
R A D A G M I N Y
NOWE OSTROWY

pow. kutnowski, woj. todzkie

UCHWALA NR XX/137/12
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie okreslenia warunkow, zasad i optat za korzystanie z przystankow
komunikacyjnych, ktorych wtascicielem lub zarzqdzaj^cym jest Gmina Nowe
Ostrowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorza^dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) w zwiazku z art. 15 ust. 2
1 art. 16 ust. 1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) uchwala sie., co
nast$puje:

§ 1. Udostepnia sie operatorom publicznego transportu zbiorowego
oraz przedsiebiorcom uprawnionym do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
w zakresie przewozu osob, mozliwosc korzystania z przystankow komunikacyjnych,
ktorych wtascicielem lub zarza^dzaja^cym jest Gmina Nowe Ostrowy na zasadach
okreslonych w Regulaminie stanowia^cym zatqcznik nr 1 do uchwafy.

§ 2. Wykaz przystankow komunikacyjnych, ktorych wtascicielem lub
zarza^dzaja^cym jest Gmina Nowe Ostrowy, stanowi zata^cznik nr 2 do uchwaty.

§ 3. 1. Korzystanie z przystankow komunikacyjnych jest odptatne.
2. Ustala si§ stawk^ optaty w wysokosci 0,05 zt za jedno zatrzymanie srodka

transportu na przystanku.
3. Zmiana stawki optaty, o ktorej mowa w ust. 2, nastepuje w trybie art. 16

ust. 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 4. Przepisy uchwaty nie dotycza^ operatorow publicznego transportu
zbiorowego, ktorzy wykonuja^zadania w zakresie przewozu osob na terenie gminy na
podstawie porozumieh zawartych z innymi jednostkami samorzajdu terytorialnego
przed dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaty.

§ 5. Wykonanie uchwaty powierza si§ Wojtowi Gminy Nowe Ostrowy.

§ 6. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty jej ogtoszenia
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lodzkiego.
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Uzasadnienie do uchwaty nr XX/137/12 z dnia 20 czerwca 2012 r.

Z dniem 1 marca 2011 r. weszta w zycie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13). Artykut 15 ust. 2
tej ustawy naktada na wtasciwy organ danej jednostki samorzajdu terytorialnego
obowia^zek okreslenia w drodze uchwaty przystankow komunikacyjnych i dworcow,
ktorych wtascicielem lub zarzajdzaja^cym jest jednostka samorza^du terytorialnego,
udostepnionych dla operatorow i przewoznikow oraz warunkow i zasad korzystania
z tych obiektow. Podj^cie uchwaty okreslaja^cej przystanki komunikacyjne, ktorych
wtascicielem lub zarza^dzaja^cym jest Gmina Nowe Ostrowy, udost^pniane
dla przewoznikow oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektow jest konieczne
w celu zapewnienia organizowania i funkcjonowania publicznego transportu
zbiorowego na terenie Gminy Nowe Ostrowy zgodnie z obowia^zujqcymi w tym
wzgl^dzie regulacjami prawnymi. Operatorzy i przewoznicy moga^ swiadczyc ustugi
w zakresie przewozu osob po uzyskaniu wymaganych ustawowo dokumentow,
przy czym jednym z warunkow ich uzyskania jest uzgodnienie zasad korzystania
z przystankow komunikacyjnych potozonych w granicach administracyjnych gminy
z ktors[ zawarte zostato stosowne porozumienie, dokonane z ich wtascicielem
lub zarzajdzaja^cym.
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Zatqcznik Nr 1 do uchwafy nr XX/137/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 20 czerwca 2012 roku

Regulamin
okreslajqcy warunki i zasady korzystania z przystankow komunikacyjnych

na terenie Gminy Nowe Ostrowy

§ 1. Z przystankow komunikacyjnych na terenie Gminy Nowe Ostrowy, ktore
stanowia^ wtasnosc Gminy lub sa^ przez nia^ zarza^dzane, zwane dalej )(przystankami",
moga^ korzystac przewoznicy wykonuja^cy przewozy osob, w rozumieniu ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125,
poz. 874 z pozn. zm.) i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), zgodnie z niniejszymi warunkami
i zasadami.

§ 2. Przystanki b§da^ udost^pniane przewoznikom na pisemny wniosek
o uzgodnienie zasad korzystania z przystankow, do ktorego nalezy dots[czyc:

1) proponowany rozktad jazdy, uwzgl^dniaja^cy przystanki, czasy odjazdow
z poszczegolnych przystankow;

2) map§, na ktorej zaznaczony jest przebieg linii komunikacyjnej oraz lokalizacja
obstugiwanych przystankow.
§ 3. Gmina Nowe Ostrowy wydaje uzgodnienie w formie pisemnej, ktore jest

wazne do czasu zawarcia umowy na korzystanie z przystankow.
§ 4. Jezeli przewoznik nie ztozy w terminie, o ktorym mowa w § 5 regulaminu

wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z przystankow lub umowa nie zostanie
podpisana, wydane uzgodnienie traci waznosc.

§ 5. Po uzgodnieniu zasad korzystania z przystankow, przewoznik
zobowia/any jest w terminie 1 miesiatca, do ztozenia wniosku o zawarcie umowy
na korzystanie z przystankow.

§ 6. Do wniosku o zawarcie umowy z Gmina^ Nowe Ostrowy na korzystanie
z przystankow nalezy dota^czyc:

1) kserokopi§ zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozow osob
w krajowym transporcie drogowym;

2) kserokopi§ obowia/uja^cego rozkladu jazdy.
§ 7. Umow§ zawiera si§ na okres waznosci zezwolenia. Umowa okresla

w szczegolnosci:
1) ilosc zatrzymah srodka transportowego na przystankach;
2) wykaz obstugiwanych przystankow wedtug rozktadu jazdy;
3) harmonogram ptatnosci;
4) termin ptatnosci.

§ 8. Korzystanie z przystankow jest odptatne. Stawk§ oplaty za jedno
zatrzymanie srodka transportu okresla Rada Gminy Nowe Ostrowy.

§ 9. Z przystankow nalezy korzystac zgodnie z przepisami zawartymi
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908 z pozn. zm.).

§ 10. Na przystankach mozliwe jest zatrzymywanie si§ na czas wsiadania
lub wysiadania pasazerow bez mozliwosci parkowania i oczekiwania na kurs.

§ 11. Zatrzymywanie si§ na przystankach powinno odbywac si§ zgodnie
z aktualnym rozktadem jazdy.

§ 12. Przewoznik zobowiqzany jest do wywieszenia aktualnych rozkladow
jazdy na przystankach.



§ 13. Zabrania si§ ustawiania dodatkowych stupkow w celu rozwieszenia
rozktadow jazdy.
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Zatqcznik Nr 2 do uchwaty nr XX/136/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 20 czerwca 2012 roku

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nazwa miejscowosci -
Bzowki

okreslenie miejsca przystanku
- Petla

Bzowki
Bzowki - OSP
Nowa Wies
Ostrowy
Ostrowy - Cukrownia
Ostrowy - Cukrownia
Ostrowy - Cukrownia
Lipiny
Nowe Ostrowy

- Skrzyzowanie
- Las

- PKP
Imielinek
Imielno
Imielno - Szkote
Rdutow
Miksztal
Miksztal
Niechcianow

- Skrzyzowanie (przy dr. 581)

Grochow
Grochow - Cmentarz
Grochowek
Wola Pierowa
Wola Pierowa

- Petla
- OSP

Kotomia
Zieleniec
Zieleniec - Las
Grodno
Grodno - Swietlica

Liczba przystankow
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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