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UCHWAŁA NR XXVI/197/2012
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art, 15 ust. 2 i art 16 ust. 4-7 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Gminy Tuczępy
uchwala co następuje:
§ 1. Wykaz przystanków komunikacyjnych w Gminie Tuczępy, uwzględniający ich cechy i funkcje,
określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się dla przewoźników następujące warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych:
a) korzystanie z przystanków możliwe jest wyłączenie w celu przewozu osób zgodnie z obowiązującymi
przepisami i aktualnymi rozkładami jazdy, w sposób niekolidujący z pracą innych przewoźników
korzystających z tych przystanków,
b) wymagane jest stosowanie się do zasad jednolitego systemu informacji pasażerskiej dla danego przystanku,
2. Ustala się dla przewoźników następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:
a) czas zatrzymania na przystankach winien być ograniczony do niezbędnego minimum, służącemu wymianie
i obsłudze pasażerów,
b) na przystanki należy podjeżdżać w taki sposób, aby nie ograniczać ich przepustowości,
c) na przystanki należy podjeżdżać możliwie najbliżej krawężnika, aby stworzyć optymalne warunki wsiadania
i wysiadania pasażerom, głównie osobom starszym i niepełnosprawnym.
§ 3. 1. Zwalnia się z opłaty za zatrzymanie środka transportu operatorów i przewoźników korzystających
z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy
Tuczępy.
§ 4. 1. Przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 winien zwrócić
się w terminie 30 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały z wnioskiem o ustalenie szczegółowych zasad
korzystania z tych przystanków.
2. Do wniosku należy załączyć rozkład jazdy oraz wykaz pojazdów obsługujących daną linię.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczępy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/197/2012
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 27 grudnia 2012

Wykaz przystanków komunikacyjnych w Gminie Tuczępy
Nazwa Przystanku

LP.
1.

BRZOZÓWKA/ 756/02

2.

KARGÓW / 756 ( Kościół)/ 01

3.

KARGÓW / 756 ( kier. zaborze) / 02

4.

KARGÓW /0860 ( figurka) / 01

5.

CHAŁUPKI / 0860 /01

6.

CHAŁUPKI / 004203 / 02

7.

CHAŁUPKI /004203/ 04

8.

GRZYMAŁA Żalówka / 0860 ( Bielicha) / 02

9.

GRZYMAŁA / 1568010 / 01

10. GRZYMAŁA / 0146 / 02
11. GRZYMAŁA / 0146 /04
12. SIECZKÓW / 0860 /02
13. TUCZEPY / 0040 (centrum) / 01
14. TUCZĘPY Zapusty / 0860 /02
15. WIERZBICA / 0860 / 01
16. RZĘDÓW / 0860 ( zajezdnia) / 02
17. RZĘDÓW / 004204 ( wieś) / 02
18. RZĘDÓW / 004204 (świetlica) / 03
19. PODLESIE Sachalin / 0037 / 02
20. PODLESIE / 0037 ( figurka) / 03
21. PODLESIE / 0037 ( wieś) / 04
22. NIECIESŁAWICE / 0040 ( park) / 01
23. NIECIESŁAWICE / 156814 / 01
24. JAROSŁAWICE / 0040 (remiza) / 02
25. JAROSŁAWICE / 757 ( Gajówka) / 01
26. NIZINY / 757 ( most) / 01
27. NIZINY / 757 / 02
28. NIZINY / 0833 ( kier. Koniemłoty) / 02
29. NIZINY / 0833 / 04
30. GÓRA / 0041/ 01

