UCHWAŁA Nr XI/103/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Działdowo, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 2016, ze zm.) Rada Gminy Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Działdowo
udostępnione dla operatorów i przewoźników zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) przystanku komunikacyjnym – należy przez to rozumieć przystanek komunikacyjny, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
2) operatorze – należy przez to rozumieć operatora publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa
w art. 4 ust.1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
3) przewoźniku – należy przez to rozumieć przewoźnika, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym.
§ 3. 1. Ustala się następujące warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których
mowa w § 1.
2. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych jest uzyskanie przez operatorów i przewoźników
zgody na korzystanie z tych przystanków wydawanej przez Wójta Gminy Działdowo.
3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 wydawana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany w siedzibie
Urzędu Gminy Działdowo. Do wniosku należy dołączyć proponowany rozkład jazdy oraz mapę z oznaczoną linią
komunikacyjną i przystankami.
4. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych:
1) może odbywać się w celu realizacji przewozu osób,
2) powinno umożliwić pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie,
3) następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów lub w przypadku
sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem, na czas potrzebny do pobrania należności,
4) nie może odbywać się w sposób utrudniający zatrzymywanie się pojazdów innych operatorów lub
przewoźników.
5. W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach komunikacyjnych zastrzega się możliwość
zmiany lokalizacji tych obiektów oraz prawa do ich likwidacji bądź czasowego zawieszenia w funkcjonowaniu.
6. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są
podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach
komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.
7. Umieszczanie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do
operatora lub przewoźnika. Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez
organizatora.
8. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji lub reklam niż te, które
dotyczą rozkładu jazdy.
9. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązany jest do powiadomienia zarządzającego przystankami
o zmianie rozkładu jazdy i liczbie przystanków, z których korzysta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Krystyna Wasiak

Załącznik do uchwały Nr XI/103/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 lipca 2019 r.
Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Działdowo.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miejscowość
Pierławki
Sękowo
Filice
Kisiny
Krasnołąka
Grzybiny
Malinowo
Wilamowo

Klasa i numer drogi
Dr. gminna 187025N
Dr. gminna 187046N
Dr. gminna 187046N
Dr. gminna 187051N
Dr. gminna
Dr. gminna 187011N
Dr. gminna dz nr 5/21
Dr. gminna 187021N

9.

Pożary

Dr. gminna 187021N

Lokalizacja
k/sklepu
dz nr 29
k/świetlicy wiejskiej
k/świetlicy wiejskiej
k/sklepu
k/jeziora
k/szkoły
przy gospodarstwie
produkcyjno- rolnym
k/świetlicy wiejskiej

