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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 137/XXII/12   

Rady Gminy Janów   

z dnia 31 sierpnia 2012 r.  

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH 

WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA JANÓW  

§ 1.  

ZASADY UZYSKANIA ZGODY NA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW 

KOMUNIKACYJNYCH KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST 

GMINA JANÓW  

1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janów następuje na podstawie wniosku przedłożonego 

przez operatora lub przewoźnika.  

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:  

a) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych  

w wykazie przystanków stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,  

b) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia 

działalności w zakresie przewozu osób,  

c) mapę z zaznaczaną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Janów.  

§ 2.  

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW  

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Janów jest nieodpłatne.  

2. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać  

na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania 

się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, za wyjątkiem postojów wynikających 

z rozkładów jazdy, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca.  

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) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym 

i niepełnosprawnym,  

c) wywieszenia na urządzeniu przystankowym (wiacie lub słupku) rozkładu jazdy  

ze swoim logo i niezbędnymi danymi dotyczącymi świadczonych usług przewozowych,  

d) każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładów jazdy 

i ilości przystanków z których korzysta,  

e) utrzymania porządku i czystości na przystankach z których korzysta.  
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§ 3.  

INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU  

1. Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych  

w przypadku, gdy uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki,  

2. Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana  

w przypadku stwierdzenia:  

a) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia  

w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,  

b) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu 

osób,  

c) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu 

do zatok autobusowych innym przewoźnikom,  

d) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.  

3. Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej 

działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.  


