UCHWAŁA NR XVII/145/2020
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina i Miasto Pyzdry, warunków i zasad korzystania z nich.
Na podstawie art 15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tj.
Dz. U. z 2019r., poz.2475 ze zm.) art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala
co następuje.
§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto
Pyzdry zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§ 4. Traci moc Uchwała nr XXX/260/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
i Miasto Pyzdry, warunków i zasad korzystania z nich.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Justyna Sosnowska

Id: 320B1257-6E25-4221-A345-74B80E9BED25. Podpisany

Strona 1

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVII/145/2020
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 30.09.2020r.
Nr
przystanku

Nazwa przystanku

Lokalizacja - droga

Miejscowość

01

dworzec PKS

ul. Dworcowa nr 3024

Pyzdry

02

ulica Mostowa

droga wojewódzka nr 442

Pyzdry

24

ulica Niepodległości

droga wojewódzka nr 466

Pyzdry

03

przy krzyżu

droga wojewódzka nr 466

Dłusk

05

na wprost posesji nr 8

droga wojewódzka nr 466

Rataje

04

przy posesji 69

droga wojewódzka nr 466

Rataje

06

przed szkołą i remizą OSP

droga wojewódzka nr 466

Pietrzyków

08

przy drodze do KsawerowaBorkowa

droga wojewódzka nr 466

Pietrzyków -Kolonia

10

na wprost remizy OSP

droga powiatowa nr 2904

Tarnowa

12

przy drodze do Kruszyn

droga wojewódzka nr 442

Kruszyny

07

Tłoczyzna

droga wojewódzka nr 442

Tłoczyzna

09

przy szkole podstawowej

droga wojewódzka nr 442

Górne Grądy

16

przy posesji nr 7

droga gminna 408017

Grądy Górne

14

przy sklepie spożywczym

droga wojewódzka nr 442

Ciemierów -Kolonia

11

w środku miejscowości

droga powiatowa nr 4180

Ciemierów

13

obok remizy OSP

droga powiatowa nr 4180

Lisewo

18

przy posesji nr 5

droga powiatowa nr 4181

Zamość

15

przy sklepie

droga gminna nr 408012 P

Ruda Komorska

17

na wprost pomnika bitwy pod
Pyzdrami

droga powiatowa nr 2900

Walga

19

przy drodze do budynku b.szkoły

droga powiatowa nr 2900

Królewiny

21

przy zjeździe na dr. do Wrąbczynka

droga powiatowa nr 2900

Zapowiednia

20

przy granicy z gm. Zagórów

droga powiatowa nr 2900

Żdżary

23

przy sklepie spożywczym GS

droga powiatowa nr 2901

Wrąbczynkowskie Hol.

25

przy posesji 42

droga powiatowa nr 2901

Wrąbczynkowskie Hol.

22

przy figurze – skrzyżowanie z
drogami gminnymi

droga powiatowa nr 2901

Wrąbczynek

Uwaga!
* numer dwucyfrowy parzysty dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu narastającego
*numer dwucyfrowy nieparzysty dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu malejącego
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVII/145/2020
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 30.09.2020r.
Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Pyzdry.
1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy i przewoźnicy
prowadzący działalność w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
2. Operator i przewoźnik zobowiązany jest do zatrzymywania się na przystankach w sposób
zgodny z przepisami Prawa o ruchu drogowym.
3. Operator i przewoźnik może zatrzymywać pojazdy na przystankach przelotowych wyłącznie
na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów, bez oczekiwania na pasażerów, bez
przerw czasowych w funkcjonowaniu linii, bez przerw na spożywanie posiłków przez
kierowców lub sprzątanie autobusów. Postanowienie nie dotyczy przystanków krańcowych.
4. Operator i przewoźnik zobowiązany jest do wykonywania usług publicznego transportu
zbiorowego zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy, umieszczonym na każdym przystanku
dla danej linii komunikacyjnej.
5. Operator i przewoźnik zobowiązany jest wystąpić do organizatora o wydanie zgody na
korzystanie z przystanków oraz umieszczania na przystankach niezbędnych informacji dla
pasażerów.
6. Operator lub przewoźnik występujący o wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków
transportu zbiorowego powinien złożyć wniosek wraz z rozkładem jazdy, schematem linii
komunikacyjnej oraz wskazaniem przystanku początkowego i końcowego.
7. Operator lub przewoźnik w terminie 3 miesięcy od dnia uzgodnienia zasad korzystania
z przystanków komunikacyjnych zobowiązany jest przekazać organizatorowi kserokopię
zezwolenia na przewozy regularne lub potwierdzenia przewozu.
8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone mienie operatora lub przewoźnika
na przystankach komunikacyjnych.
9. W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach komunikacyjnych lub
dworcach zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji tych obiektów oraz prawa do ich
likwidacji bądź czasowego zawieszenia w funkcjonowaniu.
10. Organizator może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacji, jeżeli
wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub
w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców)
lub wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji ruchu lub bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
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UZASADNIENIE

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła w życie z dniem 01 marca 2011r.
stanowi, iż do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należy
utrzymanie oraz budowa , przebudowa i wykonywanie remontów przystanków komunikacyjnych,
wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom. Natomiast Rozporządzenie
Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012r. określa sposób
nadawania numeracji porządkowej przystanku komunikacyjnego.
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