
UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz.1432) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016) Rada Miejska 
w Lipianach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udostępnia się operatorom i przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego oraz 
przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób 
korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany na 
zasadach i warunkach określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg gminnych zgodnie z wykazem 
stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/117/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipiany, warunków i zasad korzystania z nich oraz 
ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. 
poz. 1846)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 18 stycznia 2019 r.

Poz. 539



 

Załącznik Nr  1  

do uchwały Nr III/17/2018 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, 

KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA LIPIANY 

 

§ 1. Funkcję administratora przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządcą jest Gmina Lipiany wykonuje Burmistrz Lipian, pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany. 

§ 2. 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. 

§3. 1.Warunkiem korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków 

komunikacyjnych jest zawarcie z Gminą Lipiany umowy, określającej zasady korzystania                  

z przystanków komunikacyjnych. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawierana jest na wniosek operatora lub 

przewoźnika. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności 

gospodarczej; 

2) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do 

prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób; 

3)  proponowany rozkład jazdy, uwzględniający numery oraz nazwy przystanków; 

4)  liczbę zatrzymań wynikających z rozkładu jazdy oddzielnie dla dnia roboczego, 

soboty, dni świątecznych; 

5)  schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną; 

4. Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych           

w przypadku, gdy: 

1) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

2) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w ust. 5 

5. Umowa określająca korzystania z przystanków komunikacyjnych może zostać 

rozwiązana w przypadku stwierdzenia: 
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1)  nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia 

w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników; 

2)  stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. 

blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom; 

3) zaprzestanie działalności przewozowej; 

4) wygaśnięcie lub cofnięcie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie 

przewozu osób; 

5) nie powiadomienie Gminy o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których 

przewoźnik korzysta; 

6) naruszenie postanowień niniejszego regulaminu; 

6. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy z minimum 

miesięcznym wyprzedzeniem o planowanym zmianach, które mają wpływ na informację 

zawarte w dokumentach załączonych do wniosku lub o zaprzestaniu działalności 

przewozowej. 

7. Korzystanie z przystanków jest nieodpłatne. 

§ 3. 1. Przewoźnicy korzystający z przystanków 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.   

2. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody organizatora 

rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.  

§ 4. 1. Gmina zastrzega sobie prawo likwidacji bądź zmiany lokalizacji przystanku 

komunikacyjnego. 

2. W okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania przystanku komunikacyjnego 

przewoźnik i operator maja prawo do korzystania z przystanków zamiennych. 
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Załącznik Nr  2 
do uchwały Nr III/17/2018 
z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

 
L.p.  

 
Kod 
miejscowości 
w/g rejestru 
terytorialnego  

 
 
Nr 
drogi/działki  

Strona 
drogi 

Gmina 

 
Miejscowość  
(nazwa przystanku) 

 
Nr 
przystanku  

1. 321203 4 dz.nr 205 P Lipiany 
Lipiany – Plac 
Wolności 

02 

2. 321203 4 dz.nr 17 P Lipiany Lipiany – Bema 02 

3. 321203 5 dz.nr 12 P Lipiany Połczyn 02 

4. 321203 5 dz.nr 32 
P Lipiany Batowo   02 

L Lipiany Batowo   01 

5. 321203 5 dz.nr 76 P Lipiany Wołczyn 02 

6. 321203 5 dz.nr 106 P Lipiany Brzostowo 02 

7. 321203 5 dz.nr 31 P Lipiany Żarnowo 02 

8. 321203 5 dz.nr 42 P Lipiany Mironów 02 

9. 321203 5 dz.nr 31 P Lipiany Nowice 02 

10. 321203 5 dz.nr 46 P Lipiany Józefin 02 

11. 321203 5 dz.nr 71/9 P Lipiany Skrzynka 02 

12. 321203 5 dz.nr 91 P Lipiany Jedlice 02 

13 321203 5 dz.nr 96 P Lipiany Świerszczyki 02 

14 321203 5 dz.nr 108 P Lipiany Przywodzie 02 
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