
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/164/2016

Rady Powiatu Kołskiego

z dnia 27 października 2016 roku.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych dla operatorów
przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

I) Z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych mogą korzystać operatorzy publicznego
transportu zbiorowego oraz przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.

2) Funkcję administratora przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolski wykonuje
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

3) Warunkiem korzystania z przystanków jest uzyskanie (posiadanie) zgody Powiatowego Zarządu Dróg w
Kole.

4) W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków należy złożyć stosowny wniosek do Powiatowego
Zarządu Dróg w Kole. Do wniosku należy dołączyć:

a) wykaz przystanków z których przewoźnik zamierza korzystać (zgodnie z Załącznikiem nr I do
uchwały),

b) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
komunikacyjnymi,

c) proponowany rozkład jazdy
5) Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i

wysiadanie pasażerów).
6) Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów i korzystania z przystanku

jako miejsca odpoczynku kierowców.
7) Przedsiębiorca korzystający z przystanku komunikacyjnego ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za

szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z jego korzystaniem.
8) W przypadku konieczności wynikających z zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi (np.

remont, przebudowa, usuwanie awarii, wykorzystanie drogi w sposób szczególny) korzystanie z
przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone (czasowa likwidacja przystanku lub zmiana jego
lokalizacji). Z tego tytułu przedsiębiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

9) Operator i przewoźnik są zobowiązani do umieszczenia we własnym zakresie, na wszystkich wymienionych
w rozkładzie jazdy przystankach, tablicy z rozkładem jazdy oraz utrzymywania ich w należytym stanie
technicznym.

10) Zabrania się operatorowi i przewoźnikowi umieszczania na przystankach innych informacji niż te, które
dotyczą rozkładu jazdy.

II) Operator lub przewoźnik korzystający z przystanku zobowiązuje się do:
a) korzystania z przystanku komunikacyjnego w sposób umożliwiający innym przewoźnikom

korzystanie z nich na równych prawach,
b) powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z

których zamierza korzystać,
12) Sposób umieszczania rozkładu jazdy na przystankach należy uzgodnić z Powiatowym Zarządem Dróg w

Kole.
13) Powiatowy Zarząd Dróg w Kole może odmówić wydania zgody na korzystanie z przystanków

komunikacyjnych jeżeli:
a) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub utrudni

w znaczny sposób korzystanie z przystanków innym przewoźnikom),
b) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) operator lub przewoźnik planuje świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie, w tym samym

czasie co inni uprawnieni użytkownicy.
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole może cofnąć zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjftycn\v-
przypadku nie stosowania się przewoźnika do warunków i zasad. --------
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Marek Tomicki
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