
UCHWALA Nr VIIII60/2015 
RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

w sprawie okreslenia przystanku komunikacyjnego udost~pnionego przewoznikom 
i operatorom oraz zasad i warunk6w korzystania z tego przystanku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz£!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zm.) w zwi£!Zku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 
grudnia 2010 r. 0 publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.)
uchwala sit(, co nastt(puje: 

§1.0kresla sit( polozenie przystanku komunikacyjnego w miejscowosci Smardzewo 
o nazwie Smardzewo Poduchowne, kt6rego wlascicielem lub zarz£!dzaj£!cym jest Gmina 
Sochocin i jego udostt(pnienie operatorom i przewoznikom. 

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanku komunikacyjnego 0 kt6rym mowa w § 1 
okresla zal£!cznik do niniejszej uchwaly. 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sit( W6jtowi. 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(cia. 



UZASADNIENIE 

DO UCHW AL Y Nr VIIII60/2015 


RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 31 sierpnia 2015r. 


Pismem z dnia 18 maja 2015 r. PKS-2114101/40/2015 Przedsiybiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie Sp61ka Akcyjna zwr6cilo siy z prosbq do Gminy 

Sochocin 0 usytuowanie przystank6w komunikacji zbiorowej znajdujqcych siy na terenie 

Gminy Sochocin w zwiqzku z uruchomieniem nowej linii komunikacyjnej. Rozmieszczenie 

nowych przystank6w dotyczy miejscowosci Sochocin Kolonia, Koliszewo i Smardzewo. 

W zwiqzku z wyzej wymienionym pismem ustalono, ze przystanki 

w miejscowosciach Sochocin Kolonia, Koliszewo i Smardzewo OSP polozone Sq przy drodze 

powiatowej relacji Szymaki - Smardzewo - Kolonia Sochocin oznaczonej numerem 3034W 

(07735). Przy drodze gminnej znajduje siy jedynie przystanek w Smardzewie Poduchownym. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3) i 4) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach 

publicznych (Dz. U. t. j. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) zarzqdcq dr6g powiatowych jest zarzqd 

powiatu, a dr6g gminnych w6jt (bunnistrz, prezydent miasta). Stosownie zas do tresci art. 20f 

pkt 1) zarzqdca drogi, jest obowi'lZany uwzglydniac uchwaly rady gminy, w kt6rych dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkanc6w wskazane zostanq wstypne miejsca lokalizacji nowych 

przystank6w komunikacyjnych. 0 ostatecznej lokalizacji takiego przystanku decyduje 

zarzqdca drogi, uwzglydniajqc charakter drogi oraz warunki bezpieczenstwa ruchu 

drogowego. 

Wszystkie przystanki wskazane w plsmle Przedsiybiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Ciechanowie S.A. Sq juz fizycznie zlokalizowane na gruncie i oznakowane. 

Nie doszlo jednak do prawnego uregulowania ich usytuowania. 

Z uwagi na ty okolicznosc, ze przy drodze gminnej zlokalizowany jest tylko 

przystanek komunikacji zbiorowej w Smardzewie Poduchownym, Gmina Sochocin 

zobowiqzana jest do podjycia uchwaly w przedmiocie jego lokalizacji i okreslenia warunk6w 

korzystania z tego przystanku zgodnie ze wskazaniami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o pUblicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.)art. 15 ust. 1 pkt 

6 i ust. 2. 



ZALt\CZNIK DO UCHW AL Y 
Nr VIIII60/2015 
RADY GMINY SOCHOCIN 
z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

Warunki i zasady korzystania z przystank6w komunikacyjnych udost~pnionych 
operatorom i przewoznikom 

§ 1. Korzystanie z przystank6w komunikacyjnych wymaga posiadania uprawnien do 
wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej, lub 
prowadzenia dzialalnosci w zakresie przewozu os6b, odpowiednio do rodzaju przewozu. 

§ 2. 1. Gmina Sochocin udostypnia przystanki komunikacyjne przewoznikowi na wniosek 
przewoznika, po uzyskaniu uzgodnienia zasad korzystania z przystanku komunikacyjnego. 

2. Nie udostypnia siy przystanku komunikacyjnego nastypnym przewoznikom lub do 
kolejnych zatrzyman srodk6w transportu, jezeli moze to spowodowac zagrozenie 

bezpieczenstwa ruchu drogowego (zbyt mala pojernnosc zatoki przystankowej). 
3. W przypadku czasowych zmian w organizacji ruchu kolowego lub w przypadku 

prowadzenia rob6t drogowych, zastrzega siy mozliwosc zmiany lokalizacji udostypnionych 
przewoznikom przystank6w komunikacyjnych oraz mozliwosc czasowej ich likwidacji. 

§ 3. Zasady korzystania z przystank6w komunikacyjnych: 

1. 	 Przystanki komunikacyjne sruZ(} wyl(}cznie do zatrzymywania siy pojazd6w w celu 
wymiany pasazer6w na czas nie dluzszy niz 1 minuta. 

2. 	 Korzystaj(}cy z przystanku komunikacyjnego jest obowi(}Zany do: 

a) podania do publicznej wiadomosci rozkladu jazdy poprzez zamieszczenie 

stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych, 
b) utrzymywania tablicy z rozkladem jazdy w nalezytym stanie technicznym, 

c) przestrzegania rozkladu jazdy, 
d) zatrzymywania pojazdu w obrybie zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku 

na wysokosci znaku oznaczaj(}cego przystanek, w taki spos6b, aby nie ograniczac 

przepustowosci i nie blokowac przystanku dla innych uzytkownik6w. 

§ 4. Zabrania siy ustawiania na przystankach dodatkowych srupk6w oraz urnieszczania 

reklarn i innych informacji nie zwi(}Zanych bezposrednio z realizacj(} przewoz6w. 

§ 5. Niedostosowanie siy przez przewoznika do zasad korzystania z przystank6w 
komunikacyjnych moze skutkowac cofniyciem uzgodnienia przez Gminy Sochocin na 
korzystanie z nich. 


