
UCHWAŁA Nr XLII/423/14 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest  

Gmina Złotów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 
 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 15 ust. 2 ustawy                

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 

i Nr 228, poz. 1368 ) uchwala się, co następuje: 

      § 1. Określa się przystanki komunikacyjne służące przewozom zbiorowym osób, których 

właścicielem jest Gmina Złotów, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

      § 2. Przyjmuje się zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych obowiązujące na 

obszarze Gminy Złotów, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych będących własnością Gminy Złotów 

 
      Gmina Złotów jest właścicielem przystanków autobusowych, które usytuowane są w pasach dróg       

gminnych, powiatowych lub wojewódzkich i służą różnym przewoźnikom i przewozom, których 

organizatorem nie jest Gmina. Poniżej ich wykaz: 

Nr Usytuowanie Strona drogi Typ  

1.  Grodno – droga powiatowa 1021P L Wiata murowana 

2.  Grodno – droga gminna L Wiata metalowa 

3.  Krzywa Wieś – droga powiatowa 1021P L Wiata murowana 

4.  Krzywa wieś – droga gminna P Wiata metalowa 

5.  Bielawa – droga powiatowa 1021P L Wiata murowana 

6.  Radawnica – droga powiatowa 1021P L Wiata metalowa 
7.  Radawnica – droga powiatowa 1021P P Wiata metalowa 
8.  Kamień – droga powiatowa 1025P P Wiata metalowa 
9.  Józefowo – droga powiatowa 1026P L  Wiata metalowa 
10.  Józefowo – droga gminna P  Wiata metalowa 
11.  Franciszkowo – droga powiatowa 1021P P Wiata metalowa 
12.  Franciszkowo – droga powiatowa 1021P P Wiata metalowa 
13.  Nowy Dwór– droga powiatowa 1021P P Wiata murowana 
14.  Nowy Dwór– droga powiatowa 1021P P Wiata murowana 
15.  Stare Dzierzążno – droga powiatowa L Wiata metalowa 

16.  Stawnica– droga powiatowa 1022P L Wiata metalowa 
17.  Stawnica– droga powiatowa1022P P Wiata metalowa 
18.  Górzna – droga wojewódzka 189 P Wiata metalowa 
19.  Pieczyn – droga wojewódzka 189 L Wiata metalowa 
20.  Nowiny– droga wojewódzka 189 L Wiata murowana 
21.  Nowiny– droga wojewódzka 189 P Wiata murowana 
22.  Zalesie – droga powiatowa 1042P L Wiata metalowa 
23.  Pieczynek – droga gminna 1042P P Wiata metalowa 
24.  Blękwit – droga wojewódzka 188 P Wiata metalowa 
25.  Blękwit– droga wojewódzka 189 L Wiata metalowa 
26.  Klukowo – droga wojewódzka 188 P Wiata murowana 

27.  Klukowo – droga gminna P Wiata metalowa 
28.  Święta – droga powiatowa (osiedle) 1050P L  Wiata metalowa 
29.  Święta – droga powiatowa 1050P P Wiata metalowa 
30.  Nowa Święta – droga powiatowa L Wiata metalowa 
31.  Kleszczyna – droga powiatowa L Wiata metalowa 
32.  Skic – droga powiatowa 1050P P Wiata metalowa 
33.  Skic – droga gminna L Wiata metalowa 
34.  Rudna – droga powiatowa1038P P Wiata metalowa 
35.  Rudna– droga powiatowa 1028P L Wiata metalowa 
36.  Sławianówko – droga powiatowa 1050P P Wiata murowana 
37.  Kaczochy – droga powiatowa 1050P L Wiata murowana 

38.  Buntowo– droga powiatowa 1050P P Wiata murowana 
39.  Buntowo– droga powiatowa 1050P L Wiata murowana 
40.  Sławianowo – droga powiatowa 1050P L Wiata murowana 
41.  Bługowo – droga powiatowa 1055P P Wiata murowana 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/423/14 Rady 

Gminy Złotów z dnia 27 lutego 2014 r.  w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem jest Gmina Złotów oraz warunków                

i zasad korzystania z tych obiektów 



 

 

 

 

 

 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych 
 

§ 1. Określa się warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych: 

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej    

linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, lub 

prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, odpowiednio do rodzaju przewozu. 

2. Uzyskanie zgody Gminy Złotów na korzystanie z przystanków będących jej 

własnością.  

 § 2. Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych: 

 1. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych: 

 1) odbywa się według uzgodnionego rozkładu jazdy, 

 2) powinno zapewniać innym użytkownikom korzystanie z nich na równych prawach, 

 3) winno umożliwiać pasażerom dogodne wsiadanie i wysiadanie, 

 4) następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów lub                   

w przypadku sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem, na czas potrzebny do   

pobrania należności, 

 5) określonych w rozkładzie jazdy jako przystanki krańcowe, następuje na czas    

oczekiwania na podjęcie kolejnego kursu, jednak nie dłuższy niż 60 minut (za wyjątkiem  

zabezpieczenia rezerw taboru w przypadku awarii pojazdów lub zakłóceń ruchu). 

 

 2. W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach komunikacyjnych  

      zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji tych obiektów oraz prawa do ich likwidacji    

     bądź czasowego zawieszenia w funkcjonowaniu. 

 

 3. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są uzyskać od właściciela lub zarządzającego  

     przystankami uzgodnienie w zakresie: 

 1) wskazania przystanków komunikacyjnych, 

  2) treści, wymiarów, wyglądu, sposobu i miejsca zamieszczania tabliczek z rozkładem  

jazdy oraz innych informacji (cennik opłat, schemat linii, regulamin przewozów itp.). 

  

§ 3. Procedura 

Przewoźnicy ubiegający się o uzyskanie zgody na korzystanie z przystanków     

komunikacyjnych na podstawie złożonego we wniosku rozkładu jazdy,   

otrzymują uzgodnienie w formie decyzji.  

 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/423/14 Rady 

Gminy Złotów z dnia 27 lutego 2014 r.  w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem jest Gmina Złotów oraz warunków                   

i zasad korzystania z tych obiektów 



 

 

 § 4. Opłaty 

 Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych     

 stanowiących własność Gminy Złotów jest nieodpłatne. 

   

§ 5. Termin załatwienia sprawy: 

- od dnia złożenia kompletnego wniosku – do miesiąca; w sprawach szczególnie  

złożonych - do 2 miesięcy. 

  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów we wniosku, przedsiębiorca    

  zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 

  

   § 6. Miejsce składania dokumentów: 

   Urząd Gminy Złotów  

   ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 

   tel. 67 263 53 05 

   e-mail: zlotow@gminazlotow.pl 

 

§ 7.  Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o uzgodnienie korzystania z przystanków (do pobrania ze strony 

bip.gminazlotow.pl). 

2. Projekt rozkładu jazdy. 

3. Schemat linii komunikacyjnej. 

4. Kserokopia licencji. 

   Podstawa prawna 

1. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego                          

 (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). 

2. Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414) 

3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym                                    

(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.). 

4. Uchwała Nr XLII/424/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia stawek 

opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których  właścicielem jest 

Gmina Złotów. 

5. Uchwała Nr XLII/423./14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Złotów oraz warunków i zasad 

korzystania z tych obiektów. 
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UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr XLII/423/14 Rady Gminy Złotów 

z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem jest Gmina Złotów oraz warunków i zasad korzystania                           

z tych obiektów 

 

 

 

      Potrzeba podjęcia takiej uchwały wynika z następujących przepisów: 

1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym                        

(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                   

10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładu jazdy (Dz. U. z 2012 r. poz. 451). 

 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań jednostki samorządu 

terytorialnego należy określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków zasad 

korzystania z nich. Następuje to w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej 

jednostki samorządowej. 

 

 


