
UCHWAŁA NR XXVII/209/12
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Chełmża, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad oraz 

opłat za korzystanie z przystanków 

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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 
777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz 2012 r. poz. 567), art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1, 4 i 
5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 
13 i Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne znajdujące się na terenie Gminy Chełmża, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełmża, udostępnionych dla operatorów 
i przewoźników. 

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

3. Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Chełmża stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 2. Ustala się stawkę za jedno zatrzymanie na przystanku w kwocie 0,05 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

§ 4. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Janusz Iwański
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Uzasadnienie
Art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nakłada na gminę obowiązek określenia 
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich. Gmina Chełmża 
dotychczas nie posiadała uchwalonego regulaminu w tej sprawie jak również nie ustaliła odpłatności 
z tytułu korzystania z przystanków. Wobec powyższego należy w drodze uchwały ustalić powyższe 
zasady. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/209/12

Rady Gminy Chełmża

z dnia 27 listopada 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym 

 
nr przystanku miejscowość lokalizacja 

G-1 Sławkowo przy drodze gminnej nr 100544 C 
G-2 Mirakowo przy drodze gminnej nr 100544 C 
G-3 Liznowo przy drodze gminnej nr 100509 C 
G-4 Szerokopas przy drodze gminnej nr 100581 C 
G-5 Głuchowo przy drodze gminnej nr 100513 C 
G-6 Głuchowo przy drodze gminnej nr 100513 C 
G-7 Głuchowo przy drodze gminnej nr 100549 C 
G-8 Nawra przy drodze gminnej nr 100518 C 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/209/12

Rady Gminy Chełmża

z dnia 27 listopada 2012 r.

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Chełmża. 

§ 1. Funkcję administratora przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Chełmża wykonuje Wójt Gminy Chełmża. 

§ 2. 1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący 
operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia 
działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami. 

2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do 
którego należy dołączyć: 

1) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców albo wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej; 

2) kserokopię zaświadczenia nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON); 

3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 
w zakresie przewozu osób; 

5) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz 
długość linii podana w kilometrach i odległości pomiędzy przystankami na terenie Gminy 
Chełmża; 

6) mapę z zaznaczoną linia komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Chełmża; 

7) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich numerów, nazw i lokalizacji; 

8) w przypadku linii rozpoczynających się lub kończących na terenie Gminy Chełmża wskazanie 
miejsca postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym. 

§ 3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Chełmża. 

§ 4. Korzystanie z przystanków odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy 
przewoźnikiem a administratorem. 

§ 5. Przewoźnik zobowiązany jest umieścić na terenie przystanku rozkład jazdy i dbać na bieżąco 
o jego aktualność i estetykę. 

§ 6. Wójt Gminy Chełmża jest uprawniony i zobowiązany do: 

1) przyjmowania i rozpatrywania w kolejności zgłoszeń wniosków w sprawie uzgodnienia 
warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych; 

2) zawierania i rozwiązywania umów dotyczących uzgodnienia warunków korzystania 
z przystanków komunikacyjnych. 

§ 7. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. Stawka opłaty jest ustalana przez Radę Gminy 
Chełmża. 

§ 8. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana przez operatora lub przewoźnika i płatna 
z góry za okres roku kalendarzowego. 
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§ 9. Wójt Gminy Chełmża może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków 
komunikacyjnych w przypadku gdy: 

1) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenia dla bezpieczeństwa 
ruchu drogowego (zbyt mała pojemność zatoki przystankowej); 

2) z przewoźnikiem rozwiązano umowę. 

§ 10. Przewoźnik korzystający z przystanków zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 
Wójta Gminy Chełmża z 1 miesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ 
na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2 lub 
o zaprzestaniu działalności przewozowej. 

§ 11. 1. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych maja prawo zatrzymywać na 
nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się 
zatrzymywania na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. 
Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach 
autobusowych oraz na przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone 
w tym celu określone miejsca. 

2. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Wójta Gminy do 
umieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób. 
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