
  
 
 

1. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 
Kolbuszowa:  

1) Korzystanie z przystanków komunikacyjnych może odbywać się po uzyskaniu zezwolenia na 
wykonanie krajowego drogowego przewozu osób  lub zaświadczenia na wykonywanie 
publicznego transportu zbiorowego, 

2) Uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych dokonuje się w formie umowy 
zawartej pomiędzy wnioskodawcą  a Gminą Kolbuszowa, 

3) Do zawarcia umowy, o której mowa w pkt 2 niezbędne jest złożenie wniosku wraz 
 z załącznikami do Gminy Kolbuszowa przez przewoźnika lub operatora, 

4) Do wniosku, o którym mowa w pkt 3 należy dotyczy: 

a) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienie do prowadzenia 

działalności w zakresie przewozu osób, 

b) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków na terenie Gminy Kolbuszowa, 

udostępnionych odpowiednio przewoźnikom lub operatorom, 

c) liczbę zatrzymań wynikających z rozkładu jazdy, 

5) Przystanki komunikacyjne służą wyłącznie do chwilowego zatrzymania się w celu sprawnej 
wymiany pasażerów (wsiadania lub wysiadania pasażerów) bez możliwości wydłużonego 
postoju, 

6) Korzystanie z przystanku musi odbywać się w sposób nieutrudniający ruchu innym 
użytkownikom drogi i przystanku komunikacyjnego oraz niepowodujący zagrożenia dla 
organizacji lub bezpieczeństwa ruchu, 

7) Korzystanie z przystanków komunikacyjnych winno odbywać się zgodnie z rozkładem jazdy, 
będącym załącznikiem do uzyskanego zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego osób 
w transporcie, 

8) W przypadkach koniecznych, wynikających z zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu 
drogi (np. remont, przebudowa), korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać 
ograniczone poprzez czasowe wyłączenie z użytkowania przystanku komunikacyjnego lub 
tymczasową zmianę jego lokalizacji, 

9) Informacja o czasowym ograniczeniu korzystania z przystanku komunikacyjnego zostanie  
zamieszczona na tym przystanku komunikacyjnym oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Kolbuszowej, 

10) operatorzy i przewoźnicy są zobowiązani do udostępnienia rozkładu jazdy na wszystkich 
wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych, 

11) Zabrania się bez zgody Gminy Kolbuszowa umieszczania na przystankach innych informacji lub 
reklam niż te które dotyczą rozkładu jazdy, 

12) Zarządzający nie będzie ponosił 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, 

13) Zarządzający zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na przystankach 
komunikacyjnych, 

14) Zarządzający zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za straty powstałe na przystankach                 
komunikacyjnych, szczególnie  w infrastrukturze przystankowej, wynikłe z działalności 
Przewoźnika a niezwiązane z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach. 

 

2. Warunki i zasady korzystania z dworca na terenie miasta Kolbuszowa określa regulamin ustalony 
odrębną  uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej.  

3.Stawki opłat za korzystanie  przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych ustala 
odrębna uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej. 


