RM>A GMINY OPOROW

99-3'12 Oporow
pow. Kumo, woj. i6dzkie

UCHWALA Nr XXXIT/137/2013

RADY GMINY OPOROW
z dnia 30 pazdziernika 2013r.
w sprawie okreslenia warunkow i zasad korzystania z przystankow
komunikacyjnych w transporcie drogowym, ktorych wlascicielem lub
zarz^dzaj^cym jest Gmina Oporow
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594
i poz. 645) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 201 Or. o publicznym
transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) Rada
Gminy Oporow uchwala, co nnstcpujc:
§ 1. Okresla si§ wykaz przystankow komunikacyjnych, ktorych wlascicielem
lub zarzajdzaja_cym jest Gmina Oporow, zgodnie z zalaj^znikiem Nr Ido niniejszej
uchwaly, udostejpnionych dla operatorow publicznego transports zbiorowego i
przewoznikow do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w zakresie przewozu
osob.
§ 2. Okresla siej warunki i zasady korzystania z przystankow komunikacyjnych,
o ktorych mowa w § 1 zgodnie z zalajcznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si§ Wqjtowi Gminy Oporow.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po upiywie 14 dni od dnia ogloszenia w
Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego.

RADY

RADA GM1NY OPOROW
99-322 Oporow

UZASADNIENIE
Podj^cie uchwaty w sprawie okreslenia przystankow komunikacyjnych,
udostejmianych dla operatorow i przewoznikow, ktorych wlascicielem lub
zarzajdzajacym jest Gmina Oporow oraz warunkow i zasad korzystania z tych
obiektow ma na celu wdrozenie procedur administracyjnych dotyczajsych
wydawania lub zmiany zezwoleri na wykonywanie drogowych przewozow osob.

RADA GMINY OPOROW
99-322 Oporow
OCAV, Kutno, woj. lodzkie

Zalacznik Nr 1 do Uchwaiy Nr XXXII/137/2013
Rady Gminy Oporow
z dnia 30 pazdziernika 2013r.

WYKAZ PRZYSTANKOW KOMUNIKACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH
NATERENIE GMINY OPOROW, KTORYCH WLASCICIELEM
LUB ZARZADAZJACYM JEST GMINA OPOROW
Lp.

Nazwa przystanku

Ulica/droga

Jednostronny

Dwustronny

Wiata
szt.

1

Skorzewa I

Droganr 102373E

X

-

-

2

Stanislawow wies

Droganr 102360E

X

-

-

3

Anin

Droganr 102360E

X

-

-

PRZEWODNK^CY R,\DY

R

pow. Kutno, woj. lodzkie

Zalacznik Nr 2 do Uchwaty Nr XXXII/137/2013
Rady Gminy Oporow
z dnia 30 pazdziernika 2013r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKOW KOMUNIKACYJNYCH,
KTORYCH WLASCICIELEM LUB ZARZADAZJACYM JEST GMINA OPOROW
§ 1.1. Z przystankow komunikacyjnych korzystac moga^ wyia^cznie operatorzy oraz
przewoznicy, ktorzy uzyskali zgod? wlasciciela lub zarza^dzaja^cego na korzystanie z
przystankow komunikacyjnych.
2. Zgode, o ktorej mowa w ust. 1 wydaje Wqjt Gminy Oporow na pisemny wniosek
operatora lub przewoznika zfozony w Urz?dzie Gminy Oporow.
3. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 2 nalezy dola^czyc:
1) kserokopi? dokumentow potwierdzaja^cych posiadanie uprawnien do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej w zakresie przewozu osob;
2) proponowany rozklad jazdy uwzgl?dniaja_cy przystanki, czasy odjazdow i
przyjazdow oraz dlugosci linii podana^ w kilometrach i odleglosci mi?dzy
przystankami na terenie gminy Oporow;
3) map? z zaznaczon^ linia^ komunikacyjnq. i przystankami na terenie gminy
Oporow;
4) wykaz obslugiwanych przystankow ze wskazaniem nazw i lokalizacji;
5) w przypadku linii rozpoczynajq.cych lub koncza^cych si^ na terenie gminy Oporow
miejsca postoju dla pojazdow realizujapych przewozy na przystanku
poczatkowym i koricowym.
§ 2. Przewoznicy oraz operatorzy, o ktorych mowa w § 1 ust. 1, zobowiajzani sq. do
przestrzegania nastejuij^cych zasad korzystania z przystankow komunikacyjnych:
1) zatrzymywania si$ na przystankach komunikacyjnych w sposob zgodny z przepisami
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
2) ograniczania czasu zatrzymywania si$ pojazdow na przystankach komunikacyjnych
przelotowych do czasu zapewniaj^cego wsiadanie, wysiadanie pasazerow oraz
inkasowania naleznosci;
3) wykonywania usmg przewozowych zgodnie z uzgodnionym rozkladem jazdy.
§ 3.Ustala si? nastejmjape warunki korzystania z przystankow komunikacyjnych:
1) przewoznicy i operatorzy, o ktorych mowa w § 1 ust. 1, maja^ prawo zatrzymywac si?
na przystankach komunikacyjnych w cclu umozliwienia pasazerom wsiadania i
wysiadania oraz inkasowania naleznosci;
2) zabrania si^ zatrzymywania pojazdow na przystankach komunikacyjnych w innym
celu niz opisany w pkt 1, w szczegolnosci oczekiwania na pasazera;
3) dopuszcza si? mozliwosc postojow wynikajq.cych z rozkladow jazdy na przystankach
komunikacyjnych poczqtkowych i koncowych, o ile zostaly na nich wyznaczone w
tym celu okreslone miejsca postojowe;
4) zabrania si? na terenie przystankow komunikacyjnych bez zgody wlasciciela
rozmieszczania plakatow, ogloszen, rozkladow jazdy oraz prowadzenia innej
dzialalnosci niz przewoz osob;
§ 4. l.W przypadku prowadzenia robot drogowych, usuwania awarii, organizacji i innych
sytuacji, wymuszaj^cych zmiany tras linii komunikacyjnych Urza^d Gminy Oporow moze
ustanawiac tymczasowe przystanki komunikacyjne dla przewoznikow i operatorow.
2. W sytuacji , o ktorej mowa w ust. 1, warunki i zasady korzystania z przystankow
komunikacyjnych, stosuje si? odpowiednio.
RADY

