1. Księte Gimbus 4 przy posesji nr 73 - 0+002 

 Numer i nazwa drogi- droga gminna Michałki- Kolonia 

1. Michałki przy posesji nr 44 0+372 - 

 Numer i nazwa drogi- droga gminna Michałki- Stawiska 

1. Michałki przy posesji nr 52 - 0+002 



 Numer i nazwa drogi- nr 080915 C Zasady-Młyńska 

1. Zasady przy posesji nr 12 - 0+800 

1. Świedziebnia szkoła  Przy posesji nr 51 A 

2. Dzierzno szkoła  Przy posesji nr 4 

 


