
UCHWAŁA NR XXI/45/2012
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 
komunikacyjnych, których właściicelem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Brzeziny 

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, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, , Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; 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 drogowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, 
poz. 13, Nr 228, poz.1368) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Miasta Brzeziny, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Miasto Brzeziny zgodnie wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych znajdujących się terenie Miasta 
Brzeziny, poprzez wprowadzenie regulaminu stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/45/2012

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 maja 2012 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB 
ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA MIASTO BRZEZINY 

1) ul. Przedwiośnie/Zawilcowa, 

2) ul. Głowackiego/Kulczyńskiego, 

3) ul. Wojska. Polskiego/Modrzewskiego, 

4) ul. Świetej Anny (kościół), 

5) ul. Traugutta, 

6) ul. Lasockich 2/10, 

7) ul. Konstytucji 3 Maja. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/45/2012

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 maja 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH 
WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJACYM JEST GMINA MIASTO BRZEZINY 

1) Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych: 

a) może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozu osób, 

b) odbywa się według uzgodnionego rozkładu jazdy, 

c) powinno umożliwiać pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie, 

d) następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów lub sprzedaży biletów przez 
kierującego pojazdem, na czas potrzeby do pobrania należności, z wyjątkiem przystanków określonych jako 
przystanek końcowy. 

2) W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach komunikacyjnych zastrzega się możliwość 
zmiany lokalizacji tych obiektów oraz prawa do ich likwidacji, bądź czasowego zawieszenia 
w funkcjonowaniu. 

3) Właściciel lub zarządzający może odmówić zgody na korzystanie z przystanku jeżeli: 

a) stwarzałoby to zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

b) operator publicznego transport zbiorowego oraz przewoźnik uprawniony do prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie przewozu osób ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym 
samym czasie co inni uprawnieni, a nie ma możliwości na równoczesne zatrzymanie się takiej ilości 
pojazdów. 

4) Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do: 

a) umieszczenia na każdym przystanku danej linii komunikacyjnej rozkładu jazdy uzgodnionego przez 
organizatora, 

b) aktualizowania rozkładu jazdy, po jego poprzednim uzgodnieniu z organizatorem, a także do jego wymiany 
w przypadku, gdy przestanie być czytelny, albo zostanie zniszczony, 

c) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie 
ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników, 

d) zabrania się umieszczania na przystankach reklam lub innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu 
jazdy, bez zgody Gminy Miasto Brzeziny, 

e) powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których 
korzysta. 

5) Korzystanie z przystanków jest nieodpłatne i następuje na wniosek operatora publicznego transport zbiorowego 
lub przewoźnika uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który 
zawiera: 

a) kserokopia dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej 
w zakresie przewozu osób, 

b) obowiązujący rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionym w wykazie przystanków. 
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