
UCHWAŁA NR XXV/188/2012
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 19 listopada 2012 r.

w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia 
stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Czarnocin 

Na podstawie : art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 
z 2011 roku Nr 5, poz. 13) art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, 
co następuje. 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały 

1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Czarnocin, w wysokości 0,02 zł. za jedno zatrzymanie środka 
transportu na przystanku komunikacyjnym. 

2. opłaty wylicza się jako kwotę ryczałtową stanowiącą iloczyn liczby zatrzymań, według rozkładu jazdy 
przeciętnej liczby dni w miesiącu oraz stawki, o której mowa w ust. 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnocinie 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Załącznik Nr 1 
            do uchwały Nr XXV/188/2012

               Rady Gminy Czarnocin 
     z dnia 19.11.2012 r.

Nr 
przystanku

Nazwa przystanku Lokalizacja - droga Miejscowość

01 przed skrzyżowaniem od Kazimierzy W. droga wojewódzka nr 776 Krzyż

02 tuż za skrzyżowaniem na Busko Zdrój droga wojewódzka nr 776 Krzyż 

04 tuż za skrzyżowaniem na Opatowiec droga powiatowa nr 15801 Krzyż 

06 tuż za skrzyżowaniem na Czarnocin droga wojewódzka nr 770 Krzyż 

01 przed skrzyżowaniem do Gimnazjum droga wojewódzka nr 770 Cieszkowy

02 przed skrzyżowaniem do Gimnazjum droga wojewódzka nr 770 Cieszkowy
04 przy Gimnazjum droga gminna Cieszkowy

02 przy Szkole Podstawowej droga gminna Czarnocin

04 przy Urzędzie Gminy droga powiatowa  15799 Czarnocin 

01 przy sklepie ROL-ASZ droga wojewódzka nr 770 Czarnocin 

06 przy sklepie ROL-ASZ droga wojewódzka nr 770 Czarnocin 

01 przy stawie droga gminna nr 1526005 Koryto
01 przy sklepie spożywczym droga wojewódzka nr 770 Opatkowiczki

02 przy sklepie spożywczym droga wojewódzka nr 770 Opatkowiczki

04 przy remizie droga gminna Opatkowiczki

01 przed skrzyżowaniem Topola-Ciuślice droga wojewódzka nr 770 Ciuślice

02 przed skrzyżowaniem Topola-Ciuślice droga wojewódzka nr 770 Ciuślice

03 za skrzyżowaniem w kierunku Zagaje Str. droga powiatowa nr 15167 Ciuślice

01 gościniec droga wojewódzka nr 770 Miławczyce

02 gościniec droga wojewódzka  nr 770 Miławczyce
03 przy parku droga gminna Miławczyce

04 przy parku droga gminna Miławczyce

01 gościniec droga wojewódzka nr 770 Bieglów

02 gościniec droga wojewódzka nr 770 Bieglów

03 przy remizie droga powiatowa nr 15796 Bieglów

04 przy remizie droga powiatowa nr 15796 Bieglów
04 przed skrzyżowaniem  w kierunku 

Turnawca
droga powiatowa nr 15167 Ciuślice

05 przed skrzyżowaniem w kierunku Turnawca droga powiatowa nr 15167 Ciuślice

01 przy sklepie droga powiatowa nr 15167 Michałowice

02 przy sklepie droga powiatowa  nr 15167 Michałowice
01 przy sklepie droga powiatowa nr 15167 Stradów

02 przy sklepie droga powiatowa nr 15167 Stradów

03 Chałupki droga powiatowa nr 15167 Stardów
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04 Chałupki droga powiatowa nr 15167 Stradów
02 w centrum wsi droga gminna Zagaje Stradowskie

02 obok posesji P. Nowak Janusz droga powiatowa nr 15799 Mękarzowice

02 obok posesji P. Maj Mariusz droga powiatowa nr 15799 Mąlżyce

02 w centrum wsi droga powiatowa nr 0520T Swoszowice

01 obok remizy droga powiatowa nr 15803 Dębiany

02 obok remizy droga powiatowa nr 15803 Dębiany
01 obok stawu droga powiatowa nr 15803 Charzowice

02 obok stawu droga powiatowa nr 15803 Charzowice

01 gościniec droga powiatowa nr 15801 Zagajów

02 gościniec droga powiatowa nr 15801 Zagajów

03 na wprost posesji P. Robert Warszawa droga gminna 1526014 Zagajów

01 Jadzinek droga powiatowa nr 15801 Mikołajów
02 Jadzinek droga powiatowa nr 15801 Mikołajów

03 przed skrętem w lewo do Sokoliny droga powiatowa nr 15801 Mikołajów

04 przed skrętem w prawo do Stropieszyna droga powiatowa nr 15801 Mikołajów

01 obok kiosku droga powiatowa nr 15801 Sokolina

02 gościniec droga powiatowa nr 15801 Sokolina

03 gościniec droga powiatowa nr 15801 Sokolina
04 obok szkoły droga powiatowa nr 15802 Sokolina

05 obok szkoły droga powiatowa nr 15802 Sokolina

06 na przeciwko posesji P. Ciołek Ryszard droga powiatowa nr 15802 Sokolina

07 przy posesji P. Ciołek Ryszard droga powiatowa nr 15802 Sokolina

01 droga Kazimierza W.-Busko Zdrój droga wojewódzka nr 776 Soboszów

02 droga Kazimierza W.-Busko Zdrój droga wojewódzka nr 776 Soboszów
01 droga Kazimierza W.-Busko-Zdrój droga wojewódzka nr 776 Będziaki

02 droga Kazimierza. W.-Busko-Zdrój droga wojewódzka nr 776 Będziaki

03 obok sklepu droga powiatowa nr 15804 Będziaki

04 obok sklepu droga powiatowa nr 15804 Będziaki

01 przy drodze do Sokoliny droga powiatowa nr 15804 Kolosy

03 obok sołtysa droga powiatowa nr 15804 Kolosy
05 obok remizy OSP droga powiatowa nr 15804 Kolosy

07 obok posesji P. Kuciaka droga powiatowa Kolosy

09 droga w kierunku Brodka droga  powiatowa Kolosy

01 na wprost posesji P. Jachny Zdzisław droga powiatowa nr 15805 Turnawiec

02 na wprost posesji P. Jachny Zdzisław droga powiatowa nr 15805 Turnawiec

01 – numeracja przystanków dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu malejącego 
02 – numeracja przystanków dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu narastającego
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                                                                    Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXV/188/2012
Rady Gminy w Czarnocinie 
z dnia 19 listopada 2012 r.

WARUNKI  I  ZASADY  KORZYSTANIA  Z  PRZYSTANKÓW  KOMUNIKACYJNYCH,
KTÓRYCH  WŁAŚCICIELEM  LUB  ZARZĄDCĄ  JEST  GMINA  CZARNOCIN 

1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego 
   i przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, zwani dalej  
   „przewoźnikami”
2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego  
    należy dołączyć :

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,
2) kserokopię dokumentów potwierdzających  posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie przewozu osób,
3) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długości 

linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Gminy Czarnocin,
4) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Czarnocin,

      5)   wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem nazw i lokalizacji,
3.Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy  Czarnocin.
4. Określa się stawkę opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków  
     komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Czarnocin, w wysokości  
     0,02 zł. za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
5. Opłaty wylicza się jako kwotę ryczałtową stanowiącą iloczyn liczby zatrzymań, według rozkładu   
     jazdy przeciętnej liczby dni w miesiącu oraz stawki, o której mowa w ust. 4.
6. Można odmówić uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych gdy:

1) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (zbyt mała pojemność zatoki przystankowej lub miejsca na jezdni, przeznaczonego do 
zatrzymania pojazdów),

2) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w ust. 6,
7. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku    
    stwierdzenia: 
      1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z  
          przystanków przez innych przewoźników
      2) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu    
         osób ,
     3) stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez min. blokowanie wjazdu na przystanek 
         innym przewoźnikom,
     4) niepowiadomienie Gminy o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których przewoźnik korzysta,
     5) zaprzestania działalności przewozowej,
     6) naruszenia warunków i zasad korzystania z przystanków, określonych w uchwale,
8. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy Czarnocin z 1 – miesięcznym  
    wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach  
    załączonych do wniosku (o których mowa w ust.2) lub o zaprzestaniu działalności przewozowej.  
9. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy 
    wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na 
    przystankach w innym celu, a w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość   
    postojów, wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach   
    początkowych i końcowych, o ile nie zostały wyznaczone w tym celu określone miejsca. 
10. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Gminy umieszczania plakatów i ogłoszeń 
    oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.
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Uzasadnienie
uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czarnocin, warunków i zasad korzystania 
z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków. 
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym , która weszła w życie z dniem 01 marca 2011 r. stanowi, iż do zadań 
własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należy utrzymanie oraz budowa, przebudowa 
i wykonywanie remontów przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych lub innych budynków służących 
pasażerom. Źródłem finansowania tych zadań mają być opłaty za korzystanie z przystanków. 
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym daje w art. 16 ust. 4 i 5 podstawę prawną podjęcia uchwały 
określającej stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Ustawa dopuszcza ustalenie stawki 
opłaty w kwocie 0,02 zł. za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Ustalenie opłaty 
na poziomie 0,02 zł. ma na celu zapewnienie wpływów na pokrycie kosztów utrzymania i remontów przystanków 
oraz kosztów ich budowy, przebudowy i modernizacji. 
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