
UCHWAŁA NR 133/XXIII/12
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczuczyn, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczuczyn, warunków 

i zasad korzystania z tych przystanków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z poźn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o  publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z poźn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, stanowiące własność lub zarządzane przez Gminę Szczuczyn, 
zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały oraz udostępnia się je operatorom i przewoźnikom 
wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym. 

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów 
i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące 
załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. 1. Wprowadza się dla wszystkich operatorów i przewoźników opłatę za korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych wymienionych w załączniku Nr 1 do uchwały, w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie 
autobusu na każdym przystanku według uzgodnionego rozkładu jazdy. 

2. Opłatę, o której mowa w ust.1, nalicza się za każdy kwartał w ciągu roku. 

3. Kwartalne opłaty, o których mowa w ust. 2, wylicza się jako kwota ryczałtowa, stanowiąca wynik iloczynu 
liczby zatrzymań, według planowanego rozkładu jazdy i liczby dni w kwartale oraz stawki, o której mowa w ust.1. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 
i  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 133/XXIII/12 

Rady Miejskiej w Szczuczynie 

z dnia 28 września 2012 r. 

 
L.p Miejscowość, ulica Nazwa przystanku Nr drogi gminnej 
1. Szczuczyn. ul. Sobieskiego Dworzec PKS 4243 B 
2. Załuski Załuski, kierunek Niedźwiadna 4228 B 
3. Załuski Załuski, kierunek Czarnówek 4228 B 

 

Przewodniczący Rady 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 133/XXIII/12 

Rady Miejskiej w Szczuczynie 

z dnia 28 września 2012 r. 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczuczyn. 

1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego 
transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, 
zwani dalej przewoźnikami. 

2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, 
do którego należy dołączyć: 

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

b) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów na terenie Gminy 
Szczuczyn, 

c) mapę z zaznaczaną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Szczuczyn, 

d) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem lokalizacji i nazw miejscowości, 

f) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Szczuczyn miejsca postoju 
dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym. 

3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. 

4. Przedsiębiorca, korzystający z przystanku, zobowiązuje się do każdorazowego powiadamiania 
zarządzającego przystankami o zamiarze zmiany rozkładu jazdy w ramach posiadanego uzgodnienia. 
Wprowadzenie powyższych zmian do rozkładu jazdy uzależnione jest od uzyskania na nie zgody wydanej przez 
Burmistrza Szczuczyna. 

5. Burmistrz Szczuczyna może odmówić wydania zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez 
operatora lub przewoźnika zmian do rozkładu jazdy w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności: 

a) jeżeli wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych zmian do rozkładu jazdy ograniczy 
przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie 
z przystanków przez innych uprawnionych operatorów i przewoźników), 

b) jeżeli wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia zmian do rozkładu jazdy spowoduje zagrożenie 
dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

6. Wykonanie, umieszczenie i utrzymanie tabliczek rozkładu jazdy należy do przewoźnika. 

7. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych informacji innych niż te, które dotyczą 
rozkładu jazdy. 

8. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób 
(wsiadanie i wysiadanie). 

9. Wykonywanie manewru zawracania i postój pojazdów wykorzystanych do transportu publicznego może się 
odbywać jedynie w miejscach wyznaczonych. 

10. Operator lub przewoźnik zobowiązany jest do korzystania z przystanków komunikacyjnych 
w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach. 

11. W przypadku niestosowania się operatora lub przewoźnika do warunków i zasad korzystania z przystanków 
komunikacyjnych Burmistrz Szczuczyna może cofnąć zgodę na korzystanie z nich. 
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