UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Iwonicz-Zdrój, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie
z tych obiektów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz U. z 2016 r. poz. 446 z pózn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2016 r., poz. 1867)
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, udostępnione operatorom
publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom uprawnionym do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie przewozu osób, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwonicz-Zdrój,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa
w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 2. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, przez operatorów i przewoźników, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwonicz-Zdrój, wprowadza się opłatę w wysokości 0,05 zł za jedno
zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój
§ 4. Traci moc Uchwała nr XXXII/234/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Iwonicz-Zdrój, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych
obiektów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Józef Sowiński

Id: EBD5EF5A-4423-47F7-90FE-83A44B9E0D08. Uchwalony

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/226/2017
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 21 lutego 2017 r.
Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Iwonicz-Zdrój.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

KATEGORIA I NR.
DROGI
gminna
powiatowa nr. 2002R
powiatowa nr 2002R
powiatowa nr 2002R
powiatowa nr 2002R
powiatowa nr 2002R
powiatowa nr 2002R
powiatowa nr 2002R
powiatowa nr 2002R
powiatowa nr 1976R
powiatowa nr 2002 R
powiatowa nr 2001R
powiatowa nr 2001R
powiatowa nr 2001R
powiatowa nr 2001R
powiatowa nr 2001R
powiatowa nr 2001R
powiatowa nr 2001R
powiatowa nr 2001R

KILOMETRAŻ

MIEJSCOWOŚĆ/ NAZWA
PRZYSTANKU

Numer przystanku

0+329
4+420
3+858
3+670
2+765
1+900
1+740
0+840
0+715

Iwonicz-Zdrój , Plac Oczki
Iwonicz-Zdrój, Urząd Gminy
Iwonicz-Zdrój, Policja
Iwonicz-Zdrój, Policja
Iwonicz, Góra
Iwonicz, Ispak
Iwonicz, Ispak
Iwonicz, Dół
Iwonicz, Dół

01
02
03
04
06
08
05
10

2+890
0+165
3+160
0+650
2+055
2+730
3+870
4+895
0+915
1+490

Iwonicz, Tech. Rol.
Iwonicz, Kościół

12
14
09
11
16
18
13
20
15
22
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Lubatówka, Dół
Lubatówka, Góra
Lubatówka, Solanka
Lubatowa, Nawsie
Lubatowa, Sklep
Lubatowa, Piekarna
Lubatowa, Śliwówka
Lubatowa, Góra
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/226/2017
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 21 lutego 2017 r.
Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Iwonicz-Zdrój.
1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu
zbiorowego i przewoźnicy posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
przewozu osób, zwani dalej "przewoźnikami".
2. Ilekroć mowa o zarządzającym, rozumie się przez to Gminę Iwonicz-Zdrój.
3. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój jest
posiadanie potwierdzenia uzgodnienia, o którym mowa w pkt.5 ppkt.2.
4. Udostępnianie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego
należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,
2) proponowany rozkład jazdy,
3) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi,
z których zamierza korzystać,
4) wykaz przystanków komunikacyjnych, z których zamierza korzystać, sporządzony na podstawie załącznika
nr 1 do uchwały,
5) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie
przewozu osób,
6) wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy z podaniem ich
numerów rejestracyjnych,
5. Burmistrz Gminy jest uprawniony i zobowiązany do:
1) przyjmowania i rozpatrywania w kolejności zgłoszeń wniosków w sprawie uzgodnienia warunków
korzystania z przystanków komunikacyjnych,
2) wydawania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, po uzgodnieniu warunków, o których
mowa powyżej.
6. Korzystanie z przystanków jest odpłatne.
7. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju
w okresach miesięcznych.
8. Miesięczna kwota opłat stanowi wynik iloczynu jednostkowej stawki opłaty i liczby zatrzymań
określonych przez przewoźnika zgodnie z jego oświadczeniem.
9. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje
pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się postoju na przystanku
ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.
10. Przewoźnicy mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zamieszczenie
stosownej informacji na wszystkich przystankach komunikacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada
1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.)
11. Umieszczenie tablic z rozkładem jazdy oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym należy do
przewoźników, natomiast wymiary, grafika, sposób montażu podlega uzgodnieniu z zarządzającym.
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12. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych, bez zgody zarządzającego, umieszczania
plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.
13. Przewoźnicy są zobowiązani do:
1) korzystania z przystanków w sposób umożliwiający innym przewoźnikom korzystanie z nich na równych
prawach,
2) terminowego regulowania opłat,
3) informowania zarządzającego o zmianach rozkładu jazdy oraz ilości przystanków, z których korzysta.
14. Cofnięcie zgody, o której mowa w pkt. 5 ppkt. 2, na korzystanie z przystanków może nastąpić
w szczególności w następujących przypadkach:
1) nieprzestrzegania przez przewoźnika rozkładu
z przystanków przez innych przewoźników,

jazdy,

co powoduje

utrudnienia

w korzystaniu

2) nieuiszczenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez dwa kolejne okresy płatnicze,
3) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,
4) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok
przystankowych innym przewoźnikom,
5) niepowiadomienia Gminy Iwonicz-Zdrój o zmianie rozkładu jazdy lub zmianie przystanków, z których
przewoźnik korzysta,
6) zaprzestania działalności przewozowej.
7) naruszenia postanowień niniejszych zasad i warunków.
15. W przypadkach koniecznych, wynikających z zamknięcia lub zmiany ruchu w ciągu drogi, korzystanie
z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone poprzez czasowe wyłączenie z użytkowania lub
tymczasową zmianę lokalizacji przystanku.
16. Informacje o czasowym ograniczeniu korzystania z przystanków komunikacyjnych zostaną
zamieszczone na tym przystanku wraz z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie zainteresowanych
przewoźników.
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