
UCHWAŁA NR XVIII/130/12
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 6 września 2012 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest gmina miasta Chełmży oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

Na podstawie 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 
Nr 117, poz. 679 ,  Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) 
oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie gminy miasta Chełmży, których 

właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasta Chełmży, zgodnie z wykazem stanowiącym 

załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa 

w § 1, określone w załączniku Nr 2 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

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

Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Janusz Kalinowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/130/12

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 6 września 2012 r.

Wykaz przystanków na terenie miasta Chełmży, których właścicielem lub zarządzającym 

jest gmina miasta Chełmży 

 

L.p. Nazwa ulicy Opis 

1. ul. Dworcowa Przystanek zlokalizowany na wysokości posesji nr 16 

2. ul. Dworcowa Wiata przystankowa zlokalizowana pomiędzy 
posesjami nr 7 i 9 

Strona 1
——————————————————————————————————————————————————————
Id: 9A5FA555-E6C0-4FAE-B698-E0849D2A37AE. Podpisany



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/130/12

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 6 września 2012 r.

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, 

KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA MIASTA 

CHEŁMŻY 

I. ZASADY UDOSTĘPNIANIA PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH 

§ 1. 1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Chełmża następuje na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Gminą Miasto Chełmża zwaną dalej Gminą. 

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

składany do Gminy wraz z załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty 

za korzystanie z przystanków. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć: 

1) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie 

przystanków stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały; 

2) wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy z podaniem 

ich numerów rejestracyjnych; 

3) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców  albo z ewidencji działalności gospodarczej; 

4) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON); 

5) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP); 

6) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalnosci 

w zakresie przewozu osób; 

7) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy. 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW 
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§ 2. 1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z przystanków  jest ustalana przez Radę 

Miejską Chełmży w drodze uchwały. 

2. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę,  na zasadach 

określonych w umowie, o której mowa w rozdziale I niniejszych zasad. 

3. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich 

swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. 

4. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do: 

1) zatrzymywania pojazdu w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować 

przystanku dla innych użytkowników; 

2) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym 

i niepełnosprawnym. 

III. INNE POSTANOWIENIA 

§ 3. 1. 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 określonych w umowie, o której 

mowa § 1 ust. 1. 

2. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy z jednomiesięcznym 

wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte 

w dokumentach załączonych do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 3 lub planowanym 

zaprzestaniu działalności przewozowej. 

3. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczenia rozkładu jazdy na przystankach 

we własnym zakresie po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Gminę formy i rozmiaru tabliczki 

przystankowej. 
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Uzasadnienie
do uchwały nr XVIII/130/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2012 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina 

miasta Chełmży oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

W dniu 16 grudnia 2010 roku została uchwalona ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), która weszła w życie z dniem 1 marca 2011 r. Wyżej 

wymieniona ustawa nałożyła na gminy nowe obowiązki związane z organizacją publicznego 

transportu zbiorowego, w tym również w zakresie korzystania z przystanków. 

W celu wykonania tych obowiązków istnieje potrzeba określenia w drodze uchwały Rady 

Miejskiej przystanków komunikacji na terenie gminy, których właścicielem lub zarządzającym 

jest gmina oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przwoźników. 

Art.46. ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie zbiorowym wskazuje jednoznacznie, że w zakresie 

transportu drogowego w rozkładach jazdy mogą być uwzględnione wyłącznie miejsca 

przystankowe określone przez organizatora, które według art. 15 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 określa się 

w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. 

Przedmiotowa uchwała identyfikuje przystanki, których właścicielem jest gmina miasta 

Chełmży, położone na terenie miasta, a także określa warunki korzystania z nich przez 

przewoźników i operatorów transportu publicznego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. 
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