
Projekt

z dnia  5 czerwca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów 
i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Hajnówka oraz warunków 

i zasad korzystania z tych obiektów.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz. 1072) 
oraz art.15 ust.1 pkt 6, ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(Dz. U. 2011r. Nr 5 poz. 13, poz.228, poz. 1368, z 2014r. poz. 423, poz.915, z 2015r. poz.390),Rada 
Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Miejska Hajnówka, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób 
w publicznym zbiorowym zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Miasto Hajnówka udostępnionych operatorom i przewoźnikom wykonującym 
regularne przewozy osób w publicznym zbiorowym zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały

§ 3. Traci moc uchwała nr XIX/144/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 września 2012 r w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Hajnówka, warunków i zasad korzystania z tych obiektów ( 
Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2012r., poz. 2798).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Hajnówka

z dnia....................2015 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom

Lokalizacja przystankuL.p. Droga

Kilometraż Strona

Numer
przystanku

Nazwa ulicy Nazwa przystanku

1 G-108416B 0+166 prawa 04 Nowowarszawska MAZURY 1
2 G-108416B 0+225 lewa 03 Nowowarszawska MAZURY 2
3 G-108416B 0+438 prawa 02 Nowowarszawska MAZURY 45
4 G-108416B 0+481 lewa 01 Nowowarszawska MAZURY 9
5 108514B 0+106 prawa 01 Reja REJA
6 108514B 0+136 lewa 01 Reja REJA
7 108317B 0+719 prawa 01 Białowieska P.K.P. - wiadukt
8 108317B 0+1388 prawa 02 Białowieska BIAŁOWIESKA
9 108334B 0+201 prawa 01 Długa DŁUGA
10 108334B 0+339 lewa 02 Długa DŁUGA
11 108336B 0+ 061 prawa 01 Dworcowa DWORZEC
12 108336B 0+528 lewa 02 Dworcowa DWORZEC
13 108336B 0+549 prawa 03 Dworcowa DWORZEC
14 108529 B 0+000 lewa 01 Spokojna SPOKOJNA/ PĘTLA 

POREJEWO
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Hajnówka

z dnia....................2015 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych

§ 1. 1. Do korzystania z korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jet Gmina Miejska Hajnówka uprawnieni są przewoźnicy będący operatorami publicznego 
transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu 
osób, zwani dalej przewoźnikami.

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody 
Burmistrza Hajnówki.

3. Przystanki komunikacyjne będą udostępniane przewoźnikom na pisemny wniosek złożony 
w Urzędzie Miasta Hajnówka, do którego należy dołączyć:

a) projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów z poszczególnych 
przystanków,

b) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami określonymi 
w załączonym projekcie rozkładu jazdy,

c) kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 
drogowym.

§ 2. Operator i przewoźnik korzystający z przystanku zobowiązuje się do każdorazowego 
powiadamiania Burmistrza Hajnówki o zamiarze zmiany rozkładu jady, w szczególności w przypadkach 
dotyczących zmiany godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego 
uzgodnienia. Wprowadzenie powyższych zmian do rozkładu jazdy uzależnione jest od uzyskania na 
nie zgody Burmistrza Hajnówki.

§ 3. Burmistrz Hajnówki może odmówić wydania zgody lub uzgodnienia wprowadzenia 
proponowanych przez operatora lub przewoźnika zmian do rozkładu jazdy na korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych, w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

a) wydanie zgody lub wprowadzenie proponowanych przez operatora lub przewoźnika zmian do rozkładu 
jazdy ograniczy przepustowość przystanków tzn. uniemożliwi lub znaczny sposób utrudni korzystanie 
z przystanków przez uprawnionych operatorów i przewoźników,

b) wydanie zgody lub wprowadzenie proponowanych przez operatora lub przewoźnika zmian do rozkładu 
jazdy spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 4. 1. Operatorzy lub przewoźnicy posiadający zgodę na korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez umieszczenie 
stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. 
Prawo przewozowe (Dz.U.z 2012r. poz. 1173, poz.1529, z 2013 r., poz.1014, z 2014r. poz.1051).

2. Sposób umieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Burmistrzem Hajnówki.

3. Utrzymania tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie należy odpowiednio do operatora lub 
przewoźnika. Każdy rozkład jazdy powinien zawierać nazwę przewoźnika oraz ewentualnie jego logo.

4. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych rozmieszczania innych informacji niż, te 
które dotyczą rozkłady oraz reklam w rozumieniu art4 pkt 23 ustawy z dnia 1 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz.U.z 2015r. poz.460).
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§ 5. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Miejska Hajnówka nie pobiera się opłat.

§ 6. 1. Operator bądź przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązuje się do 
zatrzymywania na przystankach komunikacyjnych wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania 
i wysiadania.

2. Przewoźnik ma prawo do korzystania z przystanków komunikacyjnych tylko i wyłącznie w ramach 
obowiązującego rozkładu jazdy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych, pozarozkładowych postojów na 
przystankach komunikacyjnych.

3. Operator lub przewoźnik zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych 
w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

§ 7. W przypadku nie stosowania się do warunków i zasad, Burmistrz Hajnówki może cofnąć zgodę 
na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jet Gmina 
Miejska Hajnówka.
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