UCHWAŁA NR XL.293.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Miasto Złotów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych
obiektów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r.
poz. 130) oraz art. 15 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 ze zmianami: z 2017 r. poz. 2371 oraz z 2018 r. poz.
317 i poz. 650) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto
Złotów oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów.
2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.
§ 2. Funkcję administratora przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Miasto Złotów, wykonuje Urząd Miejski w Złotowie.
§ 3. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Złotów mogą korzystać
wyłącznie operator publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego
transportu zbiorowego.
§ 4. Określa się następujące warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa
w § 1 uchwały:
1) warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Złotów jest podpisanie stosownej
umowy pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a Gminą Miasto Złotów;
2) korzystanie z przystanków komunikacyjnych może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów
(wsiadanie i wysiadanie pasażerów);
3) zabrania się postoju na dworcu i przystankach komunikacyjnych ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów;
4) rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców winny być podawane do publicznej
wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych;
5) umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy na przystankach komunikacyjnych oraz jej utrzymanie w należytym
stanie technicznym należy do przewoźnika. Wzór tablicy z rozkładem jazdy winien być przed wywieszeniem
uzgodniony z Gminą Miasto Złotów;
6) zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych reklam lub innych informacji niż te, które
dotyczą rozkładu jazdy;
7) operator lub przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązany jest do:
a) korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie
z nich na równych prawach,
b) powiadamiania zarządzającego przystankami komunikacyjnymi o zmianie rozkładu jazdy i ilości
przystanków komunikacyjnych, z których korzysta,
c) terminowego regulowania opłat wynikających z zawartej umowy na korzystanie z przystanków
komunikacyjnych.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/143/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie
określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto
Złotów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3905 ze zmianą z 2016 r. poz. 160).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Żelichowski
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Załącznik
do uchwały nr XL.293.2018
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 maja 2018 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Złotów,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Złotów
Lp

Przystanek

Lokalizacja

Rodzaj

1.

Kolejowa

Część budynku i parkingu sklepu NETTO

Przystanek

2.

Jastrowska

Okolice skrzyżowania z ul. Jeziorną dla autobusów

Przystanek

(wyjazd)

wyjeżdżających ze Złotowa

Jastrowska

Okolice skrzyżowania z ul. Jeziorną dla autobusów

(wjazd)

wjeżdżających do Złotowa

Partyzantów

Okolice Ronda Zamkowego dla autobusów

(wyjazd)

wyjeżdżających ze Złotowa

Partyzantów

Okolice Ronda Zamkowego dla autobusów

(wjazd)

wjeżdżających do Złotowa

6.

Plac Kościuszki

Przy kościele św. Stanisława Kostki

Przystanek

7.

Staszica

Okolice skrzyżowania z ul. Norwida dla autobusów

Przystanek

(wyjazd)

wyjeżdżających ze Złotowa

Staszica

Okolice skrzyżowania z ul. Norwida dla autobusów

(wjazd)

wjeżdżających do Złotowa

9.

Norwida

Przy sklepie LIDL

Przystanek

10.

Szpitalna

Przy szpitalu

Przystanek

11.

Domańskiego

Przy Urzędzie Miejskim

Przystanek

12.

Chojnicka

Okolice cmentarza dla autobusów wyjeżdżających

Przystanek

(wyjazd)

ze Złotowa

Chojnicka

Okolice cmentarza dla autobusów wjeżdżających

(wjazd)

do Złotowa

Kujańska

Na wysokości posesji ul. Kujańska 5 i 5a

Przystanek

Na wysokości budynków ul. 8 Marca 5

Przystanek

Na wysokości posesji ul. 8 Marca 64

Przystanek

3.

4.

5.

8.

13.

14.

Przystanek

Przystanek

Przystanek

Przystanek

Przystanek

(wjazd)
15.

8 Marca
(wjazd)

16.

8 Marca
(wyjazd)
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