
UCHWAŁA NR XVII/107/16
RADY GMINY WIŻAJNY

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  lub zarządzającym jest 
gmina Wiżajny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 15 ust. 1, pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440, poz. 1753, poz. 1890, poz. 1893;
z 2016 r., poz. 1342) Rada Gminy Wiżajny uchwala co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiżajny 
udostępniane operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom uprawnionym do 
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób oraz warunki i zasady korzystania z tych 
przystanków.

§ 2. 1. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych określa załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiżajny.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXI/95/12 Rady Gminy Wiżajny z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  lub zarządzającym jest gmina 
Wiżajny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałejko
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/107/16
Rady Gminy Wiżajny

z dnia 14 września 2016 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiżajny, 
udostępnionych operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom uprawnionym do 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.

Lp. Nazwa przystanku Lokalizacja Uwagi

1. Laskowskie I
Miejscowość 
Laskowskie, droga 
gminna nr 101501B

słupek bez wiaty

2. Laskowskie skrzyżowanie
Miejscowość 
Laskowskie, droga 
gminna nr 101501B

słupek bez wiaty

3. Wiżajny skrzyżowanie

Miejscowość Wiżajny, 
rejon skrzyżowania dróg 
gminnych
nr 101501B i nr 101529B

słupek bez wiaty

4. Wiżajny ul. Rynek w Wiżajnach słupek, wiata

5. Leszkiemie

Miejscowość Leszkiemie, 
droga gminna 101516B 
(na wysokości działki nr 
30/2 obręb Leszkiemie)

słupek bez wiaty
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/107/16
Rady Gminy Wiżajny

z dnia 14 września 2016 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Wiżajny udostępnionych operatorom publicznego transportu zbiorowego 

oraz przewoźnikom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu 
zbiorowego oraz przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu 
osób.

§ 2. Ilekroć jest mowa o:

1. przystanku komunikacyjnym – należy przez to rozumieć przystanek komunikacyjny, o którym mowa w 
art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym;

2. operatorze – należy przez to rozumieć oparotora publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w 
art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym;

3. przewoźniku – należy przez to rozumieć przewoźnika, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z 
dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 3. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest uzyskanie zgody 
właściciela lub zarządzającego.

§ 4. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizowania przewozów – wsiadanie i 
wysiadanie pasażerów.

§ 5. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych w szczególności powinno:

1. Odbywać się według uzgodnionego rozkładu jazdy;

2. Zapewniać innym użytkownikom korzystanie z nich na równych prawach;

3. Umożliwiać pasażerom bezpieczne wsiadanie i wysiadanie;

4. Następować wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów.

§ 6. Na przystankach zabrania się:

1. Postoju ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów;

2. Umieszczania bez zgody właściciela lub zarządzającego plakatów, reklam i ogłoszeń, prowadzenia innej 
działalności niż przewóz osób.

§ 7. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków zobowiązani są do uzyskania
od właściciela lub zarządzającego przystankami uzgodnienia w szczególności w zakresie ilości przystanków 
wraz z rozkładem jazdy.

§ 8. Umieszczanie informocji z rozkładem jazdy oraz utrzymanie we właściwym  stanie technicznym i 
estetycznym należy do korzystającego z przystanku operatora i przewoźnika.

§ 9. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia, utrudnienia lub brak możliwości korzystania z 
przystanków w przypadkach losowych lub od niej niezależnych oraz w czasie zmknięcia odcinków dróg, w 
szczególności z powodu budowy, przebudowy lub remontu dróg lub innej infrastruktury drogowej.

§ 10. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatora i przewoźnika, dla których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiżajny jest nieodpłatne.
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