Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/238/2020
Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2020 r.
WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH,
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM
JEST GMINA ŚWIĘCIECHOWA
1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego
transportu zbiorowego przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie przewozu osób, zwani dalej „przewoźnikami”.
2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych odbywa się na pisemny
wniosek, do którego należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności
gospodarczej,
b) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do
prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,
c) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czas odjazdów
i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między
przystankami na terenie Gminy Święciechowa
d) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną z przystankami na terenie Gminy
Święciechowa,
e) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji.
3. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Święciechowa.
4. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Święciechowa jest bezpłatne.
5. Gmina Święciechowa odmówi zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych
w przypadku gdy:
a) uzgodnienie
kolejnej
linii
komunikacyjnej
spowoduje
zagrożenie
bezpieczeństwa ruchu drogowego;
b) korzystanie z przystanku przez przewoźnika ograniczy przepustowość
przystanków komunikacyjnych;
c) przewoźnikowi cofnięto uzgodnienie korzystania z przystanków z powodów
opisanych w ust. 6.
6. Zgoda Gminy Święciechowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może
zostać cofnięta w przypadku stwierdzenia:
a) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia
w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,
b) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie
przewozu osób,
c) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in.
blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,

d) niepowiadomienia administratora o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków
z których przewoźnik korzysta,
e) zaprzestania działalności przewozowej,
f) naruszenia postanowień niniejszej uchwały.
7. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy Święciechowa
z jednomiesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na
informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku (o którym mowa w ust. 2)
lub o zaprzestaniu działalności przewozowej.
8. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymać na
nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania
w ramach obowiązującego rozkładu jazdy. Dopuszcza się możliwość postojów,
wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach
początkowych i końcowych, o ile nie zostały wyznaczone inne miejsca do tego celu.
9. Zabrania się na przystankach komunikacyjnych, bez zgody Gminy, umieszczania
plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

