
UCHWAŁA NR XI/103/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czerniejewo oraz warunków 
i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ) oraz art. 15 ust 1, 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym( Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

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

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w § 1, określa Regulamin stanowiący 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. Z dniem wejścia  w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVI/161/12 Rady Miasta 
i Gminy Czerniejewo z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy Czerniejewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XI/103/19

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czerniejewo

1. Czeluścin

2. Czeluścin II

3. Czerniejewo PKS M Wiosny Ludów

4. Czerniejewo II M Pałacowa

5. Czerniejewo I NŻ Generała Lipskiego

6. Czerniejewo ul. Szkolna

7. Czerniejewo ul. Poznańska (dawniej Graby Skrzyżowanie)

8. Czerniejewo ul. Poznańska II

9. Gębarzewko

10. Gębarzewo przejazd kolejowy

11. Gębarzewo I (dawniej Sklep)

12. Gębarzewo II (dawniej Wieś)

13. Głożyna

14. Goraniec I

15. Goraniec II

16. Goranin

17. Goranin II

18. Graby I

19. Graby II

20. Graby III

21. Graby IV

22. Graby V

23. Kąpiel

24. Kosmowo

25. Kosowo I NŻ

26. Kosowo II

27. Kosowo III

28. Kosowo Skrzyżowanie

29. Lipki

30. Lipki II (Blok)

31. Lipki III (Osiedle)

32. Nidom

33. Pakszyn I

34. Pakszyn II NŻ
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35. Pakszyn III

36. Pakszyn IV

37. Pakszyn V

38. Pakszyn VI

39. Pawłowo I

40. Pawłowo II (dawniej Pawłowo II NŻ)

41. Pawłowo III (dawniej Pawłowo)

42. Pawłowo IV

43. Pawłowo V (dawniej Pawłowo I NŻ )

44. Pawłowo VI

45. Pawłowo VII

46. Rakowo

47. Szczytniki Czerniejewskie I NŻ (dawniej Kosowo Huby NŻ)

48. Szczytniki Czerniejewskie II Sklep

49. Szczytniki Czerniejewskie III NŻ Tory

50. Szczytniki Czerniejewskie IV Bloki

51. Szczytniki Czerniejewskie V

52. Szczytniki Czerniejewskie VI

53. Szczytniki Czerniejewskie VII

54. Żydowo Cmentarz

55. Żydowo Plac Obrońców Żydowa

56. Żydowo Kościuszki

57. Żydowo Szkoła

58. Żydowo Słoneczna (dawniej PGR)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/103/19

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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

§ 1. Warunki korzystania z przystanków

1. Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czerniejewo, 
korzystać mogą wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy w ramach 
wykonywania transportu publicznego.

2. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Czerniejewo następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub 
przewoźnikiem, a Gminą Czerniejewo.

3. Umowa, o której mowa w ust.2 zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika, składany do 
Gminy, do którego należy dołączyć:

a) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki wyszczególnione w wykazie przystanków (załącznik 
Nr 1), godziny odjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach,

b) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

c) kserokopię zaświadczenia o nadaniu identyfikacji statystycznej (REGON),

d) kserokopię  zaświadczenia o nadaniu identyfikacji podatkowej (NIP),

e) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie 
przewozu osób.

§ 2. Zasady korzystania z przystanków

1. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy 
wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania w ramach obowiązującego rozkładu jazdy.

2. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na 
pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładu jazdy na przystankach początkowych 
i końcowych.

3. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:

a) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby 
nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,

b) umożliwienia pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie, w szczególności osobom 
starszym, niepełnosprawnym i dzieciom.

4. Operator i przewoźnik korzystający z przystanku zobowiązany jest do korzystania z przystanków 
komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych 
prawach.

5. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do 
operatora, przewoźnika.

6. Operator i przewoźnik powiadomi Gminę o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których 
korzysta.

7. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czerniejewo jest nieodpłatne.

§ 3. Inne postanowienia regulaminu

1. Gmina może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli:

a) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych,
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b) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu umowa na korzystanie 
z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana.

Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności 
niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/103/19

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czerniejewo oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań gminy, jako organizatora publicznego
transportu zbiorowego na swoim terenie, należy określenie przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, a także
określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.) określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu
terytorialnego.

Podjęcie niniejszej uchwały poprzez określenie dodatkowych przystanków autobusowych na terenie
Gminy Czerniejewo ułatwi podróżnym korzystanie z publicznego transportu zbiorowego.

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
w dniu 21 sierpnia 2019 roku., na którym uzyskał pozytywną opinię.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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