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UCHWAŁA NR XLVI/47/14
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Jodłowa, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad
korzystania z tych obiektów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) Rada Gminy Jodłowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Jodłowa określa wykaz przystanków komunikacyjnych
których jest właścicielem
lub zarządzającym, które udostępnia przewoźnikom i operatorom, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Gmina Jodłowa udostępnia przewoźnikowi przystanki komunikacyjne wymienione w załączniku
nr 1 do uchwały na jego wniosek.
2. Gmina Jodłowa po rozpatrzeniu wniosku, z uwzględnieniem przepustowości przystanku
komunikacyjnego wydaje przewoźnikowi potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanku
komunikacyjnego.
3. Nie udostępnia się przystanku komunikacyjnego przewoźnikom lub do kolejnych zatrzymań pojazdów
w razie wyczerpania limitu jego przepustowości lub braku możliwości zatrzymania się środka transportu
na przystanku o wnioskowanej godzinie, gdzie:
1) przez limit przepustowości rozumie się: liczbę zatrzymań większą niż jedno zatrzymanie na 20 minut,
a w przypadku większej liczby przewoźników wykonujących przewóz z wykorzystaniem przystanku: liczbę
zatrzymań w okresie jednej godziny - przypadającej po jednym zatrzymaniu dla każdego przewoźnika:
2) przez brak możliwości zatrzymania się środka transportu na przystanku o wnioskowanej godzinie rozumie
się: mniejszy niż 20 minut odstęp czasowy pomiędzy zatrzymaniami na przystanku, kiedy linie
przewoźników na obszarze Gminy pokrywają się w 40 % trasy przewozu.
4. W uzasadnionych przypadkach związanych z zabezpieczeniem ważnych potrzeb przewozowych
mieszkańców Gminy Jodłowa, Wójt Gminy Jodłowa może odstąpić od zasad określonych w § 2 ust. 3 uchwały.
§ 3. 1. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, jak w załączniku nr 2
do niniejszej uchwały.
2. Nie stosowanie się do zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych będzie skutkować cofnięciem
uzgodnienia wydanego przez organizatora.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.
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§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/8/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad
korzystania z tych obiektów (Dz. Urzęd. Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2013r. poz.1553.)
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kapłon
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/47/14
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 31 października 2014 r.

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nazwa /opis/
Dęborzyn /Dół-most/
Dęborzyn /Góra/
Zagórze /kościół/
Dzwonowa /Tomasiewicz/
Dzwonowa /GranicaLubcza/
Jodłowa /Przymiarki/
Jodłowa /Przeczyca/
Jodłowa /Furman/
Jodłowa /Rynek/
Jodłowa /Mrozowa Górka/
Jodłowa /Hylówka-sklepskrzyż.Wisowa/
Jodłowa /Górna-zakręt/
Jodłowa /sklep –szkołakościół/
Jodłowa /Niegos/
Jodłowa /GranicaKowalowa/
Jodłowa /Biedoszyce/
Dębowa /GranicaBiedoszyce/
Dębowa /sklep/
Jodłowa /Las-Wisowa/
Jodłowa /Wisowa Góra/

Dęborzyn
Dęborzyn
Zagórze
Dzwonowa
Dzwonowa

Nr drogi
powiatowej
1310
1310
1311
1311
1311

Nr przystanku wg
kilometrażu
narastającego
02
04
02
02
04

Nr przystanku
wg kilometrażu
malejącego
03
01
01
03
01

Jodłowa
Jodłowa
Jodłowa
Jodłowa
Jodłowa
Jodłowa

1310
1310
1310
1313
1313
1313

02
04
06
04
06
02

05
03
01
13
11
09

Jodłowa
Jodłowa

1313
1313

08
10

07
05

Jodłowa
Jodłowa

1313
1313

12
14

03
01

Jodłowa
Dębowa

1313
1313

02
04

15
03

Dębowa
Jodłowa
Jodłowa

1313
1315
1315

02
04
06

01
03
01

Miejscowość
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/47/14
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 31 października 2014 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych , których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina, udostępnionych dla przewoźników i operatorów.
1. Gmina Jodłowa
na obszarze Gminy.

jest

właścicielem

lub

zarządzającym

przystankami

komunikacyjnymi

2. Korzystanie z przystanków może odbywać się po uzyskaniu potwierdzenia uzgodnienia zasad
korzystania z przystanków, dokonanego z ich właścicielem lub zarządzającym oraz zezwolenia
na wykonywanie drogowego przewozu osób lub zaświadczenia na wykonywanie publicznego
transportu zbiorowego.
3. Korzystanie winno odbywać się zgodnie z rozkładem jazdy, będącym załącznikiem do uzyskanego
zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego osób w transporcie.
4. Przystanki są udostępniane wyłącznie do zatrzymania się w celu sprawnej wymiany pasażerów
(wsiadania lub wysiadania pasażerów ) na czas nie dłuższy niż 5 minut, bez możliwości wydłużonego postoju.
5. Korzystanie z przystanku musi się odbywać w sposób nie utrudniający ruchu innym użytkownikom drogi
i przystanku komunikacyjnego oraz nie powodujący zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu.
6. W przypadkach koniecznych, wynikających z zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie
z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone poprzez czasowe wyłączenia z użytkowania
lub tymczasową zmianę ich lokalizacji. Informacja o tym zostanie zamieszczona na przystanku
wraz z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie zainteresowanych operatorów i przewoźników w sposób
zwyczajowo przyjęty.
7. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych odbywa się nieodpłatnie.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

–5–

Poz. 3243

UZASADNIENIE
Postanowienia art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2011 Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) statuują kompetencję Rady Gminy w zakresie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jodłowa,
udostępnionych dla przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Uchwała ma na celu
znormalizowanie korzystania z przystanków, aby nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji związanych
z zachowaniem przewoźników, którzy niekiedy prowadzą nieuczciwą technikę podjazdową zagrażającą
zdrowiu i życiu użytkowników korzystających z usług przewozowych jak również innych użytkowników
ruchu drogowego.
Co ważne - propozycja uchwały nie dyskryminuje któregokolwiek z przewoźników. Każdy przewoźnik
będzie miał możliwość korzystania z przystanków. Limit czasookresu został określony biorąc pod uwagę
potrzeby transportowe w Gminie Jodłowa oraz faktyczne zainteresowanie przewoźników.

