
                        Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR 109.XIII.2019 

                                   RADY GMINY MOCHOWO z dnia 29 listopada 2019 r. 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Mochowo, 

których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Mochowo 

§ 1 . 

Ilekroć w niniejszym załączniku do uchwały mowa jest o: 

przystanku komunikacyjnym - należy przez to rozumieć przystanek komunikacyjny, o którym 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. ze zm.); 

 

§ 2 . 

Do korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina 

Mochowo uprawnieni są przewoźnicy, będący operatorami publicznego transportu zbiorowego 

oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani 

dalej przewoźnikami. 

 

§ 3 . 

Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w §2 jest uzyskanie 

przez przewoźników od Gminy Mochowo „Potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z 

przystanków komunikacyjnych". 

 

§ 4 . 

Przewoźnik zwraca się z wnioskiem o zawarcie umowy na ustalenie zasad korzystania z 

przystanków komunikacyjnych, wymienionych w §1 niniejszej uchwały do Urzędu Gminy w 

Mochowo ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo. 

 

§ 5 . 

1. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych nie pobiera się opłaty. 

2. Umowę zawiera się na okres ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów 

osób w 

krajowym transporcie drogowym. Umowa określa w szczególności: 

1) ilość zatrzymań środka transportu na przystankach, 

2) wykaz obsługiwanych przystanków wg rozkładu jazdy, 

3) potwierdzenie nieodpłatnego korzystania z przystanków. 

 

§ 6 . 

1. Przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązuje się do zatrzymywania 

na przystankach komunikacyjnych wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i 

wysiadania w ramach obowiązującego rozkładu. 

2. Przewoźnik ma obowiązek umieszczania oraz utrzymania w należytym stanie swoich 

rozkładów jazdy na wszystkich przystankach komunikacyjnych, które są wymienione w danym 

rozkładzie. Każdy rozkład powinien zawierać nazwę przewoźnika oraz ewentualnie jego logo. 

3. W przypadku likwidacji lub czasowego zawieszenia funkcjonowania przystanku 

komunikacyjnego, przewoźnik lub operator ma prawo do korzystania z przystanków zamiennych. 

4. Przewoźnik zobowiązany jest dostarczać do Urzędu Gminy Mochowo aktualne rozkłady jazdy 

w terminach wynikających z obowiązujących przepisów. 


