UCHWAŁA NR XXII/138/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Książ Wlkp., warunków i zasad
korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
r., poz. 446) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Książ Wlkp., których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Książ Wlkp. udostępniane do korzystania przez operatorów oraz przewoźników.
2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do uchwały.
§ 2. 1. Warunkiem korzystania przez operatora oraz przewoźnika z przystanków komunikacyjnych jest:
1) wydanie przez Gminę Książ
z przystanków komunikacyjnych;
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2) posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej,
liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej lub prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,
odpowiednio do rodzaju przewozu;
2. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 jest wydawane na pisemny wniosek operatora oraz przewoźnika,
do którego należy dołączyć proponowany rozkład jazdy, schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią
komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi oraz wykaz pojazdów wykorzystywanych przy obsłudze danej
linii, ich numery rejestracyjne oraz kwalifikacje co do liczby miejsc.
3. O każdej zmianie składników uzgodnienia, o których mowa w ust. 2 operator oraz przewoźnik jest
zobowiązany niezwłocznie powiadomić Gminę Książ Wlkp., w celu zmiany uzgodnienia.
§ 3. Ustala się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:
1) na przystanku komunikacyjnym należy umieścić aktualny rozkład jazdy, po uprzednim uzgodnieniu z Gminą
Książ Wlkp. jego formy i sposobu montażu,
2) zatrzymywanie pojazdów może następować jedynie na przystankach komunikacyjnych wymienionych w
rozkładzie jazdy i wyłącznie na czas niezbędny do zapewnienia obsługi pasażerów, z zastrzeżeniem
przystanków określonych w rozkadzie jazdy jako początkowe i końcowe na których czas oczekiwania na
rozpoczęcie kolejnego kursu nie powinien być dłuższy niż 30 minut,
3) z przystanków komunikacyjnych należy korzystać w sposób nieograniczający przepustowości przystanku,
umożliwiający innym użytkownikom korzystanie z nich na równych prawach oraz niepowodujący zagrożenia
dla organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
4) w przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach komunikacyjnych możliwa jest zmiana
lokalizacji przystanków oraz ich likwidacja bądź czasowe zawieszenie w funkcjonowaniu,
5) zabrania się umieszczania bez zgody Gminy Książ Wlkp. na przystankach komunikacyjnych informacji innych
niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.
§ 4. 1. Wprowadza się stawkę opłaty za korzystanie przez operatora oraz przewoźnika z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Książ Wlkp. za jedno zatrzymanie pojazdu
na przystanku komunikacyjnym.
2. Stawka opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi:
1) 0,04 zł - w przypadku pojazdów o maksymalnej liczbie miejsc siedzących dla pasażerów nie wyższej niż 21;
2) 0,05 zł - w przypadku pojazdów o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów wyższej niż określona w pkt. 1;
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do Uchwały
Nr XXII/138/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Książ Wlkp.

1. Stanowiące własność Gminy Książ Wlkp.
Lp
1
2

Nazwa przystanku miejscowość
Książ Wlkp. - ul. Nowomiejska
Sroczewo

Lokalizacja przystanku
Kilometraż/działka
Nr drogi
ewid.
603101P
dz. nr ewid. 494/3
4077P
dz. nr ewid. 87

2. Będące w zarządzie Gminy Książ Wlkp. - zlokalizowane w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 436

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nazwa przystanku
- miejscowość
Książ Wlkp., ul. Dworcowa
Książ Wlkp., ul. Dworcowa
Kiełczyn
Kiełczyn
Konarskie
Konarskie
Konarzyce, ul. Szkolna
Konarzyce, ul. Szkolna
Zawory
Zawory
Chrząstowo
Chrząstowo
Olsza

Lokalizacja przystanku
Nr drogi

kilometraż

436

14+928
14+855
13+300
13+070
11+905
11+905
11+110
10+855
8+894
8+630
6+852
5+863
4+545

3. Będące w zarządzie Gminy Książ Wlkp. - zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych
Lokalizacja przystanku

Lp.

Nazwa przystanku –
miejscowość

Nr drogi

Kilometraż, strona drogi

1.

2.

3.

4.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Chwałkowo Kościelne
Olsza
Brzóstownia
Mchy
Mchy
Mchy
Kołacin
Chwałkowo Kościelne
Włościejewice
Mchy
Włościejewice
Włościejewice
Włościejewice
Sebastianowo
Charłub
Brzóstownia
Radoszkowo Drugie
Zaborowo
Kiełczynek
Kiełczynek
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3745P
4074P
4087P
4087P
4087P
4086P
4086P
4086P
4082P
4082P
4089P
4089P
4089P
4084P
4084P
4080P
4080P
4076P
4079P
4079P

2+345 P
7+086 L
0+442 P
2+153 L
3+123 L
0+553 P
2+145 P
4+416 L
8+266 P
12+494 P
0+294 P
0+754 P
1+780 P
0+997 L
2+307 P
13+843 P
14+670 P
3+060 L
1+898 P
3+000 P
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/138/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 ze zm.) organizator publicznego transportu zbiorowego ma obowiązek
określić przystanki komunikacyjne i dworce, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka
samorządu terytorialnego oraz zasady korzystania z tych obiektów.
W związku z zawartymi porozumieniami:
1) z Województwem Wielkopolskim z dnia 25 września 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie
Książ Wlkp. wykonania zadania pn.„Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w
ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych gminy" oraz
2) z Powiatem Śremskim z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Książ Wlkp.
wykonania zadania pn.: „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg
powiatowych w granicach administracyjnych gminy”,
gmina Książ Wlkp. jest upoważniona do wydawania pisemnych uzgodnień warunków i zasad korzystania
z przystanków dla przewoźników i operatorów oraz pobierania opłat za korzystanie z tych przystanków.
W myśl art. 16 ust. 4 i 5 za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków
komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu
terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Ustalenie opłat za korzystanie z przystanków ma na celu
zapewnienie wpływów na pokrycie kosztów utrzymania przystanków.
Wielkość pojazdów, które zatrzymują się na przystankach ma istotny wpływ na wysokość
kosztów ich utrzymania. Im większy autobus, tym większe powoduje niszczenie nawierzchni przystanku.
Zatrzymanie ciężkiego autobusu zwłaszcza w upalne dni deformuje nawierzchnię poprzez powstanie
kolein. Taka deformacja jest o wiele większa niż spowodowana przez pojazd zabierający jedynie
kilkanaście osób. Jednocześnie im większa pojemność pojazdu, tym większa liczba przewożonych
pasażerów, a więc więcej osob oczekujących na przystanku. Tym samym większe nasilenie jego
zanieczyszczeniaa, a także potencjalnie większe możliwości jego zniszczenia.
Mając na uwadze powyższe, zróżnicowanie stawki ze względu na wielkość taboru, należy uznać
za uzadnione.
Ze względu na fakt, iż możliwość określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad
korzystania z nich oraz wysokości stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z
przystanków komunikacyjnych istnieje tylko poprzez podjęcie uchwały na podstawie art. 15 ust. 2 oraz
art. 16 ust. 4 w/w ustawy, nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do proponowanej
uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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