
UC}IWAŁA NR xxlv/157/2012
RĄDY MIEJSKIEJ w GNmwKowIE

z dnia31 pa:ździenika 2012 r.

.!Y sprawie okreśIenia przystatrków komunikacyjnych, których wlaścicielem lub zarządzającym jest Gmi|ra
Gniewkowo oraz warunków i zasAd kożystania z tych p.zystanków.

Na podstawie ań. 18 ust.zpkt ]5' art' 40 ust'l' art' 41 ust'l ustawy f dnia 8 marca 1990 l. o samożądzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, por. I591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220;Nr 62, poz. 553; Nr 113, poz. 984;
Nr  153 ,  poz .  \271 ,N t  f14 ,  poz .  1306 ;Dz .U .2003r .N r80 ,poz .717 ;Nr162 ,poz .1568;Dz .U .22004r .N . t02 .
poz. 1055 ; Nr I16, poz. 1203, Nr 16'7, poz. 1'759]' Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. t45't;Dz.Lt.
z2006r.Nt I '7, poz. 128: Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz.974:'Nr t13, poz. I2tB.
Dz.U. 22008r. nr 180, poz. IIIIi nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009.. Nr 52, poz. 420, Nr I57, poz. 1241; Dz.\l.
z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230; Dz.U. z2\tIr.Nr I17, poz. 679, Nr
134, poz.'77'7, nr 21, poz. l l3,Nr217,poz. 128i,Nr 149, poz. 88'1, 22012r. poz. 56'/) or^z art. 15 ust.2, art. l6
ust. l ustaty z dnia 16 grudnia 20l0 r. o publicznym tansporci€ zbiorowym (Dz'U. Z 20l lr' Nr 5 poz' 13' Nr 228.
poz. 1368), uchwala się co następuję:

$ 1. okeśla się przystanld komunikacyjne, których właścicie]em |nb zaftądzajgrn jest Gmina Gniewkowo.
zBodnie z \łykazem stanowiącym załącznik nr l do niniejszej uchwaly.

$ 2. określa się warunki izasady l(orzystania z przystaŃów komunikacyj[ych, o których mowa w $ 1w t.eści
stanowiącej falącznik nr 2 do niniejszej uchwaly'

s3' l.Ustala się stawkę op.laty za koŻystanie z przystal]ków komunilQcyjnych, których \''lłaścicielęm lub
zarządzającym jest Gmina Grriewkowo w wysokości 0,01 f.t + 23% VAT za jedńo zatrzymanie środka transpo|tu
na przystanku komunikacyjnym.

2. opłata będzi€ pobierana w cyklach miesięcznych'

3' Z opłaty zwolnione są śIodki transpońu wykonuj4ce usfugę w zakęsie do.łożenia dzieci do szkoł na tęrenie
Gminy Gniewkowo.

s 4' Traci moc uchwała Ar XXXUz4l/f005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 23 maja 2005 r' w sprawie
ustalenia zasad kożystania z przystanków autobusowych na teręDię miasta i gminy Gniewkowo'

$ 5. Wykonanie uchwaly powieŹa się Burnistrzowi Gnięwkowa'

.$ 6.-Uchwała wchodzi w życie po up:ly\ł.ie 14 dli od ogłoszqnia w Dziennilo Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWÓD CY RADY

mgr J Kozłowshi
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Uzasadn ien ie

Ustawa z dnia l6 grudnia 2010r' o publicznym traosporcie zbiorowym ( Dz.U'20l l.5' l3) daje podstawę prawną do
pobiemnia opłat za korzystanię pżez opemtom i przewoźnika z przystanłów komunikacyjnych' których
właścicielem lrrb zarządzającym jest jednostka samorządu tery.tolialnego' określenie przystanków, warunków
i fasad korzystania z tych pr4lstankó.w oraz Dstalanie stawek opłat następuje w drodze uchwały podjętej przez
właści$ry organjednostki samolządu tęrytofialDęgo, z uwzględnieniem niędyskryminujących zasad. Ponadto
ustawodawca okręślił maksymahą \'r'ysokośó stawki, która n ie może by ć \ayŻszA n|ż 0,05 zł zaj9dno zahzymanie
środkalransporfu na przystanku komunikacyjnym' opłaty, o których mowa stanowiądochód vr'łaściwej jednostki
samorzĘdu tęf'torialnęgo z pEeznacfenjem na utrzymani€ przystankó\ł komunikacyjnych' NiniejsZą uchwałą
olceśla się prfystanki, warunki i zasady korzystania z nich oraz ustala się sta\łkę opłaty za korzystaLie ptzęz
opęratora i przewoŹnika z pżystanków komuDikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Gniewkowo w wysokości 0,01 zt +23 Y" ''l AT za jedno zat.zymanie środka hanspo.fu na pŹystanku' stawka
mieści się w stawkach malGymalnych określonych ustawą Mając powyższę ła uwadze w)'wołanie uchwĄ jest
uzasadnione. Inicjatorem uchwa.ly jest Burmistrz Gnięwkowa' Przygotował: Wojciech Kruczykowski

PRZEW0DNlcfĄcv RADy

mgr Jan Kozłouski
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za,łącznik N| l do Uchwały Nr Xxlv/l5712012

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dbia31. paździefi\jka 2012 t'

wykaz pEystanków komunikacyjłych' których wlaścicielem lub zsrządzającym jest Gmina Gniewkowo

l. Pży drodzę krajowej nr 15 :

- sfadłowicę _ lęĘy w krn 208+199, prawy w km 208+393,
- Wierzchosławice I - le\'y w km 209+840, prawy w km 209+764,
- Wierzchosławice, lewy w lcn 2l l+660, prawy rv km 211+680 ,
- Wielowieś, lewy w km 213+280, prawy wkm 213+540,
. G'rięwkowo, os.Torońskie, Ie1ły w km 216+9009, prawy w km 216+980,
. Gniewkowo I (ul'Torui1ska), lewy w km 217+650, pra\ł'y w km 217+616,
- Michałowo,lewy w km 218+880, prawy w km 218+899,
- suchatówka, lewy w km 220+919, prawy w kfi221+300'
- suchatówka I , lęwy w kfi 222+966.

2. Przy drogach gminDych:

1) Gniewkowo, ul.Piasta (OSP), pmwy 0+200,

2) G iewkowo, u|.Inowrocławska ( skrzyżowanie z ul'sobieskiego i Powstańców wlkp.),

3) Gniewkowo Gimnazjum uI.17 Stycznia,

4) droga Gniewkolvo.Dąblin-Godzięba:
- Dąblin I w km 1+500'
- Dąb|in wkm 2+600,

5) droge wielowieś- BąboljnI
- Bąbo]in w km | 000.

6) droga Kaczkowo-Kępa Kllja1vska:
. Kępa Kujawska w km 1+100,

7) dro8a Gniewkowo-Zajezię.Ze.Perkowo:

- Zajezierze I \'r' km l+000,
- Zajezierzę II (p|zy sklepie) w km 2+500,
- Zajezierze III \'r' km 3+000,
- Zaięzjerzg Iv w km 3+,7 00,

8) droga Lipie-Perkowo:

- Perkolvo I \rr I(n1 l+100,
- Porkowo II w km 2+000,
- Perkowo III w km 2+800,
- Perkov.o IV w km 3+600.

9) droga suchatówka.Kłewo I
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- suchatór'ka (tartak) w km }1250,

l o) droga K|epary wieś:

- I(epary @rzy świetlicy) w km 0+800,

I l) droga Buczkowo-Lipie:
- Buczkowo w km 0+030,

l2) &oga Kaczkowo-wieŹchosławice:

- Kaczkowo w km 0+050,

13) droga więc,ławice wieś:

- więcławice w km 0+200'

14) dfoga szad.}owicę w kierunku słońslo:

- szadłowice (Kolonia) w km l+200'

15) droga Markowo-suchatówka:

- Markowo w km 0+600,

16) droga skalmielowice-Dobiesławice:

- skalmierowice (pętla) w km 0+000.

3. Prz) drogach poro.labch (lercn PKP):

- Gniewkowo, ul.Piasta (przy PKP) v/ km 0+200.

PRfEWODNI

mgr Ja,nu Koztowski
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Zalącznik Nr 2 do Uchwaly Nr xxlv/l57120l2

Rady Miejskiej w Gniewkolvi€

z dnia3I pa:ździdn1ka 201.2 r.

Warunki i zasady korzystania z przystankórY komunikAdnych' których włrścici€lem lub zarządzającym
iest Gmina GDiewkowo

s 1' ].Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zalządzającym jest Gmina Gniewkowo
mogą korfystać wyłącnie operatofzy publicznego transpoltu zbiorowego ofaz przewoŹnicy, w famach
rtykon1r,vania publicznego transporhr zbiorowęgo oraf przedsiębiolcy uprawnieni do prowadzenia działalflości
w zakręsie przewozu osób.

2. UdoĘpnienie przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek złożo y w sękretariacie
Urzędu Miejskiego w Gniewkowię' do którego należy dołączyó| aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo
ewidencji dzialalności gospodarczej, kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia
działalności w zakesie przewozu osób' kopię zaświadczeń onada iu Dr NIP i REGON' rozkłady jazdy
uwzględniajĘce prrystanki, czasy odjazdów i przyjazdów na liniach na terenie Gminy Gniewkowo'

s2. ]' Korzystanie f p'zystanków może odbywać się wył4cznię wcelu realizacji przewozów (wsiadmie
i vysjadanię pasażerów,)'

2. Zabrania się postoju na pfrystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażeró\'r'.

3' Rozkłady jazdy środków transportu poszczegó]nych przedsiębiorców (opęratońw i pźewoźn;ków) są
podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach
komunikacyjnych' Każdy rozk|ad jazdy zawiera naz\'r'ę operatora lub przewoźnika i ewęntualrriejego logo.

4. Umieszczenie tablicy z rozk'ładen jafdy oraŹ jej utrzy anie w naleŹyrym stanie technicalym należy do
przedsiębio.cy (ope.ato'a, przewoźnika).

5' Rozkładjazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu Z GminąGnięwkowo.

6' Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji ]ub reklam niż te, które dotyczą rozk.ładu
iady.

7' Rozkładjazdy uwzględnia \łyłącznię przystanki komun jkadne okleślone plzoz olganifatola'

8. Pżedsiębiorca korzystaj4cy z przystanku zobowiązu.ie się 'do korzystania z przystanków konrunikacji
w sposób unożliwiający innym przedsiębiorcom kolrystanję z nich na równych prawach.

s 3. 1. Gn1ina Cnię\'r'kowo może odmówić zgody na udostępnienie przystankó\,', komunikacji jeżeli:

1) wydaoie zgody ogranic4' przepustov/ość pźystanków komDnikacyjnych (unjemożIilvi lub w znaczny sposób
ubudni korzystanie z pżystanków przez uprawnionych przedsiębiorców),

2) \\'ydanie zgody spowoduje zagrożenie dla orgarrizac.ji lub bezpieczeństwa ruolru drogowęgo'

2' Cofnięcie uzgoclnienia na korzystanie z przystanków moŹe nastąrić w przyPadku stwierdzenia:

l) nieplacęnia należności za korzystanię z prą'stankóiv pźez 2 kolejne okresy rozliczeniowe,

2) lJygaśnięcia lub cofnięcia uprawnieli do p.owadzenia działa]ności w zakresie przewozu osób,

3) ni€pźesiżegania przez przewoźnika rozkładu j azdy.
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Przewodnjcuący Rady
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