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UCHWAŁA Nr XXV/233/13
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/155/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
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 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwala, co
następuje:
§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/155/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków, otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki:
Urszula Grażyna Kraszewska

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/233/13
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
I. Warunki korzystania z przystanków
1. 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.
2. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Mińsk Mazowiecki, następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez
Gminę Mińsk Mazowiecki.
II. Zasady korzystania z przystanków
1. Operatorzy i przewoźnicy wykonujący przewozy w krajowym transporcie drogowym zobowiązań są do:
1) zatrzymania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby
nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,
2) podjeżdżania jak najbliżej
i niepełnosprawnym,

krawężnika

celem

umożliwienia

wsiadania

osobom

starszym

2. Zabrania się postoju ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów
3. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są
podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach
komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.
4. Rozkład jazdy (wymiany tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z Gminą Mińsk
Mazowiecki.
5. Zabrania się umieszczania na przystankach informacji lub reklam innych niż te, które dotyczą rozkładu
jazdy.
6. Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora.
7. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do: - powiadomienia zarządzającego
przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta.

