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UCHWAI-A NR L/s43l14
RADY MIEJSKIEJ w KOLBUSZOWEJ
z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie okreSlenia prrystankriw komunikacyjnych orarz warumk6w i zasad
korzystania z nich, kt6rych wlaScicielem lub zarz4dzaj4cym jest Gmiina Kolbuszowa
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 4, art.41ust I usta'wy
zdniag marca
1990 r. o samorz4dzie gminnym (tj. Dz. IJ. z20l3r. poz. 594.) oraz
art.15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2
ustawy zdnia l6 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.IJ.
z20llr. nr 5
poz.l3 zpo2n. zm)

Rada Miejska

w Kolbuszowej uchwala co nastgpuje:.

$1'Udostqpni6 operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsigbiorcom
-przewozu
uprawnionym do prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej w zakresie
osob
(przewoZnikom) mozliwoSi korzystania z przystank6w komunikacyjnych,
kt6rych
wlaScicielem lub zarz4dzaj4cym jest Gmina Kolbuszowa na warunk achi zasadach
okreslonych
w regulaminie stanowi4cym zal4czniknr 1 do uchwaly.
$2.Wykaz przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlaScicielem
Kolbuszowa, stanowi zal1cznlknr 2 do niniejszej uchwaly.

lub

za..71dc4

iest Gmina

$3. wykonanie uchwaly powierza siE Burmistrzowi Kolbuszowe.i.
$4.Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzgdowym Wojew6 dztwapodkarpackiego.
$S.Uchwala wchodzi w Zycie p uplywie l4 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzedowvm
Woj ew6dztwa Podkarpackiego.
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Uzasadnienie

Do uchwaly Nr L /543/ 2014 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia2T lutego 2014 r.

w sprawie okreSlenia przystank6w komunikacyjnych oriLz warunk6w i zasad korzvstania
znich, kt6rych wlascicielem lub zarzqdzajilcym jest Gmina Kolbuszowa
Organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczeg6lnoSci na okreSleniu
przystank6w komunikacyjnych i dworc6w, kt6rych wlaScicielem lub zarz4dzaj4cym jest

jednostka samorz4du terytorialnego, udostgpnianych dla wszystfich operator6w
iprzewolnik6w oraz warunk6w i zasad korzystania ztychobiekt6w. Zgodnie z art. 15 ust 2
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. 20l lr. Nr
5,
poz. 13 z p62n- zm.) okre5lenie przystank6w komunikacyjnych i dworc6w oraz warunk6w
i zasad korzystania nastgpuje w drodze uchwaly podjgtej przezradg gminy.

Zal4czniknr I
Do Uchwaly mL/543114
Rady Miejskiej w Kotbuszowej
z dnta.27 luteso 2014 r.

Warunki

i

zasady korzystania

z

przystartk6w komunikacyjnych, kt6rych wlaScicielem lub

zarz7dzal4cym j est Gmina Kolbuszowa:

$r
t.

z

przystanku moze korzystac upowazniony przedsigbiorca, ktory posiada
zezwolente na wykonywanie zarobkowego przewozv os6b pojazdami

samochodolvymi nie bgd4cymi taks6wkami
2.

a

;

udostgpnienie operatorom lub przewoznikom przystaxk6w komunikacyjnych
nastEpuje na pisemny wniosek, do kt6rego nare2y dolEczyc dok.umenty o kt6rych
mowa w art. 32 ust 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowyrn.
Przedsigbiorcy wykonuj4cy regularny przewoz os6b zobowr4zanisa do :
a) utrzymania czystoSci i porz4dku na przystanku;
b) utrzymania konstrukcji wsporczej znaku i czytelnosci rozkladu jazdy;

c) utrzymanie

widocznoSci znaku D-15:

d) takiego korzystania z zatok przystankowych, aby inni przewo2nicy mogli
z r-rich korzystac na rownych prawach;
e) tablice czasowe winny byi umieszczone na konstrukcji rarsporczej znaku,
f) w przypadku umieszczenia znaku D-15 na wiacie, tablice czasowe winny
byd usytuowane na konstrukcji wiaty przystankowe.j w uzgodnieniu
z Gminq Kolbuszowa - wykonywanie manev/ru zawracania oraz
parkowania pojazd6w autobusowych nie moZe odbywac sig na zatokach.
$2

t. Gmina Kolbuszowa zastrzega sobie mo2liwoS6 likwidacji, czasowego zamknigcia,
czasowego ograniczenia korzystanra, zmiany lokalizacji przystanku, czasowego
przemieszczeniaprzystanku zzachowaniem jego dotychczasowego oznaczema,bez
prawa do odszkodowania. zadol(uczynienia lub jakichkolwiek innych roszczen ze
strony uprawnionych podmiotow. W przypadku likwidacji. czasowego zamknigcia
lub ograniczeniakorzystania zprzysranku Gmina Kolbuszowazobowi4zanajest do
wskazania przystanku w lokalizacji zastEpczej.
2. Przedsigbiorcy wykonuj4cy regularny przewoz os6b zobowi4zani
s4 do
przestrzegania ustawy o publicznym transporcie drogowym ( Dz. U. Nr 5 poz. 13 z
dntaT stycznia 20lr r. zpo2niejszymi zmianami) w szczeg6lnosci art.l5, 16,1g.
Niniejsze uzgodnienie traci waznoSi w przypadku:
a) Likwidacji lub zmiany lokalizacji przystanku lub miejsca do zatrzymania.

b)

Naruszeniaporz1dku i zasad utrzymania czystoSci.
$3

zarz4dca dr6g gminnych mohe odm6wi6 zgoiy na korzystanie
z przystank6w komunikacyj nych j eZeli :

Burmistrz Kolbuszowej

1.
2.

-

Wydanie zgody ograniczy przepustowo 5(, przejazd6w komunikapyjnych.
Wydanie zgody spowoduje zagroZenie dla organizacji lub bezp\eczefistwa ruchu
drogowego.
3. Operator lub przewoZnik ma zamiar Swiadczyc uslugi przewopowe na tej samej
.trasie, w tym samym czasie co inni operatorzy lub przewo2nicy.

Zalqczniknr 2
Do Uchwaty nr Ll543ll4
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 27 lutego 2014 r.

Numer
Drogi

Lp.

w 987

L.

Miejscowo6i,

Strona

ulica

drogi

Nazwa
przystanku

Kolbuszowa

P

Kolbuszowa

(Plac Wolno6ci)

Plac Wolno6ci

02
2.
3
4.
5

G

G 10 4025R

103955R
104048R

6.

103964R

7.

1

Kolbuszowa
(ul. Narutowicza)
Widetka - Stykow

P

Kolbuszowa

P

cmentarz
Widefka

Kolbuszowa
ul. Jana Pawta ll
Kolbuszowa
ul. Wojska
Polskieeo
Kolbuszowa

P

P

Wojska

R

Kolbuszowa
ul. 22 Lipca

P

P

Kolbuszowa
22 Lipca
Kolbuszowa
22 Lioca

Legenda:

1.

Standard przystanku:
PA przystanek
ZA zatoka

Nr. ewid.
przystanku

ZA -w

02

PA

02

PA-w

o2

PA

01

PA

02

PA

01

PA

03

Polskiego

ul.22Lipca
03964

Kolbuszowa
Jana Pawla ll
Kolbuszowa

Standard
przystanku

autobusowy

autobusowa

ZA-w zatoka autobusowa z wiatq
PA-w przystanek autobusowy z wiatq przystankowq

