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UCHWAŁA NR XXXVI/215/13
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych Gminy Babimost oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zmianami) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 ze zmianami) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Gminy Babimost, których
właścicielem jest Gmina Babimost, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób
w krajowym transporcie drogowym – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1
o treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/215/13
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 28 listopada 2013r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/215/13
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 28 listopada 2013r.
Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Babimost, których
właścicielem jest Gmina Babimost
I. Zasady korzystania z przystanków.
1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy w ramach wykonywania
publicznego transportu zbiorowego.
2. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów – wsiadanie
i wysiadanie pasażerów.
3. Zatrzymanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych powinno w szczególności:
- odbywać się według uzgodnionego rozkładu jazdy,
- umożliwić pasażerom bezpieczne wsiadanie i wysiadanie.
4. Na przystankach zabrania się:
- postoju ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów,
- prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.
5. Umieszczanie informacji z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie estetycznym
i technicznym należy do korzystającego z przystanku operatora lub przewoźnika.
II. Warunki korzystania z przystanków.
1. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie stosownej umowy na korzystanie z przystanków,
podpisanej przez Burmistrza Babimostu i przewoźnika lub operatora.
2. Umowa o której mowa w pkt 1, zawierana jest na wniosek przewoźnika lub operatora, składany
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście.

