
UCHWAŁA NR 11/ Z2018
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Borek Wlkp. oraz warunków

i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz 2016) Rada Miejska 
Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest 
Gmina Borek Wlkp., w celu udostępnienia ich operatorom i przewoźnikom. Wymieniony 
wykaz stanowi załącznik m 1 do uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borek Wlkp. udostępnionych operatorom 
i przewoźnikom w treści stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

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

Romuald Nelke

Rac ca Prawny



Załącznik Nr 1
Uchwały NrII/W/2018 
Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
z dnia 27 listopada 2018 r.

Wykaz i numeracja przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borek Wlkp.

Lp. Nazwa 
miejscowości 

według rejestru 
terytorialnego

Kod 
miej sco 

wości wg 
GUS

Nazwa 
usytuowania 
przystanku 

komunikacyj
nego

Lokalizacja Numer 
przystanku 
komunika

cyjnego
Nr drogi Nr 

porządkowe 
nierucho

mości
1. Borek Wlkp. 19252 Rynek 744080P Nr 1 01

2. Karolew 0369426 Karolew pałac 744078P Nr 7 02

3. Maksymilianów 0369478 Maksymilianów 
wieś

744061P Nr 3 01

4. Skoków 0369521 Skoków I dolny 744043P Nr 5 02

5. Skoków 0369521 Skoków II 
świetlica

744040P Nr 48 01

6. Skokówko 0369544 Skokówko wieś 744037P Nr 4a 01

7. Studzianna 0369567 Studzianna wieś 744085P świetlica 02

8. Trzecianów 0369573 Trzecianów I 744067P Nr 6 02

9. Trzecianów 0369573 Trzecianów II 744067P Nr 11 04

10. Trzecianów 0369573 Trzecianów II 744067P Nr 18 06



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr II/I2//2018 
Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
z dnia 27 listopada 2018 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy

drogach Gminy Borek Wlkp.

§1

Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Borek Wlkp. mogą 

korzystać wyłącznie operatorzy i przewoźnicy, o których jest mowa w ustawie 

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2018 r., poz 2016).

§2

Warunkiem korzystania z przystanków przez operatorów i przewoźników jest uzgodnienie 

szczegółowych zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych z Gminą Borek Wlkp.

§3

Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych :

1) Z przystanków komunikacyjnych operatorzy i przewoźnicy mogą korzystać w celu 

wykonywania przewozu osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

2) Operatorzy i przewoźnicy korzystają z przystanków komunikacyjnych tylko 

i wyłącznie w ramach obowiązującego rozkładu jazdy.

3) Nie dopuszcza się nieuzasadnionych, pozarozkładowych postojów na przystankach 

komunikacyjnych.

4) Operatorzy i przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu na 

przystanku komunikacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym w obrębie przystanku 

komunikacyjnego, w sposób zapewniający bezpieczeństwo pasażerom wsiadającym 

i wysiadającym z tego środka transportu.

5) Korzystanie z przystanku komunikacyjnego powinno odbywać się w sposób 

nieutrudniający ruch innym użytkownikom drogi, przystanku komunikacyjnego oraz 

z poszanowaniem zasad organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.



UZASADNIENIE DO 
UCHWAŁA NR 11/ W /2018 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Borek Wlkp. oraz warunków 

i zasad korzystania z tych obiektów

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz 2016) organizacja publicznego transportu zbiorowego 

polega m.in. na określaniu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów 

i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym określenie 

przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania z nich 

następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu 

terytorialnego.

Zgodnie z art. 40 i 41 ustawy o samorządzie gminnym do Rady Gminy należy 

ustanowienie prawa miejscowego, w szczególności w sprawach zasad i trybu korzystania 

z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ponieważ takimi obiektami są 

przystanki należało określić te zasady.

Wobec powyższego przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.


