
DRUK NR 10/XLVI 
 

UCHWAŁA NR ………… 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE  

z dnia ………………… 
 
 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, 
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków 
 
 

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13; Nr 228, poz. 1368; z 2014 r. poz. 423) uchwala się, co następuje: 
 

§1. Określa się przystanki komunikacyjne stanowiące własność Gminy Gryfino, udostępnione 
operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie 
zbiorowym, wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków wskazanych w §1, stanowiące 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§3. Za korzystanie z przystanków, o których mowa w §1, nie pobiera się opłat. 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

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

 

 

 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
 

 Mieczysław Sawaryn 



 
 

Uzasadnienie 
 

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. poz. 13 ze zmianami) do zadań organizatora publicznego 
transportu zbiorowego należy określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których 
właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Określenie 
przedmiotowych przystanków i dworców oraz warunków i zasad korzystania z nich, zgodnie z art. 15 
ust. 2 wspomnianej ustawy, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej 
jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku gminnych przewozów pasażerskich organizatorem 
publicznego transportu zbiorowego jest dana gmina. 
 
 
Sporządził 
 
Mariusz Tarka 

 
 
 



Załącznik nr 1 
do Uchwały nr …………… 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia ……………… 

 
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy Gryfino, 
udostępnionych operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób  

w publicznym transporcie zbiorowym 
 
 

droga gminna nr 410022Z  
Gryfino – hotel „Na Rozstajach” – Nowe Czarnowo (Elektrownia Dolna Odra) 

Lp. Nazwa przystanku Nr przystanku Kilometraż 
    
1 Pniewo, ul. Przemysłowa 01 1+011 P 
2 Pniewo, ul. Przemysłowa 02 1+095 L 
3 Nowe Czarnowo, Krzywy Las, N/Ż 03 2+201 P 
4 Nowe Czarnowo, Pętla, N/Ż 04 3+590 L 
5 Nowe Czarnowo, Pętla, N/Ż 05 3+673 P 
6 Nowe Czarnowo, Szpital, N/Ż 06 3+047 L 
7 Nowe Czarnowo, Szpital, N/Ż 07 3+047 P 

 
 

droga gminna nr 410035Z  
Borzym – Sobiemyśl (droga powiatowa nr 1356Z) 

Lp. Nazwa przystanku Nr przystanku Kilometraż 
    
1 Sobiemyśl 01 3+838 L 

 
 

droga gminna nr 410027Z  
Pniewo droga wojewódzka nr 121 – Nowe Czarnowo 

Lp. Nazwa przystanku Nr przystanku Kilometraż 
    
1 Nowe Czarnowo, wieś 01 0+906 L 
2 Nowe Czarnowo, wieś 02 0+892 P 

 
 

droga gminna nr 412505Z  
Iwaszkiewicza – 11 Listopada 

Lp. Nazwa przystanku Nr przystanku Kilometraż 
    
1 Gryfino, Gimnazjum 01 0+481 L 

 



Załącznik nr 2 
do Uchwały nr …………… 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia ……………… 

 
 

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. 


