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UCHWAŁA NR XI/62/2011
RADY GMINY ZAKLIKÓW

z dnia 25 lipca 2011 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Zaklików, udostępnionych dla operatorów i przewodników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów. 

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r Nr 
142, poz 1591 z późn. zm.) i art 15 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym ( 
Dz. U. Z 2011 r Nr 5 poz.13) 

Rada Gminy Zaklików uchwala , co następuje. 

§ 1. 

1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do 
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zaklików na warunkach i zasadach 
określonych w regulaminie. 

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zaklików , 
udostępnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały. 

3. Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Zaklików stanowi załącznik nr 2 do uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaklików 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/62/2011

Rady Gminy Zaklików

z dnia 25 lipca 2011 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zaklików 
udostępnionych operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób. 

 
L.p Lokalizacja Rodzaj przystanka Kierunek 
1 Zdziechowice Pierwsze Wiata murowana Droga wojewódzka nr 855 Stalowa Wola -Olbięcin 
2 Zdziechowice Pierwsze Wiata murowana Droga wojewódzka nr 855 Stalowa Wola- Olbięcin 
3 Zdziechowice Drugie Wiata blaszana Droga wojewódzka nr 855 Stalowa Wola -Olbięcin 
4 Zdziechowice Drugie Wiata murowana Droga wojewódzka nr 855 Stalowa Wola -Olbięcin 
5 Zaklików ul. Lubelska Wiata blaszana Droga wojewódzka nr 855 Stalowa Wola -Olbięcin 
6 Zaklików ul. Widok Budynek przystanku Droga wojewódzka nr 855 Stalowa Wola -Olbięcin 
7 Lipa ul. Sandomierska wiata Droga wojewódzka nr 855 Stalowa Wola -Olbięcin 
8 Lipa ul. Sandomierska słupek Droga wojewódzka nr 855 Stalowa Wola -Olbięcin 
9 Zaklików- Łysaków Wiata murowana Droga wojewódzka nr 857 Zaklików-Modliborzyce 
10 Łysaków-szkoła Wiata murowana Droga wojewódzka nr 857 Zaklików-Modliborzyce 
11 Łysaków-Majdan Wiata murowana Droga wojewódzka nr 857 Zaklików-Modliborzyce 
12 Gielnia Wiata murowana Droga powiatowa -Lipa -Gielnia 
13 Łążek Zaklikowski Wiata murowana Droga powiatowa -Zaklików-Borów 
14 Stare Baraki wiata Droga powiatowa Zdziechowice-Stare Baraki 
15 Antoniówka wiata Droga gminna- Antoniówka-Karkówka 
16 Goliszowiec wiata Droga powiatowa -Goliszowiec- Rzeczyca 
17 Irena wiata blaszana Droga powiatowa – Zaklików - Borów 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/62/2011

Rady Gminy Zaklików

z dnia 25 lipca 2011 r.

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

1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego 
transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, 
zwani dalej przewoźnikami 

2. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Zaklików jest posiadanie ważnej umowy na korzystanie z z tych obiektów. 

3. Udostępnianie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego 
należy dołączyć: 

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej 

2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON) 

3) kserokopie zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) 

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

5) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów oraz schemat połączeń 
komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi. 

4. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Zaklików. 

5. Wójt Gminy jest uprawniony i zobowiązany do : 

1) przyjmowania i rozpatrywania w kolejności zgłoszeń wniosków w sprawie uzgodnienia warunków korzystania 
z przystanków komunikacyjnych 

2) zawierania i rozwiązywania umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zwanej dalej umową. 

6. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. 

7. Stawka opłaty ustalona jest przez Rade Gminy Zaklików 

8. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Urząd Gminy w Zaklikowie cyklach 
kwartalnych. 

9. Wójt Gminy Zaklików może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych 
w przypadku gdy z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, 
w szczególności z powodów określonych w ust.10. 

10. Umowa za korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku 
stwierdzenia: 

1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków 
przez innych przewoźników 

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

3) wygaśnięcie lub cofniecie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób 

4) stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok 
przystankowych innym przewoźnikom. 

5) nie powiadomienia Gminy Zaklików o zmianie rozkładu jazdy lub zmianie przystanków których przewoźnik 
korzysta. 
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6) zaprzestania działalności przewozowej. 

7) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. 

11. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Wójta Gminy Zaklików z 1 miesięcznym 
wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych 
do wniosku lub zaprzestaniu działalności przewozowej. 

12. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymać na nich swoje pojazdy 
wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. 

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


