
UCHWALA NR XVII/;if^/20l3
RADY GMINY BEDLNO

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie okreslenia przystankow komunikacyjnych, udostejpnianych dla operatorow i przewoznikow,
ktorych wlascicielem lub zarzqdzajacym jest Gmina Bedlno oraz warunkow

i zasad korzystania z tych obiektow

Na podstawie 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r.
Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 iNr 214, poz. 1806; z2003r. Nr 80, poz. 717 iNr 162, poz. 1568; z2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 iNr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 iNr 175, poz. 1457; z2006r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 iNr 157, poz. 1241; z2010r. Nr 28, poz. 1421 poz. 146,Nr40,
poz. 230 iNr 106, poz. 675; z2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 iNr
217, poz. 1281; z 2012r. Poz. 567; z 2013r. poz. 153) Rada Gminy Bedlno uchwala, conaste_puje:

§ 1. Okresla sie, wykaz przystankow komunikacyjnych, ktorych wlascicielem lub zarza_dzaja_cym jest Gmina
Bedlno, zgodnie z zafycznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaty, udostejmionych dla operatorow publicznego transports
zbiorowego i przewoznikow do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w zakresie przewozu osob.

§ 2. Okresla SIQ warunki i zasady korzystania z przystankow komunikacyjnych, o ktorych mowa w §1 zgodnie
z zala_cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie_ Wojtowi Gminy Bedlno.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dm od dnia ogloszenia w Dzienm'ku Urze_dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

Przewodnicza_cy Rady Gminy
Bedlt

arka
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RADA GMINY
BEDLNO ZatqcznikNr 1 do Uchwaly NrXVII/.i'a^./2013

Rady Gminy Bedlno

z dnia 26 marca 2013 r.

WYKAZ PRZYSTANKOW KOMUNIKACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
BEDLNO, KTORYCH WLASCICIELEM LUB ZARZADZAJACYM JEST GMINA BEDLNO

L.p.

1.

Nazwa
przystanku

Plecka Dqbrowa

Ulica/droga

Droganrl02032E

jednostronny

X

dwustronny

-

Wiata
szt.

1

P R Z E W Q D N ' G Z A C Y
RADY

Id: A4936AF9-D24D-469F-S8B9-14686F80E20D. Uchwalony Strona 1



RABA GMINY
EE V)! ,N O Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr XVIIA AS&/2013

Rady Gminy Bedlno

z dnia 26 marca 2013 r.

WARUNKII ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKOW KOMUNIKACYJNYCH, KTORYCH
WLASCICIELEM LUB ZARZ^DZAJ^CYM JEST GMINA BEDLNO

§1. l .Z przystankow komunikacyjnych korzystac moga_ wyla_cznie operatorzy oraz przewoznicy, ktorzy
uzyskali zgodQ wlasciciela lub zarzqdzajacego na korzystanie z przystankow komunikacyjnych.

2. Zgod?, o ktorej mowa w ust. 1 wydaje Wqjt Gminy Bedlno na pisemny wniosek operatora lub przewoznika
zlozony w Urz?dzie Gminy w Bedlnie.

3. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 2 nalezy dola_czyc:

1) kserokopi? dokumentow potwierdzajacych posiadanie uprawnieh do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
w zakresie przewozu osob;

2) proponowany rozklad jazdy uwzgl?dniaja_cy przystanki, czasy odjazdow iprzyjazdow oraz dlugosci linii
podanq. w kilometrach i odleglosci mi$dzy przystankami na terenie gminy Bedlno;

3) map? z zaznaczona, linia_ komunikacyjnq. i przystankami na terenie gminy Bedlno;

4) wykaz obslugiwanych przystankow ze wskazaniem nazw i lokalizacji;

5) w przypadku linii rozpoczynaj^cych lub konczc\cych siq na terenie gminy Bedlno - miejsca postoju dla
pojazdow realiznja_cych przewozy na przystanku pocza_tkowym i koncowym.

§ 2. Przewoznicy oraz operatorzy, o ktdrych mowa w § 1 ust. 1, zobowia_zani sa_ do przestrzegania
nastqpujitcych zasad korzystania z przystankow komunikacyjnych:

1) zatrzymywania sie_ na przystankach komunikacyjnych w sposob zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

2) ograniczania czasu zatrzymywania si? pojazdow na przystankach komunikacyjnych przelotowych do czasu
zapewniajqpego wsiadanie , wysiadanie pasazerow oraz inkasowania naleznosci;

3) wykonywania ushig przewozowych zgodnie z uzgodnionym rozkladem jazdy.

§ 3. Ustala si^ naste_puja_ce warunki korzystania z przystankow komunikacyjnych:

1) przewoznicy i operatorzy, o ktorych mowa w§ lust . 1, maja_ prawo zatrzymywac si? na przystankach
komunikacyjnych w celu umozliwienia pasazerom wsiadania i wysiadania oraz inkasowania naleznosci;

2) zabrania si? zatrzymywania pojazdow na przystankach komunikacyjnych w innym celu niz opisany w pkt 1,
w szczegolnosci oczekiwania na pasazerow;

3) dopuszcza si?mozliwosc postojow wynikaja^cychzrozkiadow jazdy jedyniena przystankach komunikacyjnych
poczatkowych i koncowych, o ile zostary na nich wyznaczone w tym celu okreslone miejsca postojowe;

4) zabrania si? na terenie przystankow komunikacyjnych bez zgody wlasciciela rozmieszczania plakatow,
ogloszen, rozkladow jazdy oraz prowadzenia innej dzialalnosci niz przewoz osob.

§ 4. 1. W przypadku prowadzenia robot drogowych, usuwania awarii, organizacji objazdow i innych sytuacji,
wymuszaja,cych zmiany tras linii komunikacyjnych Urza_d Gminy w Bedlnie moze ustanawiac tymczasowe
przystanki komunikacyjne dla przewoznikow i operatorow.

2. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1, warunki i zasady korzystania z przystankow komunikacyjnych, stosuje
si? odpowiednio.

Id: A4936AF9-D24D-469F-88B9-14686F80E20D. Uchwalony Strona 1



RADAGMINY
EEDLNO

Uzasadnienie

Podje_cie uchwary w sprawie okreslenia przystankow komunikacyjnych, udostejpnianych dla operatorow
i przewoznikow, ktorych wlascicielem lub zarzaxlzaja_cym jest Gmina Bedlno oraz warunkow i zasad
korzystania z tych obiektow ma na celu wdrozenie procedur administracyjnych dotycza^cych wydawania lub
zmiany zezwolen na wykonywanie drogowych przewozow osob.

PRZEWODNJCZACY
RADY
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