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UCHWAŁA Nr …./…./…… 

RADY MIASTA RADYMNA 

z dnia ….. ………………………………. ………. r. 

w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Miasto Radymno oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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                       

z późn. zm.) 

Rada Miasta Radymna uchwala, co następuje: 

§1.1 Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Miasta Radymna, których właścicielem 

lub zarządcą jest Miasto Radymno, udostępnionych dla operatorów lub przewoźników. 

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Miasto Radymno określa załącznik na 2 do niniejszej uchwały. 

§3. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna. 

§4. Uchwała wchodzi w życie  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 

 

Przewodniczący 

    Rady Miasta Radymna 

Andrzej Pacek 

 

 

Uzasadnienie: 

Przepis art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym nakłada 

na właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze 

uchwały przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest 

jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów.  

 

Załączony do uchwały wykaz przystanków sankcjonuje dotychczasowy sposób ich wykorzystania 

i obejmuje wszystkie przystanki, z których aktualnie korzystają przewoźnicy prowadzący na terenie 

Miasta Radymna działalność w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.  
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Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr …………………… 

Rady Miasta Radymna 

z dnia ….…………………………. 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych przy drogach, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Miasto Radymno 

 

Lp. Lokalizacja 

Lokalizacja przystanku str. 

lewa (L), str. prawa (P) 
Kategoria drogi, 

nr drogi 
Urządzenia 

Lewy Prawy 

1. 

Radymno,  

ul. Złota Góra   

0+160  

 

0+160 

Powiatowa, 

nr 1820R 

Wiata, znak 

D-15 

Znak D-15 

2. 
Radymno,  

ul. Złota Góra  

0+700  

0+700 

Powiatowa,      

nr 1820R 

Znak D-15 

Znak D-15 

3. 
Radymno,  

ul. Lwowska 

 665+360 Krajowa nr 94 Wiata 

Znak D-15 

4. 
Radymno, 

ul. Budowlanych 

 665+850 Krajowa nr 94 Wiata 

Znak D-15 

5. 
Radymno,  

ul. Budowlanych 

665+955  Krajowa nr 94 Wiata 

Znak D-15 

6. 
Radymno, 

Zasanie 

668+308  Krajowa nr 94 Wiata 

Znak D-15 
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Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr …………………… 

Rady Miasta Radymna 

z dnia ….…………………………. 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanku komunikacyjnego dla operatorów  

i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie 

drogowym: 

 

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym 

jest Miasto Radymno jest nieodpłatne. 

2. Z przystanków mogą korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz 

przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani 

dalej „przewoźnikami”. 

3. Warunkiem korzystania z przystanków jest uzgodnienie zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Radymna                      

z właścicielem lub zarządzającym tych obiektów. 

4. Korzystający z przystanków zobowiązani są do: 

1) korzystania z przystanków w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom 

korzystanie z nich na równych prawach tj. zatrzymywania pojazdów na początku zatok 

przystankowych a w przypadku ich braku w taki sposób aby nie ograniczać 

przepustowości i nie blokować przystanków dla innych użytkowników, 

2) zatrzymywania na przystankach środka transportu wyłącznie w porze określonej 

rozkładem jazdy i na czas niezbędny do obsługi pasażerów tj. wyłącznie w celu 

umożliwienia pasażerom wsiadanie i wysiadanie, 

3) nie dokonywania postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów 

5. W przypadkach koniecznych, wynikających z czasowego zamknięcia drogi lub zmiany 

organizacji ruchu, korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. 

Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z użytkowania lub zmianie jego 

organizacji. 

 


