
UCHWAŁA NR XXV/202/16
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 
Trzcianka, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina 

Trzcianka, warunków oraz opłat za korzystanie z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 15 ust. 2 oraz art. 16 ust. 4 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1440, poz. 1045, poz. 1753, poz. 1890, poz. 1893) Rada 
Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem 
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, na terenie gminy 
Trzcianka, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Trzcianka, 
udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w 
publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Zasady i warunki korzystania z przystanków, o których mowa w 
ust. 1, określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Korzystanie z przystanków jest bezpłatne.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Lp. Nazwa przystanku Numer przystanku Lokalizacja przystanku

1. Trzcianka, Plac Pocztowy
dworzec autobusowy

1 Plac Pocztowy

2. Trzcianka, dworzec kolejowy 2 ul. F. Roosevelta

3. Górnica 3 Przy drodze gminnej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/202/16
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 30 czerwca 2016 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 

XXV/202/16

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych 
przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w 
publicznym transporcie zbiorowym
1. Operatorzy i przewoźnicy wykonujący przewozy osób w ramach 

publicznego transportu zbiorowego, mogą korzystać z przystanków 
komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych, których 
właścicielem bądź zarządzającym jest gmina Trzcianka, wyłącznie na 
podstawie zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób, 
wydanego z uwzględnieniem uzgodnionego rozkładu jazdy obejmującego 
te przystanki .

2. Zabrania się umieszczania na przystankach, przez przewoźników 
bądź operatorów, dodatkowych słupków, wiat lub innych urządzeń bez 
pisemnej zgody Burmistrza Trzcianki.

3. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych 
następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania 
pasażerów oraz powinno odbywać się wyłącznie w celu realizacji 
przewozu osób.

4. Operatorzy i przewoźnicy obowiązani są  zapewnić pasażerom 
dogodne i bezpieczne warunki wsiadania i wysiadania z pojazdów, którymi 
dokonują przewozu osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

5. Niedopuszczalny jest postój na przystankach komunikacyjnych ponad 
czas niezbędny do obsługi pasażerów.

6. Operatorzy i przewoźnicy obowiązani są do sporządzenia i 
umieszczenia na przystanku komunikacyjnym aktualnego rozkładu jazdy.
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