
UCHWALA NR XL/270/13
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawic okreSIenia przystankdw komunikacyjnych
zlokali/ovvanych na terenie Gminy Siawno,

ktdrych wlascicielem lub zarzqdzajqcym jest Gmina Sfawno,
warunkow i zasad korzystania z tych przystankow

Na podstawie art. 18ust.2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z2013 r.,
poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 15 ust. 2 ustawy zdnia 16 grudnia 2010 roku opublicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368), Rada Gminy Siawno, uchwala co nastepuje:

§ 1. Okres'la si? przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Gminy Siawno, ktorych wlascicielem
lub zarza.dzajacym jest Gmina Siawno, zgodnie z vvykazem stanowi^cym zal^cznik Nr 1 do Uchwaty.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystankdw, o kt6rych mowa w ust. 1 okresla zafqcznik Nr 2 do uchwaiy.

§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si? Wqjtowi Gminy Siawno.

§ 4. Uchwala wchodzi wzycie po uplywie 14dni od dnia jej ogJoszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodnicza.cy Rady Gminy

Arkadiusz Knap
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Zakfcznik Nr 1 do Uchwafy Nr XL/270/J3

Rady Gminy SJawno

zdnia30grudnia 2013 r.
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Zalqcznik Nr 2 do Uchwafy Nr XL/270/] 3

Rady Gminy Slawno

zdnia30grudnia2013 r.

Warunki i znsady korzystania z przystanktfw komunikacyjnych

na terenie Gminy Slawno.

§ 1. 1. Z przystankow komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Slawno, ktore stanowia. wlasnosc
Gminy Slawno lub sa przez ilia, zarzfjdzane, zwanymi dalej ..przystankami", moga korzystac operator publiczncgo
transportu zbiorowego oraz przewoznicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego, zvvani dalej
,,przewoznikami".

2. Udostepnienie przewoznikom przystankow nast^puje na podstawie umowy zawartej pomiedzy
przewoznikiem a Gminq Slawno.

3. Umowa, o ktorej mowa w ust. 2 zawierana jest na wniosek przcwoznika skladany do Urzt;du Gminy Slawno
wraz z zatacznikami okreslonyrni w § 2 ust. 1 .

§ 2. I . Do wniosku o zawarcie umowy zGminq Slawno na korzystanic z przystankow nalezy dolaczyc:

a) proponowany rozklad jazdy;

b) schema! pofqczeri komunikacyjnych z zaznaczon.-j lini;j komunikacyjna i przystankami komunikacyjnymi.

2. Umowe zwiera sie na ok res waznosci zezvvolcnia. Umowa okresia w szczegolnosci:

a) ilosc zatrzyman srodka transportu na przystankach;

b) wykaz obshigiwanych przystankow wedtug rozktadu jazdy.

§ 3. 1 . Korzystanie z przystank6w moze odbyvvac sie wyiqcznie w celu realizacji przewozow.

2. Zabrania sie postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obslugi pasazerow.

3, Rozklady jazdy srodkow transportu poszczcgolnych przewoznikow sa podawane do publicznej wiadomosci
na wszystkich wymienionych w rozkladzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Kazdy rozkfad jazdy zawiera

przewoznika i ewentualnie jego logo.

4. Umieszczenie tablicy z rozkladem jazdy oraz jej utrzymanie w nalezytym stanie technicznym nalezy do
przewoznika.

5. Rozklad jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposob montazu) podlega uzgodnieniu z Gminq Slawno.

6. Przewoznik zobowiazany jest do wywieszania aktualnych rozkladow jazdy na przystankach rozklad jazdy
moze bye umieszczony wy^jcznie w iniejscach do lego przeznaczonych.

7. Zabrania sie ustawiania dodatkowych slupkow wcelu rozwieszania rozkladow jazdy oraz umieszczania na
przystankach bcz zgody Urzedu Gminy w Slawnie innych inlbrmacji niz te, ktorc dotycza rozkladu jazdy oraz
reklam.

8. Przewoznik korzystajacy z przystanku zobowiazuje si? do:

a) korzystania z przystankow w sposob umozliwiajacy innym przewoznikom korzystanie z nich na rownych
prawach,

b) powiadamiania zarzadzajgcego przystankami o zmianie rozkladu jazdy i ilosci przystankow z ktorych korzysta.
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