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 Rady Gminy Pakosław  
 z dnia  28 stycznia 2013 roku 
 
 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych  
na terenie Gminy Pakosław 

 
§ 1. Ilekroć w treści niniejszych warunków i zasad jest mowa o:  

1) uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę Rady Gminy Pakosław w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pakosław, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Pakosław oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;  

2) przystankach komunikacyjnych – należy przez to rozumieć przystanki komunikacyjne, w 
rozumieniu art.4 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, 
zlokalizowane na terenie Gminy Pakosław, wskazane w załączniku Nr 1 do uchwały, które 
zostały udostępnione dla operatorów i przewoźników,  

3) właścicielu – należy przez to rozumieć Gminę Pakosław, które jest właścicielem lub 
zarządzającym przystankami komunikacyjnymi. 

§ 2. 1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie operatorzy oraz przewoźnicy, 
którzy uzyskali zgodę właściciela na korzystanie z przystanków komunikacyjnych.  

2. Zgodę, o której mowa w ust. 1, na pisemny wniosek operatora lub przewoźnika wydaje Wójt 
Gminy.  

3. Do wniosku wymienionego w ust. 2 należy dołączyć:  

1) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 
w zakresie przewozu osób, 

2) proponowany rozkład jazdy,  
3) mapę z zaznaczaną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Pakosław,  
4) wykaz obsługiwanych przystanków zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały, na których 

operator lub przewoźnik zamierza dokonywać zatrzymań.  

4. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Pakosławiu ul. Kolejowa 2  63-920 Pakosław.  

5.  Korzystanie z przystanków komunikacyjnych odbywa się nieodpłatnie.  

6. Gmina Pakosław może odmówić wydania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych 
w przypadku, gdy:  

1) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (np. zbyt mała pojemność zatoki przystankowej),  

2) przewoźnikowi uprzednio cofnięto posiadaną zgodę z powodów opisanych w punkcie 7.  

7. Wydana zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięta w przypadku 
stwierdzenia:  

1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z 
przystanków przez innych przewoźników,  

2) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,  
3) stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do 

zatok autobusowych innym przewoźnikom,  
4) niepowiadomienia administratora o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków z których 

przewoźnik korzysta,  



5) zaprzestania działalności przewozowej,  
6) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.  

8. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy Pakosław o planowanych 
zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, o 
którym mowa w § 2 ust. 3 lub o zaprzestaniu działalności przewozowej.  

§ 3. 1. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich 
swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania.  

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

3. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych, bez zgody Gminy Pakosław, 
rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób. 

 


