UCHWAŁA Nr X/94/2015
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karczew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1 oraz 4 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13
z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udostępnia się operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom
uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób na terenie
Gminy Karczew, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Karczew, na zasadach określonych w Regulaminie stanowiącym
Załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Karczew, stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest nieodpłatne.
§ 4. Przewoźnicy wykonujący zadania w zakresie przewozu osób na terenie Gminy Karczew
w dniu wejścia w życie uchwały, mają obowiązek zawarcia umowy o korzystanie
z przystanków, o której mowa w § 3 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,
w terminie 1 miesiąca od wejścia w życie uchwały. Do wniosku o zawarcie umowy przewoźnik
dołącza kserokopię licencji oraz posiadane zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów
osób.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r.
poz. 379 i 1072.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368, z 2014 r.
poz. 423 i 915 oraz z 2015 r. poz. 390.
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UZASADNIENIE
Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika z Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.).
Powyższe regulacje prawne są uwzględniane przy wydawaniu, zmianie oraz przedłużaniu
zezwoleń na regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym.
W związku z powyższym oraz z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osobom
korzystającym z publicznego transportu
zbiorowego i sprawności obsługi przystanków
komunikacyjnych, niniejsza uchwała określa podstawowe zasady, jakich powinni przestrzegać
przewoźnicy i operatorzy korzystający z tych obiektów na terenie Gminy Karczew.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY Nr X/94/2015
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 18 września 2015 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z
PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW
§ 1. Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Karczew, które stanowią własność
Gminy lub są przez nią zarządzane, zwane dalej „przystankami”, mogą korzystać przewoźnicy
wykonujący przewozy osób, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.) i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), zgodnie
z niniejszymi warunkami i zasadami.
§ 2. 1. Przystanki będą udostępniane przewoźnikom na pisemny wniosek, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki komunikacyjne, czasy odjazdów
i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na
terenie Gminy Karczew;
2) mapę, na której zaznaczony jest przebieg linii komunikacyjnej oraz lokalizacja obsługiwanych
przystanków na terenie Gminy Karczew;
3) kserokopię licencji.
§ 3. Gmina Karczew wydaje uzgodnienie w formie pisemnej, które jest ważne do czasu
zawarcia umowy o korzystanie z przystanków, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
§ 4. Jeżeli przewoźnik nie zawrze umowy o korzystanie z przystanków, w terminie
1 miesiąca od otrzymania uzgodnienia, uzgodnienie traci ważność.
§ 5. Warunkiem zawarcia umowy o korzystanie z przystanków jest przedłożenie przez
przewoźnika posiadanego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób, najpóźniej
przy podpisaniu umowy.
§ 6. Umowę zawiera się na okres wnioskowany przez przewoźnika, nie dłużej niż na 2 lata.
§ 7. Korzystanie z przystanków jest nieodpłatne.
§ 8. Z przystanków należy korzystać zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).
§ 9. Na przystankach możliwe jest zatrzymywanie się na czas wsiadania lub wysiadania
pasażerów bez możliwości parkowania i oczekiwania na kurs.
§ 10. Zatrzymywanie się na przystankach powinno odbywać się zgodnie z aktualnym
rozkładem jazdy.
§ 11. Przewoźnik zobowiązany jest do wywieszenia aktualnych rozkładów jazdy na
przystankach.
§ 12. Zabrania się ustawiania dodatkowych słupków w celu rozwieszenia rozkładów jazdy.

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY Nr X/94/2015
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 18 września 2015 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Karczew

Piotrowice I (przy posesji numer 56A)
Piotrowice II ( przy posesji numer 24)
Karczew, ul. Otwocka (naprzeciwko Przychodni Zdrowia)
Karczew, ul. Bielińskiego (przy Publicznym Gimnazjum w Karczewie)
Karczew, ul. Miziołka (przy Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie)

Załącznik Nr 1

do regulaminu określającego
warunki i zasady korzystania
z przystanków komunikacyjnych
na terenie Gminy Karczew

Karczew, dn. ……………………..
....................................................
imię i nazwisko Wnioskodawcy
…………………………………
PESEL
…………………………………
Adres zamieszkania

Burmistrz Karczewa

…………………………………
Telefon kontaktowy

WNIOSEK
o uzgodnienie zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie
Gminy Karczew oraz o zawarcie umowy o korzystania z przystanków komunikacyjnych na
terenie Gminy Karczew
Zwracam się z wnioskiem o uzgodnienie zasad i warunków korzystania z niżej wymienionych przystanków
na terenie Gminy Karczew oraz o podpisanie umowy o korzystanie n/w przystanków.

Lp.

Numer
przystanku
wg uchwały
Rady Miejskiej
w Karczewie

Nazwa przystanku autobusowego wg uchwały
Rady Miejskiej w Karczewie

Kierunek

1.
2.
3.
4.
Miejscem postoju dla pojazdów będzie ………………………………………………………………………………
(dotyczy linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Karczew).

…………………………………………………….
Podpis wnioskodawcy
Załączniki:
1. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki komunikacyjne, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość
linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Gminy Karczew.
2. Mapa z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Karczew.
3. Kserokopia licencji.
Załącznik Nr 2
do regulaminu określającego

warunki i zasady korzystania
z przystanków komunikacyjnych
na terenie Gminy Karczew

UMOWA NR ……………….
zawarta w dniu …………… w Karczewie pomiędzy Gminą Karczew z siedzibą w Karczewie, ul. Warszawska
28, 05-480 Karczew NIP: 532 19 62 030, reprezentowaną przez Burmistrza Karczewa – Władysława Dariusza
Łokietka zwaną w treści umowy Gminą,
a ………………………………………………… z siedzibą w …………………………………….., Regon
……………., NIP ………………………… reprezentowany przez ………………… legitymującego się
dowodem osobistym seria …. numer ……….wydanym przez …………………….. zwany dalej Przewoźnikiem
§ 1. Umowę zawarto stosownie do Uchwały Nr X/94/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 września
2015 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karczew.
§ 2. 1. Przedmiotem umowy jest korzystanie przez Przewoźnika z przystanków autobusowych w celu
zatrzymania środków transportu dla wsiadania i wysiadania pasażerów bez prawa postoju (z wyjątkiem
przystanków postojowych na stacjach końcowych), których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina
Karczew.
2. Niniejszą umową, której przedmiot określony jest w ust. 1 niniejszego paragrafu objęte są wszystkie
przystanki autobusowe, na których następuje zatrzymanie środków transportu wszystkich linii komunikacyjnych
Przewoźnika (wykaz przystanków autobusowych stanowi załącznik nr 1 do umowy).
§ 3. 1. Strony zawierają niniejszą umowę na czas oznaczony - tj. od ………… r. do …………… …….r.,
z tym że umowa wygasa w przypadku wcześniejszej utraty uprawnień do wykonywania publicznego transportu
zbiorowego.
2. Przewoźnik ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 4. 1. Gmina nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za szkody w mieniu i zdrowiu osób
przewożonych przez Przewoźnika powstałe podczas przewozu, a ewentualne roszczenia przewozowe z tego
tytułu zaspokajać będzie Przewoźnik.
2. Gmina zobowiązana jest do utrzymania czystości i porządku na przystankach autobusowych.
3. Gmina jako organizator publicznego transportu zbiorowego zapewnia informację pasażerską, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011
r. Nr 5 poz. 13).
4. Gmina zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za straty powstałe na przystankach autobusowych,
szczególnie w infrastrukturze przystankowej, wynikłe z działalności Przewoźnika, a nie związane z utrzymaniem
czystości i porządku na przystankach.
§ 5. 1. Korespondencja między stronami powinna być doręczona w formie pisemnej za potwierdzeniem
odbioru.
2. Zmiana warunków niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
3. Strony zobowiązują się do podejmowania wszelkich działań mających na celu polubowne rozwiązanie sporu.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Gminy.
4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 7
stycznia 2011 r. Nr 5 poz. 13).
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
6. Integralną część umowy stanowi załącznik o tytule Wykaz przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karczew.
Przewoźnik

Burmistrz Karczewa

Załącznik
Do umowy Nr ………………….
z dnia…………………..

Wykaz przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karczew.

Lp.
1
2

3
4

UWAGA:

Nazwa Przystanku

Kierunek

Uwagi

