
Projekt

UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .............................. 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 15151)), art.. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( 
Dz. U. z 2015 r. poz. 14402)) oraz Rada Miejska w Olecku uchwala co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olecko zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr ORN.0007.59.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  lub zarządzającym jest Gmina Olecko oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r., poz. 1045, poz. 1890
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; poz. 1890
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Załączniki do uchwały Nr ..............................

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia .............................. 2016 r.

Załącznik nr 1

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Olecko

Lp. Lokalizacja Nazwa przystanku Ciąg dróg/forma 
dysponowania

1. Olecko, ul. Wojska 
Polskiego

Wojska Polskiego 
dworzec

Droga gminna / własność

2. Olecko, Osiedle Siejnik Osiedle Siejnik Droga gminna / własność
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Załącznik nr 2

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Olecko.

1. Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Olecko, które stanowią własność Gminy Olecko lub są przez nią 
zarządzane mogą korzystać operatorzy lub przewoźnicy zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami.

2. Gmina Olecko wydaje zezwolenie na korzystanie z przystanków w formie pisemnej.

3. Przed uzyskaniem zezwolenia na korzystania z przystanków do wykonywania regularnych przewozów osób w 
krajowym transporcie drogowym przewoźnik zobowiązany jest złożyć wniosek na korzystanie z przystanków zawierający: 
ilość zatrzymań środka transportu na przystankach, wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy, mapka trasy 
przejazdu z zaznaczonymi przystankami.

4. Na przystankach możliwe jest zatrzymywanie się tylko na czas wsiadania lub wysiadania pasażerów bez możliwości 
parkowania i oczekiwania na kurs.

5. Zabrania się korzystania z przystanków komunikacyjnych jako przerw technicznych.

6. Zatrzymywanie się na przystankach powinno odbywać się zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy na przystankach.

7. Przewoźnik zobowiązany jest do wywieszenia aktualnych rozkładów jazdy na przystankach.

8. Ewentualne wywieszenie innych informacji dla pasażerów musi być uzgodnione z Gminą Olecko.

9. Zabrania się ustawienia dodatkowych słupków w celu rozwieszenia rozkładów jazdy.

10. Rozkład jazdy może być umieszczony wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, to jest na słupku pod znakiem 
D-15 lub na wiacie przystankowej.
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Uzasadnienie

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności m. in. na określeniu przystanków
komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Zgodnie z art. 15 ust. 2
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych i dworców
oraz warunków i zasad korzystania następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu
terytorialnego.

W związku podjęciem uchwały nr ORN.0007.57.2015 z dnia 28 sierpnia 2015r. pozbawiającej starodroże drogi krajowej
65 kategorie drogi gminnej i przekazaniem jej nowemu zarządcy zachodzi konieczność uaktualnienia wykazu przystanków,
których właścicielem jest Gmina Olecko.
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