
UCHWAŁA NR XXVIII/308/2016
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Borne Sulinowo oraz warunki i zasady korzystania z nich przez operatorów i przewoźników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust.2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 i 1579) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893 oraz 
z 2016 r. poz. 1342) i rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r. poz. 451) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne położone na terenie Gminy Borne Sulinowo, których 
właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Borne Sulinowo, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków położonych na terenie Gminy Borne 
Sulinowo, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/308/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 października 2016 r.

Wykaz przystanków

LP. Numer drogi Miejscowość, ulica Nazwa przystanku Numer 
przystanku

1. Dz. nr 252 Kiełpino Kiełpino I 01

2. Dz. nr 195/4 Kiełpino Kiełpino II 02

3. Dz. nr 68 Komorze Komorze 03

4. Dz. nr 142/2 Nobliny Nobliny 04

5. Dz. nr 2/10 Śmiadowo kol. Śmiadowo kol. 05

6. Dz. nr 105 Uniemino Uniemino 06
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/308/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 października 2016 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Borne Sulinowo

1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu 
zbiorowego i przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego 
przewozu osób, zwani dalej „przewoźnikami”.

2. Warunkiem do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Gminy Borne 
Sulinowo wydanej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do 
którego należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

b) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie przewozu osób,

c) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długości linii 
podane w kilometrach i odległości miedzy przystankami na terenie Gminy Borne Sulinowo,

d) mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami oraz wskazaniem przystanku 
początkowego i końcowego.

4. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie.

5. Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku gdy:

a) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa mchu 
drogowego spowodowane w szczególności zbyt małą pojemnością zatoki przystankowej albo miejscem na 
jezdni, przeznaczonym do utrzymania pojazdów,

b) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Operatorzy i przewoźnicy korzystający: przystanków mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy 
wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania w ramach obowiązującego rozkładu 
jazdy. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

7. Zabrania się rozmieszczania na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Burmistrza Bornego 
Sulinowa informacji i reklam innych niż te, które dotyczą rozkładów jazdy.

8. Wykonanie i umieszczanie tabliczek rozkładu jazdy, a także dbałość o ich czytelność i wygląd 
estetyczny oraz aktualność danych należy do obowiązku przewoźnika.

9. Operator i przewoźnik korzystający z przystanku zobowiązany jest do korzystania z przystanków 
komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na 
równych prawach.

10. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:

a) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby 
nie ograniczyć przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,

b) umożliwienia pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie, w szczególności osobom 
starszym, niepełnosprawnym i dzieciom.
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11. W przypadkach koniecznych, wynikających z czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji 
ruchu korzystanie z przystanków może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu 
przystanku z użytkowania lub zmianie jego lokalizacji, o czym Burmistrz Bornego Sulinowa poinformuje 
operatora i przewoźnika w terminie 3 dni roboczych od zaistniałych ograniczeń.

12. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy Bornego Sulinowa 
z miesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte 
w dokumentach załączonych do wniosku lub zaprzestania działalności przewozowej.
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