UCHW ALA NR XXIII184 12013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawle okreslenia i10sci i usytuowania przystank6w komunikacyjnych
na terenie Gminy Sochocin oraz warunk6w i zasad korzystania z tych
przystank6w
Na podstawie

art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

0

samorzqdzie

gminnym (tj. Oz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym ( Oz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Gminy uchwa1a
co nastypuje:
§ 1.1.Przystanki komunikacyjne znajdujqce siy na terenie Gminy Sochocin, zwane dalej
"przystankami", stanowiq wlasnos6 Gminy Sochocin lub Sq przez niq zarzqdzane.
2.Wykaz przystankow komunikacyjnych,

0

ktorych mowa w ust.l stanowi zalqcznik Nr 1 do

niniejszej uchwaly.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystankow,

0

ktorych mowa w § 1 ust.1 okreSla

zalqcznik Nr 2 do niniejszej uchwaly.

§ 3.Wykonanie uchwaly powierza siy Wojtowi Gminy Sochocin.
§ 4.Uchwala podlega ogloszeniu w Ozienniku Urzydowym Wojewodztwa Mazowieckiego
i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Przewodnic
Darius

Uzasadnienie
do UCHWALY Nr XXIII184/2013
RADY GMINY SOCHOCIN

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie okreslenia i10sci i usytuowania przystank6w komunikacyjnych
na terenie Gminy Sochocin oraz warunk6w i zasad korzystania z tych
przystank6w
Z dniem 01 marca 201 1 roku weszla w zycie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku
o publicznym transporcie drogowym ( Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz.I3) na mocy przepis6w
w/w ustawy okreslenie lokalizacji przystank6w komunikacyjnych oraz warunk6w i zasad
korzystania z nich nastypuje w drodze uchwaly podjytej przez wlasciwy organ danej jednostki
samorz'1du terytorialnego.
Zgodnie z wyzej cytowan'1 ustaw'1 zasady zarz'1dzania przystankami komunikacyjnym
dotycz'1:
koniecznosci

okreSlenia

w

drodze

uchwaly

przystank6w

komunikacyjnych

udostypnianych dla operator6w i przewoznik6w zal'1cznik Nr 1 do Uchwaly,
koniecznosci okreslenia w drodze uchwaly warunk6w oraz zasad korzystania z tych
obiekt6w przez operator6w i przewoznik6w zal'1cznik Nr 2 do Uchwaly,
Wobec powyzszego podjycie niniejszej uchwaly jest uzasadnione.

Zal'!:cznik nr 1 do Uchwaly Nr XXIII184/2013
Rady Gminy Sochocin
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wykaz przystank6w komunikacyjnych na terenie Gminy Sochocin

L.p.

Nazwa przystanku

1.

Ciemniewo

2.

Sochocin

3.

BieIe

4.

Wycinki

5.
6.

Wycinki
/skrzyzowanie/
Bolycin

7.

BoIycin /skrzyzowanie/

8.

BoIycin / przy ZUD/

9.

Koloz<tb

10.

Koloz<tb

11.

Drozdzyn

12.

Idzikowice

13.

Kuchary Zydowskie

Miejscowosc
nr i nazwa drogiJulicy
Ciemniewo
Nr 50 - droga krajowa
Sochocin
Nr 50 - droga krajowa
Biele
Nr 50 - droga krajowa
Wycinki
Nr 50 - droga krajowa
Wycinki
Nr 50 - droga krajowa
Bolycin
Nr 632-droga wojewodzka
BoIycin
Nr 632-droga wojewodzka
BoIycin
Nr 632-droga wojewodzka
Koloz'!:b
Nr 632-droga wojewodzka
Koloz'!:b
Nr 632-droga wojewodzka
Drozdzyn
Nr 632-droga wojewodzka
Idzikowice
N r 341 - droga powiatowa
Kuchary Zydowskie
Nr 341 - droga powiatowa

Nr
przystanku
- 01
- 08
- 03
- 06
- 05
- 04
- 07
- 02
- 09
- 01
- 03
- 08
- 05
- 06
- 07
- 04
- 09
- 02
- 11
- 02
- 04
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I.

Zal~cznik

nr 2 do Uchwaly Nr XXIII184/2013

Rady Gminy Sochocin
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Warunki i zasady korzystania z przystank6w komunikacyjnych na terenie Gminy
Sochocin.

1.Z przystank6w komunikacyjnych na terenie Gminy Sochocin, kt6re
w!asnose Gminy Sochocin, lub

s~

przez

ni~ zarz~dzane

przewoznicy

stanowi~

mog~

korzystae

zgodnie z niniejszymi zasadami i warunkami:
1) zlozenie wniosku w sprawie wyraZenia zgody na korzystanie z przystank6w,
2) do wniosku, na podstawie kt6rego zostanie zawarta umowa na korzystanie
z przystank6w nalezy
a) kserokopie

dol~czye:

zezwolenia

na

wykonywanie

regulamych

przewoz6w

os6b

w krajowym transporcie drogowym,
b) kserokopie

obowi~uj~cego

rozk!adu jazdy,

c) wykaz obslugiwanych przystank6w,
d) mapy z

zaznaczon~ lini~ komunikacyjn~

i przystankarni,

3) zawarcie umowy na korzystanie z przystank6w komunikacyjnych,
4) umowa bydzie zawarta na okres waznosci zezwolenia. Umowa okresli miydzy innymi:
a) ilose zatrzyman srodka transportu na przystankach,
b) wykaz obslugiwanych przystank6w wedlug rozk!adu jazdy,
2.Na przystankach przelotowych ( nie

posiadaj~cych

pytli koncowych) mozliwe jest

zatrzymywanie siy tylko na czas wsiadania lub wysiadania pasaZerow bez mozliwosci
parkowania i oczekiwania na kurs.
3.Zatrzymywanie siy na przystankach komunikacyjnych powinno odbywac siy zgodnie
z aktualnym rozkladem jazdy oraz takiego korzystania z zatok przystankowych, aby inni
przewoznicy mogli z nich korzystae na r6wnych prawach.
4. Przewoznik komunikacji publicznej

zobowi~any

jest do wywieszenia aktualnych

rozk!ad6w jazdy na przystankach komunikacyjnych. Rozklad jazdy moze bye
umieszczony

wyl~cznie

przystankowej.

w miejscach do tego przeznaczonych tj. na slupku lub na wiacie

5.Zabrania sit( ustawiania dodatkowych slupk6w w celu rozwieszenia rozklad6w
jazdy.
6.Przewoznik powiadamia zarz<ldzaj<lcego przystankami
ilosci przystank6w z kt6rych korzysta.

0

zmianie rozklad6w jazdy,

