UCHWAŁA NR XVII/109/2020
RADY GMINY CZYŻE
z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina
Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475; zm.: z 2019 r. poz. 1495 i poz. 2493 oraz
z 2020 r. poz. 400, poz. 462 i poz. 875.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały, będące własnością Gminy Czyże, udostępnione operatorom i
przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie
zbiorowym.
§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez
operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie
zbiorowym, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr X/71/2019 Rady
Gminy Czyże z dnia 6 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 2019 r.
poz. 4411.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk
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ZałącznikNr 1
do Uchwały Nr XVII/109/2020
Rady Gminy Czyże
z dnia 22 września 2020r.
WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH
WŁAŚCICIELEM JEST GMINA CZYŻE
Lp.

Droga

Lokalizacja
przystanku

Nr

Kilometraż

Strona

Nazwa drogi gminnej
(miejscowość wg rejestru
terytorialnego)

Nr przystanku
komunikacyjn
ego
XXX/XX

1.

107225B

1+420

Lewa

Klejniki-Lady (kol. Śliwowo)

107225B

1

2.

107225B

1+845

Lewa

Klejniki-Lady kol.Śliwowo

107225B

2

3.

107225B

2+190

Lewa

Klejniki -Lady (kol.Śliwowo)

107225B

3

4

107144B

0+720

Lewa

Klejniki- Gradoczno kol Buryckie

107144B

4

5.

107227B

0+710

Prawa

Osówka- Kojły (w. Osówka)

107227B

5

6

107222B

0+605

Lewa

Łuszcze- Kuraszewo ( w. Łuszcze)

107222B

6

7

Czyże,
działka
Nr 485

0+0

Prawa

Czyże – wieś Plac szkolny

Czyże,
działka
Nr 485

7

8

107183B

0+690

Lewa

Leszczyny ulica

107183B

8

9

107176B

2+380

Lewa

Podrzeczany – Sapowo (w.Sapowo)

107176B

9

10

107177B

1+250

Prawa

Sapowo-kol Sapowo

107177B

10

11

107170

0+845

Lewa

Kuraszewo kol. (przy Korniańskiej
drodze)

107170B

11
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ZałącznikNr 2
do Uchwały Nr XVII/109/2020
Rady Gminy Czyże
z dnia 22 września 2020 r.
WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST GMINA CZYŻE
1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący
operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do
prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.
2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny
wniosek, do którego należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,
2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
4) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia
działalności w zakresie przewozu osób,
5) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz
długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie gminy
Czyże,
6) mapę z zaznaczaną linią komunikacyjną i przystankami na terenie gminy Czyże,
7) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem lokalizacji i nazw miejscowości,
8) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie gminy Czyże miejsca
postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym.
3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Czyże.
4. Wójt Gminy Czyże jest uprawniony i zobowiązany do:
1) przyjmowania i rozpatrywania w kolejności zgłoszeń wniosków w sprawie uzgodnienia
warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych,
2) zawierania i rozwiązywania umów dotyczących uzgodnienia warunków korzystania z
przystanków komunikacyjnych.
5. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest bezpłatne.
6. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy Czyże z 1miesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje
zawarte w dokumentach załączonych do wniosku (o których w ust. 2), lub o zaprzestaniu
działalności przewozowej.
7. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo
zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i
wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w
szczególności oczekiwania na pasażerów.
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8. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Gminy Czyże
rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.
9. Wykonanie, umieszczenie i utrzymanie tabliczek rozkładu jazdy należy do
przewoźnika.
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