
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/200/2017 

RADY GMINY PŁOSKINIA 

z dnia 22 marca 2017 r. 

w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  

jest Gmina Płoskinia oraz warunki i zasady korzystania z przystanków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (t. j. Dz. U. 

z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1867 z późn. zm.) Rada Gminy Płoskinia, uchwala co 

następuje: 

§ 1.  Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Płoskinia, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Płoskinia udostępnionych dla operatorów i przewoźników: 

Lp. Nazwa przystanku, 

miejscowość 

Kategoria, nr drogi Lokalizacja przystanku 

1 Płoskinia Droga wewnętrzna w miejscowości 

Płoskinia 

Przystanek zlokalizowany przy 

działce nr 138/3 

2 Pierzchały Droga gminna Nr 111017 N Przystanek zlokalizowany przy 

drodze gminnej na wysokości 

działki Nr 94/8 

3 Jarzębiec Droga gminna Nr 111018 N Przystanek zlokalizowany przy 

drodze wewnętrznej - działka nr 

254/2 

§ 2.  Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina  określa załącznik  do niniejszej uchwały. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoskinia. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Elżbieta Sobolewska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2017 r.

Poz. 1871



Załącznik do Uchwały Nr XXIV/200/2017 

Rady Gminy Płoskinia 

z dnia 22 marca 2017 r. 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  

lub zarządzającym jest Gmina Płoskinia 

1. Z przystanków komunikacyjnych, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne 

przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego. 

2. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest nieodpłatne. 

3. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Gminy Płoskinia. 

4. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć stosowny wniosek, do którego 

należy dołączyć: 

1) projekt proponowanego rozkładu jazdy; 

2) mapę/schemat przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym 

projekcie rozkładu jazdy. 

5. Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych obowiązuje na okres ważności zezwolenia na 

wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym osób. 

6. Operatorzy posiadający zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, mają obowiązek podać 

do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach 

komunikacyjnych. 

7. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do operatora/przewoźnika. 

8. Zabrania się wywieszania na słupkach lub wiatach innych informacji lub reklam za wyjątkiem rozkładu jazdy. 

9. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków maja prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy 

wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania w ramach obowiązującego rozkładu jazdy. 

10. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi  pasażerów. 

11. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób 

umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach. 

12. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do umożliwienia pasażerom dogodnego i bezpiecznego 

wsiadania oraz wysiadania. 
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