
Uchwała Nr XVIII/117/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy

Żyrzyn, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żyrzyn, oraz

warunków i zasad korzystania z nich

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.) oraz 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 późn. zm.)  Rada Gminy, działając na wniosek Wójta,

uchwala, co następuje:

§ 1

1.Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zlokalizowane na terenie Gminy Żyrzyn,

stanowiące własność lub zarządzane przez Gminę Żyrzyn udostępniane

operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym

transporcie drogowym.

2.Warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w niniejszym

paragrafie, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/2013 z 31 stycznia 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych

L.p. Miejscowość Nr drogi Oznaczenie przystanku

1 Bałtów 107451 L
Bałtów II

Bałtów III

2 Kośmin 107444 L
Kośmin I

Kośmin II

3 Cezaryn 107446 Cezaryn

4 Skrudki Bez numeru Skrudki Szkoła

5 Strzyżowice 107443 L
Strzyżowice I

Strzyżowice II

6 Zagrody 107455 L
Zagrody I

Zagrody II



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/117/2013 z 31 stycznia 2013 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków zlokalizowanych

na terenie Gminy Żyrzyn, stanowiących własność lub zarządzanych

przez Gminę Żyrzyn, udostępnianych operatorom i przewoźnikom

wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym

§ 1

Warunki korzystania z przystanków:

1.Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych,

których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żyrzyn następuje na podstawie

umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a Gminą Żyrzyn.

2.Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub

przewoźnika.

3.Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:

1)proponowany rozkład jazdy,

2) liczbę zatrzymań wynikających z rozkładu jazdy oddzielnie dla dnia

roboczego, sobót, dni świątecznych,

3)schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną,

4)określenie przystanków zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, na których

operator lub przewoźnik zamierza dokonywać zatrzymań,

5)kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, którymi operator lub

przewoźnik planuje wykonywać przewozy.

4.Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna w szczególności zawierać:

1)trasę przejazdu linii komunikacyjnej (przystanek początkowy i końcowy

oraz co najmniej jeden przystanek pośredni), a w przypadku komunikacji

miejskiej - numerem linii,

2)wykaz przystanków oraz zasady korzystania z nich,

3)wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać

przewozy, z podaniem ich numerów rejestracyjnych,

§ 2

Zasady korzystania z przystanków:

1.Operatorzy i przewoźnicy wykonujący przewozy osób w krajowym transporcie

drogowym zobowiązani są do:



1)zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku

jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować

przystanku dla innych użytkowników,

2)podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania

osobom starszym i niepełnosprawnym (nie dotyczy przystanków

zlokalizowanych przy drodze o przekroju szlakowym).

2.Operatorzy i przewoźnicy wymienieni w ust. 1 zobowiązani są przestrzegać

czasu postoju i zatrzymania pojazdu na przystanku, który wynosi:

1)do 1 minuty - na przystanku pośrednim,

2)do 10 minut - na przystanku początkowym,

3)do 2 minut - na przystanku końcowym, za wyjątkiem przystanków

służących jako pętle nawrotowe dla komunikacji miejskiej.


