Uchwała Nr VII/36/2011
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 7 marca 2011 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania
z nich oraz opłat za ich korzystanie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przystanki komunikacyjne znajdujące się na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski, zwane dalej „przystankami”, stanowią własność Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski lub są przez nią zarządzane.
§ 2.
uchwały.

Warunki i zasady korzystania z przystanków określa załącznik do niniejszej

§ 3. 1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne.
2. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka
transportu na przystanku.
3. Zmiana stawki opłaty, o której mowa w ust. 2, następuje w trybie określonym w art.
16 ust. 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXXII/550/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu
Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad korzystania przez przewoźników
z przystanków autobusowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie od pierwszego dnia miesiąca następującego po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak

Załącznik
do uchwały Nr VII/36/2011
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 7 marca 2011 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH
NA TERENIE GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
1. Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, które
stanowią własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub są przez nią zarządzane,
zwane dalej „przystankami”, przewoźnicy mogą korzystać zgodnie z niniejszymi
warunkami i zasadami.
2. Do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków przez przewoźnika naleŜy
dołączyć:
1) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, godziny odjazdów
środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach
i odległości między przystankami.
2) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich numerów i nazw.
3) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
3. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wydaje uzgodnienie w formie pisemnej. Okres
waŜności uzgodnienia wynosi 6 miesięcy.
4. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym Przewoźnik przed rozpoczęciem korzystania z przystanków
zobowiązany jest złoŜyć wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z przystanków.
5. Do wniosku o zawarcie umowy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski na korzystanie
z przystanków naleŜy dołączyć:
1) kserokopię zezwolenia za wykonywanie regularnych przewozów osób
w krajowym transporcie drogowym.
2) kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy.
6. Umowę zawiera się na okres waŜności zezwolenia. Umowa określa
w szczególności:
1) ilość zatrzymań środka transportu na przystankach.
2) wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy.
3) harmonogram płatności.
4) termin płatności.
7. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. Stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka
transportu określa Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
8. Z przystanków naleŜy korzystać zgodnie z
przepisami
zawartymi
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
9. Na przystankach przelotowych (nie posiadających pętli końcowych) moŜliwe jest
zatrzymywanie się tylko na czas wsiadania lub wysiadania pasaŜerów bez moŜliwości
parkowania i oczekiwania na kurs.
10. Zatrzymywanie się na przystankach powinno odbywać się zgodnie
z aktualnym rozkładem jazdy.
11. Przewoźnik zobowiązany jest do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na
przystankach.

12. Ewentualne wywieszenie innych informacji dla pasaŜerów musi być uzgodnione
z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski.
13. Zabrania się ustawienia dodatkowych słupków w celu rozwieszania rozkładów jazdy.
14. Rozkład jazdy moŜe być umieszczony wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych, tj. na słupku pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak

