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OBWIESZCZENIE NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXI-293-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia
28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Andrychów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków.
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296):

2000 r.

o ogłaszaniu

aktów

normatywnych

ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXXI-293-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Andrychów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 14 marca 2013 r. poz. 2095), zmienionej uchwałą Nr XXI 210-16
Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 11 maja 2016 r.
poz. 2946),
- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.
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Załącznik Nr 1 do obwieszczenia Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia .................... 2017 r.
- tekst jednolity UCHWAŁA Nr XXXI-293-13
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Andrychów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 i art.15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)
– Rada Miejska w Andrychowie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Andrychów,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrychów, udostępnionych operatorom
i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.
2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1 zawarty jest w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów
i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące
załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego .
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Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XXXI-293-13
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 28 lutego 2013 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XXXI-293-13
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 28 lutego 2013 r.
WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ
OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH REGULARNE PRZEWOZY OSÓB
W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
1. Przystanek komunikacyjny jest to miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej
linii komunikacyjnej oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. Zmian.).
2. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze krajowej DK-52 w Andrychowie tj.
„Dworzec Autobusowy” w Andrychowie oraz przy drogach gminnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Andrychów mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach
publicznego transportu zbiorowego, na podstawie zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu
osób wydanego z uwzględnieniem uzgodnionego rozkładu jazdy obejmującego te przystanki.
3. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich
swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania w ramach obowiązującego
rozkładu jazdy. Dopuszcza się możliwość postojów, wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach
autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile nie zostały wyznaczone w tym celu określone
miejsca.
4. Bez zgody zarządcy drogi nie mogą być umieszczane na terenie przystanków komunikacyjnych inne
informacje niż te, które dotyczą rozkładów jazdy.
5. Operator i przewoźnik zobowiązany jest do:
a) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby
nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,
b) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania i wysiadania osobom starszym
i niepełnosprawnym,
c) korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom lub przewoźnikom
korzystanie z nich na równych prawach,
d) terminowego regulowania
wprowadzenia.

opłat

za

korzystanie

z przystanków

komunikacyjnych

w przypadku

ich

6. Lokalizacja przystanku może ulec zmianie ze względu na warunki bezpieczeństwa ruchu.
7. W przypadkach koniecznych wynikających z czasowego zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu
w ciągu drogi (np. remont, przebudowa drogi, wykorzystanie dróg w sposób szczególny) korzystanie
z przystanków może zostać ograniczone (czasowa likwidacja przystanku lub zmiana jego lokalizacji).
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