
UCHWAŁA NR XXII/99/2012
RADY GMINY CIELĄDZ

z dnia 27 lipca 2012 r.

w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów 
i przewoźników przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Cielądz. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 
r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012, poz. 567) 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 r. 
Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnianych wszystkim 
operatorom i przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem jest Gmina Cielądz 
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Cielądz, stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/99/2012 Rady Gminy 

Cielądz z dnia 27.07.2012 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH 

§ 1. 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 
Cielądz. 

2. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Cielądz przez przewoźników 
i operatorów, podlega opłacie ustalanej na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Cielądz. 

3. Korzystanie z przystanków, o których mowa ust. 2 następuje na zasadach określonych w stosownej umowie. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika, składany do Gminy 
wraz załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłat za korzystanie z przystanków. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4 należy dołączyć: 

1) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków, 
stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały; 

2) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej oraz potwierdzenie 
posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób; 

3) kserokopie zaświadczeń o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON) i podatkowej (NIP); 

4) mapę z zaznaczonymi liniami komunikacyjnymi na terenie Gminy Cielądz. 

§ 2. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymać na nich swoje pojazdy 
w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających 
z rozkładów jazdy jedynie na przystankach początkowych i końcowych danej linii komunikacyjnej. 

§ 3. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku 
stwierdzenia: 

1) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu; 

2) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez 2 kolejne okresy płatnicze; 

3) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień w zakresie zbiorowego przewozu osób. 

§ 4. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym 
zakresie, po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Gminę formy i rozmiaru tabliczki informacyjnej. 

§ 5. Zabrania się bez zgodny Gminy rozmieszczania plakatów i innych ogłoszeń oraz prowadzenia na terenie 
przystanków innej działalności niż przewóz osób. 

§ 6. Środki pochodzące z opłat od przewoźników i operatorów zostaną w całości wykorzystane na utrzymanie 
czystości na terenie przystanków oraz na bieżącą ich modernizację. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/99/2012 Rady Gminy 

Cielądz z dnia 27.07.2012 r. 

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST GMINA 
CIELĄDZ 

 
Lp. Nazwa miejscowości Opis Udostępnienie 
1. Stolniki wieś obustronny operator/przewoźnik 
2. Wylezinek obustronny operator/przewoźnik 
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