
UCHWAŁA NR XIII/94/15
RADY GMINY BIESIEKIERZ

z dnia 22 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Biesiekierz udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków 

i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(Dz.U. z 2015r. poz. 1440) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Biesiekierz nr XLVI/252/14 z dnia 12 września 2014 r. 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Biesiekierz udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 
(Dz.Urz.Woj.Zach. poz. 3965) dodaje się tabelę określoną w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Płaza
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/15

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 22 października 2015 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, 

 Droga krajowa nr 6 

Lp.  km  Strona  Obręb 
miejscowości 

 Uwagi

1.  120+280  prawa  Świemino  z wiatą i zatoką
2.  121+400  prawa  Parsowo  z wiatą i zatoką
3.  124+913  prawa  Nosowo  z wiatą i zatoką
4.  126+355  lewa  Kraśnik  z wiatą i zatoką
5.  126+670  prawa  Kraśnik  z wiatą i zatoką
6.  128+854  lewa  Biesiekierz  z wiatą i zatoką
7.  129+217  prawa  Biesiekierz  z wiatą i zatoką
8.  131+080  lewa  Kotłowo  z wiatą i zatoką
9.  131+543  prawa  Kotłowo  z wiatą i zatoką
10.  132+495  lewa  Laski Koszalińskie  z wiatą i zatoką
11.  132+833  prawa  Laski Koszalińskie  z wiatą i zatoką
12.  134+400  lewa  Stare Bielice  z wiatą i zatoką
13.  134+480  prawa  Stare Bielice  z wiatą i zatoką
14.  135+776  lewa  Nowe Bielice  z wiatą i zatoką
15.  135+900  prawa  Nowe Bielice  z wiatą i zatoką
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/94/15

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 22 października 2015 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE 
GMINY BIESIEKIERZ 

1. Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biesiekierz, które są w zarządzie lub stanowią własność 
Gminy Biesiekierz, mogą korzystać operatorzy oraz przewoźnicy posiadający uprawnienia do wykonywania 
publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób odpowiednio do rodzaju przewozu. 

2. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 
drogowym, przewoźnik przed rozpoczęciem korzystania z przystanków, zobowiązany jest uzyskać zgodę na 
korzystanie z przystanków. 

3. Do wniosku o wyrażenie zgody przez Gminę Biesiekierz na korzystanie z przystanków należy dołączyć : 

1) kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 

2) kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy.

4. Korzystanie z przystanków jest odpłatne na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy Biesiekierz. 

5. Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych: 

1) przewoźnicy korzystający z przystanków zobowiązani są do zatrzymywania pojazdu w zatoce przystankowej, 
a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie powodować utrudnień dla innych użytkowników drogi; 

2) zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych następuje wyłącznie na czas niezbędny do 
wsiadania i wysiadania pasażerów lub w przypadku sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem na czas 
potrzebny do pobrania należności; 

3) przewoźnicy zobowiązani są do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na przystankach. Każdy rozkład 
jazdy powinien zawierać nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo; 

4) przewoźnik zobowiązany jest do przestrzegania uzgodnionego rozkładu jazdy; 

5) w przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach komunikacyjnych zastrzega się możliwość 
zmiany lokalizacji tych obiektów oraz czasowego zawieszenia w funkcjonowaniu.
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