
UCHWAŁA NR XV/115/2020 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Gizałki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 t.j.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gizałki 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1 dla 
operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym na 
terenie Gminy Gizałki zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/105/2016 Rady Gminy Gizałki z  dnia 18 października 2016 r. w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gizałki, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Gizałki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., 
poz. 6240). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 



Załącznik nr 1 

do uchwały nr XV/115/2020 

Rady Gminy Gizałki 

z dnia 25 maja 2020 r. 

 

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH W GMINIE GIZAŁKI  POWIAT PLESZEWSKI 

Lp. 

Kod 

miejscowości wg 

rejestru 

terytorialnego 

Nazwa przystanku 

 

(nazwa miejscowości, określenie miejsca 

usytuowania przystanku, numer 

przystanku) 

Lokalizacja przystanku 

 

Znak 

D-15 

 

TAK/NIE 

 

Wiata 

 

 

TAK/NIE 

 

Zatoka 

autobusow

a 

 

TAK/NIE 

 

Kategoria drogi 

 

Nr drogi 

wg kilometrażu 

narastającego - prawa strona drogi 

lub parzyste numery porządkowe 

nieruchomości 

malejącego - lewa strona drogi lub 

nieparzyste numery porządkowe 

nieruchomości 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 0197847 Czołnochów I nr 02 gminna 625049P km 0+550 TAK TAK TAK 

2. 0197965 Studzianka nr 02 gminna 632026P km 4+240 TAK NIE NIE 

3. 0197959 Kolonia Ostrowska nr 01 gminna 632027P km 1+880 TAK TAK NIE 

4. 0198002 Świerczyna wieś nr 01 gminna 632028P km 0+050 TAK TAK TAK 

5. 0198002 Świerczyna nr 02 gminna 632028P km 0+830 TAK TAK NIE 

6. 0197936 Orlina Duża nr 02 gminna 632049P km 0+100 TAK TAK NIE 

7. 0197830 Białobłoty nr 02 gminna 632049P km 1+000 TAK NIE NIE 

8. 0197830 Białobłoty nr 01 gminna 632049P km 1+630 TAK NIE NIE 

9. 0197860 Dziewiń Duży nr 01 gminna 632046P km 1+740 TAK TAK NIE 

10. 0197860 Dziewiń Duży nr 02 gminna 632046P km 2+390 TAK NIE NIE 

11. 0197860 Dziewiń Duży nr 04 gminna 632046P km 3+050 TAK NIE NIE 

12. 0197907 Krzyżówka nr 02 gminna 632079P km 0+900 TAK TAK NIE 

13. 0197907 Krzyżówka wieś nr 02 gminna 632058P km 1+620 TAK NIE NIE 

14. 0197907 Krzyżówka wieś nr 04 gminna 632058P km 2+330 TAK NIE NIE 

15. 0197920 Kolonia Obory nr 01 gminna 632022P km 1+350 TAK TAK NIE 



16. 0198060 Wronów nr 01 gminna 632035P km 0+030 TAK NIE NIE 

17. 0198048 Toporów nr 01 gminna 632062P km 0+020 TAK TAK NIE 

18. 0197988 Obory nr 01 gminna 632035P km 2+600 TAK TAK NIE 

19. 0197899 Gizałki-Las nr 01 gminna 632025P km 1+000 TAK NIE NIE 

 

 



Załącznik nr 2 

do uchwały nr XV/115/2020 

Rady Gminy Gizałki 

z dnia 25 maja 2020 r. 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Gizałki dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne 

przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym. 

 

 

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Gizałki mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne 

przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.).  

 

2. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych jest uzyskanie przez operatora lub 

przewoźnika zgody na zasadach określonych w przepisach ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym. 

 

3.  Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Gizałki jest bezpłatne. 

 

4. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymać  

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

obowiązującego rozkładu jazdy. 

 

5. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów. 

 

6. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązani są do:  

 

   1) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki autobusowej a w przypadku jej braku w taki sposób, 

aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników, 

 

    2) umożliwienia pasażerom dogodnego i bezpiecznego wsiadania oraz wysiadania, w szczególności 

osobom starszym i niepełnosprawnym, 

 

    3) wywieszania aktualnych rozkładów jazdy i innych informacji dla pasażerów wyłącznie  

w miejscach do tego przeznaczonych tj. na tabliczkach w wiacie przystankowej lub na słupku, 

 

     4) korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom  

i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach oraz z poszanowaniem zasad organizacji  

i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

7. Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, o której mowa w pkt 2 może zostać cofnięta 

w przypadku stwierdzenia naruszenia przez operatora lub przewoźnika zasad i warunków korzystania z 

przystanków komunikacyjnych określonych w niniejszym dokumencie. 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie
do uchwały nr XV/115/2020

Rady Gminy Gizałki
z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gizałki, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gizałki oraz warunków i zasad korzystania z tych

przystanków.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań gminy jako organizatora publicznego
transportu zbiorowego należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, a także określenie warunków
i zasad korzystania z tych obiektów.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2475 ze zm.) określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.

Podjęcie niniejszej uchwały ma swoje uzasadnienie w utworzonych na terenie gminy Gizałki
dodatkowych przystankach komunikacyjnych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg gminnych w celu
ułatwienia podróżnym korzystania z publicznego transportu zbiorowego. Ponadto określone w uchwale
warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych zapewniają porządek i bezpieczeństwo
przewoźnikom i operatorom organizującym publiczny transport drogowy, a także pasażerom podróżującym.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

  

Wójt

Robert Łoza 




