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Poz. 2284
UCHWAŁA NR XX/126/ 2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Wąchock oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016
r. poz. 446) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z
2015 poz. 1440) Rada Miejska w Wąchocku uchwala co następuje:
§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Wąchock zgodnie z
załącznikiem nr 1 do Uchwały.
§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków określa załącznik nr 2 do Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski
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Za cznik nr 1 do uchwa y nr XX/126/2016
Rady Miejskiej w W chocku
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Wykaz przystanków przy drogach gminnych
Lp.
1.
2.

Nazwa przystanku
chock/394014T/Ko cielna/20
Parszów/394006/Szkolna/12

Gmina
chock
chock

Miejscowo
chock
Parszów

Nr drogi
394014TKo cielna
394006T Szkolna

Lokalizacja
ul. Ko cielna szko a
ul. Szkolna szko a

Nr
przystanku
20
12
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Za cznik nr 2 do Uchwa y nr XX/126/2016
Rady Miejskiej w W chocku
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie
gminy W chock.
Warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych.
1.
Udost pnianie
operatorom
lub
przewo nikom
przystanków
komunikacyjnych, których w cicielem lub zarz dzaj cym jest Gmina
chock nast puje na pisemny wniosek.
2.
Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1 nale y do czy :
- proponowany rozk ad jazdy z uwzgl dnieniem przystanków, d ugo ci linii
komunikacyjnej podanej w kilometrach,
- wykaz obs ugiwanych przystanków ze wskazaniem ich numerów i nazw,
- map z zaznaczon lini komunikacyjn i przystankami na terenie Gminy
chock,
- wykaz pojazdów, którymi przewo nik lub operator zamierza wykonywa
przewozy z podaniem ich numerów rejestracyjnych,
- kserokopie dokumentów potwierdzaj cych posiadanie uprawnie do
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w zakresie przewozu osób.
Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych.
1.
Korzysta z przystanków komunikacyjnych mo na jedynie po uzyskaniu
zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób wydanego z
uwzgl dnieniem uzgodnionego rozk adu jazdy obejmuj cego przystanki
wymienione we wniosku.
2.
Przewo nicy korzystaj cy z przystanków komunikacyjnych maj prawo
zatrzymywa swoje pojazdy wy cznie w celu umo liwienia pasa erom
wsiadania i wysiadania. Zabrania si zatrzymywania pojazdów na przystankach
w innym celu, w szczególno ci oczekiwania na pasa erów. Dopuszcza si
mo liwo postojów wynikaj cych z rozk adów jazdy jedynie na p tlach
autobusowych oraz przystankach pocz tkowych i ko cowych o ile zosta y na
nich wyznaczone w tym celu okre lone miejsca.
3.
Operatorzy i przewo nicy zobowi zani s do:
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- zatrzymywania pojazdu na pocz tku zatoki przystankowej, a w przypadku jej
braku w taki sposób aby nie ogranicza przepustowo ci i nie blokowa
przystanku dla innych u ytkowników,
- podje ania jak najbli ej kraw nika w celu umo liwienia wsiadania osobom
starszym i niepe nosprawnym,
- stosowania si do przepisów Prawa o ruchu drogowym okre laj cych
zachowanie kierowcy korzystaj cego z przystanków komunikacji publicznej,
- wywieszania aktualnych rozk adów jazdy i innych informacji dla pasa erów
wy cznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. na tabliczkach w wiacie
przystankowej lub na s upku.
4.
Do kontroli przestrzegania przedstawionych powy ej warunków
korzystania z przystanków komunikacyjnych uprawniony jest Burmistrz Miasta
i Gminy W chock.

