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Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowiących własność 
Gminy Gryfino, udostępnionych operatorom i przewoźnikom w ramach publicznego 

transportu zbiorowego w transporcie drogowym 
 
 

§1 
1. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy Gryfino 

uprawnieni są operatorzy i przewoźnicy wykonujący przewozy osób w publicznym transporcie 
zbiorowym. 

2. Korzystanie z przystanków, o których mowa w ust. 1, uwarunkowane jest wcześniejszym 
uzgodnieniem zasad, na jakich będzie realizowane, dokonanym z Gminą Gryfino jako 
właścicielem przystanków. 

 
§2 

1. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji publicznego transportu 
zbiorowego, tj. obsługi wsiadania i wysiadania pasażerów. 

2. Operatorzy lub przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązani są do: 
1) korzystania z nich w sposób umożliwiający innym operatorom lub przewoźnikom korzystanie 

z nich na równych prawach; 
2) powiadamiania Gminy Gryfino o zmianach rozkładu jazdy, w sposób i w terminach 

określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 
10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. poz. 451), a także o cofnięciu lub 
wygaśnięciu zezwolenia do prowadzenia działalności w zakresie przewozów osób.  

3. Podczas korzystania z przystanków komunikacyjnych zabrania się: 
1) postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów; 
2) umieszczania na przystankach plakatów, reklam i innych informacji nie dotyczących 

rozkładów jazdy, bez zgody Gminy Gryfino. 
 

§3 
Gmina Gryfino może odmówić wydania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, jeżeli 
jej wydanie mogłoby doprowadzić do: 

1) ograniczenia przepustowości przystanków (uniemożliwienia lub utrudnienia w znaczny 
sposób korzystania z przystanków innym operatorom lub przewoźnikom), 

2) spowodowania zagrożenia dla  organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 

§4 
Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięta w przypadku stwierdzenia: 

1) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnienia do wykonywania przewozów osób w transporcie 
drogowym, 

2) stworzenia zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego, 
3) nieprzestrzegania powyższych warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych. 

 
§5 

Do spraw nieuregulowanych powyższymi warunkami i zasadami zastosowanie mają obowiązujące 
przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy o transporcie drogowym, ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym, ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo przewozowe. 


