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UCHWAŁA NR XXXVII/266/13 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe Ostrowy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) i art. 15 ust. 2  i 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 
się, co następuje:  

§ 1. Udostępnia się operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom 
uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Nowe Ostrowy na zasadach określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1  do uchwały.  

§ 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Nowe Ostrowy, stanowi załącznik nr 2  do uchwały.  

§ 3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest nieodpłatne.  

§ 4. Przepisy uchwały nie dotyczą operatorów publicznego transportu zbiorowego, którzy wykonują 
zadania w zakresie przewozu osób na terenie gminy na podstawie porozumień zawartych z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy.  

§ 6. Traci moc uchwała Nr XX/137/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 czerwca 2012 r. 
w sprawie określenia warunków, zasad i opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe Ostrowy (Dz. Urzęd. Woj Łódzkiego z 2012 poz.2307).  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1  kwietnia 2013 roku.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mirosław Dębicki 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/266/13 

Rady Gminy Nowe Ostrowy 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

Załącznik Nr 1  do regulaminu określającego warunki i zasady korzystania z przystanków 
komunikacyjnych na terenie Gminy Nowe Ostrowy  

Umowa nr ___________  

zawarta w dniu _______________ r. w Nowych Ostrowach pomiędzy Gminą Nowe Ostrowy 
z siedzibą w miejscowości Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy NIP: 775 – 12 – 27 – 
966 reprezentowaną przez Wójta Gminy – ________________________. zwaną w treści umowy 
Gminą  

a  

______________________________________ z siedzibą w miejscowości __________________ nr , 
Regon _______________, NIP __________________ reprezentowany przez ___________________ 
legitymującego się dowodem osobistym nr ________________ wydanym przez 
____________________ zwany dalej Przewoźnikiem  

§ 1. Umowę zawarto stosownie do art. 16 ust. 4  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z dnia 7  stycznia 2011 r. Nr 5  poz. 13) i uchwały nr __________ Rady 
Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania 
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe Ostrowy.  

§ 2. Przedmiotem umowy jest korzystanie przez Przewoźnika z przystanków autobusowych w celu 
zatrzymania środków transportu dla wsiadania i wysiadania pasażerów bez prawa postoju (z wyjątkiem 
przystanków postojowych na stacjach końcowych), których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina 
Nowe Ostrowy.  

Niniejszą umową, której przedmiot określony jest w ust. 1  niniejszego paragrafu objęte są 
wszystkie przystanki autobusowe, na których następuje zatrzymanie środków transportu wszystkich 
linii komunikacyjnych Przewoźnika (wykaz przystanków autobusowych stanowi załącznik nr 1  do 
umowy).  

§ 3. Strony zawierają niniejszą umowę na czas oznaczony – tj. od ____________ r. do 
_____________ r.  

§ 4. Gmina nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za szkody w mieniu  
i zdrowiu osób przewożonych przez Przewoźnika powstałe podczas przewozu,  
a ewentualne roszczenia przewozowe z tego tytułu zaspokajać będzie Przewoźnik.  

Gmina zobowiązana jest do utrzymania czystości i porządku na przystankach autobusowych.  

Organizator publicznego transportu zbiorowego zapewnia informację pasażerską zgodnie  
z przepisami Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.  

Gmina zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za straty powstałe na przystankach 
autobusowych, szczególnie w infrastrukturze przystankowej, wynikłe z działalności Przewoźnika 
a nie związane z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach.  

§ 5. Każda ze stron może odstąpić od niniejszej umowy z dniem wygaśnięcia ważności potwierdzenia 
zgłoszenia przewozu, o którym mowa w § 1  umowy.  
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§ 6. Korespondencja między stronami powinna być doręczona w formie pisemnej  
za potwierdzeniem odbioru.  

Zmiana warunków niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności.  

Strony zobowiązują się do podejmowania wszelkich działań mających na celu polubowne 
rozwiązanie sporu. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie  
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Gminy.  

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 
2010 r. (Dz. U. z dnia 7  stycznia 2011 r. Nr 5  poz. 13) 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  
dla każdej ze stron.  

Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1  o tytule Wykaz przystanków autobusowych.  

Przewoźnik        Wójt Gminy  
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Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XXXVII/266/13  

Rady Gminy Nowe Ostrowy  

z dnia 29 listopada 2013 r.  

Lp.  Nazwa miejscowości - określenie miejsca przystanku  Liczba przystanków 

1  Bzówki - Pętla  1 

2  Bzówki  1 

3  Bzówki - OSP  1 

4  Nowa Wieś  2 

5  Ostrowy - Cukrownia  1 

6  Ostrowy - Cukrownia - Skrzyżowanie  2 

7  Nowe Ostrowy - PKP  1 

8  Wołodrza  1 

9  Perna  1 

10  Kołomia  1 

11  Nowe Ostrowy  1 
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Uzasadnienie  

do Uchwały nr XXXVII/266/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2013 roku. 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi m.in., że do zadań organizatora publicznego 
transportu zbiorowego należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, a także określenie 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Zgodnie z art. 15 ust. 2  ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad 
korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki 
samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 40 i 41 ustawy o samorządzie gminnym do Rady Gminy 
należy ustanowienie prawa miejscowego, w szczególności w sprawach zasad i trybu korzystania 
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Takimi obiektami są między innymi 
przystanki, w związku z czym należało określić te zasady.  

Podjęcie niniejszej uchwały jest również związane z całkowitą rezygnacją z obowiązującej stawki za 
1  zatrzymanie się autobusu na przystanku autobusowym – co powinno zachęcić potencjalnych 
przewoźników do ubogacenia sieci połączeń autobusowych. Załącznik nr 2  do niniejszej uchwały 
określa te przystanki, których Gmina Nowe Ostrowy jest właścicielem lub zarządzającą. Uchwała 
ponadto określa jasne zasady i warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych, określając 
również wzór umowy zawieranej pomiędzy gminą a przewoźnikiem - ułatwiając w te sposób 
organizację publicznego transportu drogowego. Biorąc pod uwagę powyżej prezentowaną 
argumentację, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione. 
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Załącznik Nr 1 do regulaminu określającego warunki i zasady korzystania z przystanków 
komunikacyjnych na terenie Gminy Nowe Ostrowy  

 

 

Umowa nr ___________  

zawarta w dniu _______________ r. w Nowych Ostrowach pomiędzy Gminą Nowe Ostrowy 
z siedzibą w miejscowości Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy NIP: 775 – 12 – 27 – 
966 reprezentowaną przez Wójta Gminy – ________________________. zwaną w treści umowy 
Gminą  

a  

______________________________________ z siedzibą w miejscowości __________________ nr , 
Regon _______________, NIP __________________ reprezentowany przez ___________________ 
legitymującego się dowodem osobistym nr ________________ wydanym przez 
____________________ zwany dalej Przewoźnikiem  

§ 1.  

Umowę zawarto stosownie do art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011 r. Nr 5 poz. 13) i uchwały nr __________ Rady 
Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania 
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe Ostrowy.  

§ 2  

Przedmiotem umowy jest korzystanie przez Przewoźnika z przystanków autobusowych w celu 
zatrzymania środków transportu dla wsiadania i wysiadania pasażerów bez prawa postoju (z 
wyjątkiem przystanków postojowych na stacjach końcowych), których właścicielem albo 
zarządzającym jest Gmina Nowe Ostrowy.  

Niniejszą umową, której przedmiot określony jest w ust. 1 niniejszego paragrafu objęte są 
wszystkie przystanki autobusowe, na których następuje zatrzymanie środków transportu wszystkich 
linii komunikacyjnych Przewoźnika (wykaz przystanków autobusowych stanowi załącznik nr 1 do 
umowy).  

§ 3  

Strony zawierają niniejszą umowę na czas oznaczony – tj. od ____________ r. do _____________ r.  

§ 4  

Gmina nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za szkody w mieniu  
i zdrowiu osób przewożonych przez Przewoźnika powstałe podczas przewozu,  
a ewentualne roszczenia przewozowe z tego tytułu zaspokajać będzie Przewoźnik. 

Gmina zobowiązana jest do utrzymania czystości i porządku na przystankach autobusowych.  

Organizator publicznego transportu zbiorowego zapewnia informację pasażerską zgodnie  
z przepisami Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.  

Gmina zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za straty powstałe na przystankach 
autobusowych, szczególnie w infrastrukturze przystankowej, wynikłe z działalności Przewoźnika 
a nie związane z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach.  
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§ 5  

Każda ze stron może odstąpić od niniejszej umowy z dniem wygaśnięcia ważności potwierdzenia 
zgłoszenia przewozu, o którym mowa w § 1 umowy.  

§ 6  

Korespondencja między stronami powinna być doręczona w formie pisemnej  
za potwierdzeniem odbioru.  

Zmiana warunków niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności.  

Strony zobowiązują się do podejmowania wszelkich działań mających na celu polubowne 
rozwiązanie sporu. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie  
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Gminy.  

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 
2010 r. (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011 r. Nr 5 poz. 13) 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  
dla każdej ze stron.  

Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 o tytule Wykaz przystanków autobusowych.  

 

Przewoźnik        Wójt Gminy 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

Wykaz przystanków  

wskazanych przez przewoźnika ______________________________  

na których następuje zatrzymanie środka transportu pasażerskiego.  

L.p.  Nazwa Przystanku  Kierunek  Uwagi 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

UWAGA: 


