UCHWAŁA NR XXXI/324/14
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pszczółki, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Pszczółki
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art.15 ust.1 pkt 6 i ust.2 oraz art.16 ust.4-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz.13 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pszczółki,
zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. Warunki i zasady korzystania z przystanków określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Pszczółki w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie się środka transportu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchyla się uchwałę nr XVIII/206/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie korzystania z przystanków
komunikacyjnych na terenie gminy Pszczółki.
§ 5. Upoważnia się Wójta do odstąpienia od ustalenia opłat w stosunku do przewoźników, którzy obszarem
komunikacji obejmą miejscowości znajdujące się poza trasą drogi krajowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Klamann
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXI/324/14
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 30 września 2014 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PSZCZÓŁKI

Lp.

Nr
drogi

Przebieg drogi

Miejscowość

Nr
przystanku

Miejsce usytuowania
przystanku

Strona drogi

Kierunek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
2210G
2210G
2210G
2210G
2221G
2221G
2220G
2220G
190002G
190002G
190005G
190005G

Gdańsk - Łódź
Gdańsk - Łódź
Gdańsk - Łódź
Gdańsk - Łódź
Gdańsk - Łódź
Gdańsk - Łódź
Gdańsk - Łódź
Gdańsk - Łódź
Gdańsk - Łódź
Gdańsk - Łódź
Gdańsk - Łódź
Gdańsk - Łódź
Gdańsk - Łódź
Gdańsk - Łódź
Olszanka - Gołębiewo - Pszczółki
Olszanka - Gołębiewo - Pszczółki
Olszanka - Gołębiewo - Pszczółki
Olszanka - Gołębiewo - Pszczółki
Ulkowy - Pszczółki
Ulkowy - Pszczółki
Różyny - Ulkowy - Rębielcz
Różyny - Ulkowy - Rębielcz
Żelisławki - do drogi 2210G
Żelisławki - do drogi 2210G
ul. Kwiatowa
ul. Kwiatowa

Różyny
Różyny
Różyny
Różyny
Różyny
Różyny
Skowarcz
Skowarcz
Pszczółki
Pszczółki
Kolnik
Kolnik
Kolnik
Kolnik
Pszczółki
Pszczółki
Rębielcz
Rębielcz
Ulkowy
Ulkowy
Ulkowy
Ulkowy
Żelisławki
Żelisławki
Kleszczewko
Kleszczewko

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Różyny, Dworcowa
Różyny, Dworcowa
Różyny, Kościół
Różyny, Kościół
Różyny, Leśna
Różyny, Leśna
Skowarcz, Topolowa
Skowarcz, Topolowa
Pszczółki, Gdańska
Pszczółki, Gdańska
Kolnik, Tczewska-początek
Kolnik, Tczewska-początek
Kolnik, Topolowa
Kolnik, Leszczynowa
Pszczółki, centrum
Pszczółki, centrum
Rębielcz, centrum
Rębielcz, centrum
Ulkowy
Ulkowy
Ulkowy II
Ulkowy II
Żelisławki, przy kościele
Żelisławki, przy kościele
Kleszczewko, pętla
Kleszczewko, pętla

lewa
prawa
lewa
prawa
lewa
prawa
lewa
prawa
lewa
prawa
lewa
prawa
lewa
prawa
lewa
prawa
lewa
prawa
lewa
prawa
lewa
prawa
lewa
prawa
lewa
prawa

Gdańsk
Tczew
Gdańsk
Tczew
Gdańsk
Tczew
Gdańsk
Tczew
Gdańsk
Tczew
Gdańsk
Tczew
Gdańsk
Tczew
Gdańsk
Tczew / Suchy Dąb
Sobowidz / Ulkowy
Pszczółki
Różyny / Sobowidz
Pszczółki
Różyny
Pszczółki / Sobowidz
Ulkowy-Pszczółki / Różyny
Rębielcz-Pszczółki / Sobowidz
Pruszcz Gdański / Tczew
Ulkowy-Pszczółki/ Ulkowy-Sobowidz
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXI/324/14
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 30 września 2014 r.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ZLOKALIZOWANYCH
NA TERENIE GMINY PSZCZÓŁKI

1. Z przystanków komunikacyjnych, które stanowią własność Gminy Pszczółki lub są przez nią
zarządzane, korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy, którzy uzyskali na to zgodę.
2. Zgodę wydaje Wójt Gminy Pszczółki, na wniosek przewoźnika.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust.2 należy dołączyć:
a) proponowany rozkład jazdy,
b) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
komunikacyjnymi, określonymi w załączniku nr 1 do uchwały.
4. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzadzającym jest Gmina Pszczółki, jest uiszczanie opłat wyliczonych na podstawie dostarczonego
rozkładu jazdy. Wójt Gminy Pszczółki określi szczegółowe zasady uiszczania opłat.
5. Przewoźnicy mają obowiązek wykorzystywać przystanki komunikacyjne wyłącznie w celu
obsługi podróżnych na liniach komunikacyjnych, ściśle przestrzegając godzin odjazdu
i przyjazdu, ustalonych w aktualnym rozkładzie jazdy.
6. Przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania się na początku zatoki przystankowej lub przy
słupku przystankowym, w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować
stanowiska innym przewoźnikom oraz w sposób niepowodujący niebezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
7. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych następuje wyłącznie na czas
niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów, a w przypadku sprzedaży biletów przez
kierującego pojazdem - na czas potrzebny do pobrania należności.
8. Przewoźnik ma obowiązek wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na wszystkich
wymienionych w rozkładzie przystankach komunikacyjnych oraz dostarczenia aktualnego
rozkładu jazdy do Urzędu Gminy w Pszczółkach.
9. Koszt wywieszenia, aktualizacji rozkładów jazdy oraz utrzymywania w odpowiednim
stanie technicznym tablicy z rozkładem jazdy ponosi przewoźnik.
10. Zabrania się przewoźnikom umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji
niż te, które dotyczą rozkładu jazdy oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz 260 z późn. zm.).
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11. Rezygnację przewoźnika z korzystania z przystanków komunikacyjnych, będących własnością
lub w zarządzie Gminy Pszczółki, należy zgłosić z miesięcznym wyprzedzeniem.
12. Gminie Pszczółki przysługuje możliwość cofnięcia zgody na korzystanie z przystanków
komunikacyjnych, których jest zarządcą lub właścicielem w trybie natychmiastowym,
w przypadku naruszenia warunków, określonych niniejszym dokumentem.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o publicznym
porozumieniom
usytuowanie

transporcie zbiorowym,

samorządy dzięki

zawartym

z właścicielami przystanków komunikacyjnych, właściwymi ze względu na ich
przy drogach różnych kategorii, przejmują rolę organizatora publicznego transportu

zbiorowego na obszarze gminy. Do zadań organizatora należą planowanie, organizowanie i zarządzanie
publicznym transportem zbiorowym.
Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na poziomie samorządowym polega m.in. na:
1) ustaleniu stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych
i dworców, dla których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina,
2) określeniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których

właścicielem lub zarządzającym jest

Gmina, udostępniania ich dla operatorów i przewoźników, a także ustalenia warunków i zasad korzystania z
nich.
Określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina, udostępnianie ich dla operatorów i przewoźników oraz ustalenie warunków i zasad korzystania
z nich, a także określenie stawki wysokości opłaty za jedno zatrzymanie się środka transportu na przystanku
komunikacyjnym

następuje w drodze uchwały podjętej przez Radę Gminy. Opłata za korzystanie z

przystan-ków komunikacyjnych stanowi jej dochód własny z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków
oraz realizację zadań związanych z budową, przebudową i remontem wiat przystankowych lub innych
służących pasażerom, usytuowanych w pasie drogowym.
Dzięki określeniu przystanków, a także warunków i zasad korzystania z nich, ustaleniu stawki opłaty
za zatrzymanie się środka transportu, a także dzięki

zawartym porozumieniom

z właścicielami

przystanków zlokalizowanym przy drogach innej kategorii niż drogi gminne, Gmina Pszczółki posiada
odpowiednie kompetencje i może realizować zadania z zakresu zarządzania usługami transportowymi na
terenie gminy.
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