
 

 

UCHWAŁA Nr XIX/121/12 

RADY GMINY LIPNO 

z dnia 27 września 2012 r. 

w sprawie określenia warunków korzystania oraz ustalenia opłat za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Lipno  

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 

i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 

poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 

Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, 

poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 4 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne udostępnione operatorom i przewoźnikom, których właścicielem 

jest Gmina Lipno, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom 

i przewoźnikom, których właścicielem jest Gmina Lipno w brzmieniu, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Lipno w wysokości 0,05 zł za każde zatrzymanie środka 

transportu na przystanku komunikacyjnym.  

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

Bohdan Nowak 
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załącznik nr 1  

do uchwały nr XIX/121/12   

Rady Gminy Lipno   

z dnia 27 września 2012 r.  

 

Wykaz lokalizacji przystanków autobusowych Powiat Lipnowski 

  

I Wykaz przystanków na drodze gminnej 

170538C Maliszewo - Komorowo 

Lp. Kod miejscowości 

wg rejestru 

terytorialnego 

Nazwa 

przystanku 

(Nazwa 

miejscowości) 

Nr 

przystanku 

Lokalizacja przystanku 

Wg kilometrażu drogi Nazwa 

gminy lewa prawa 

1. 0864597 Maliszewo figura 01 0 + 0,50 0 + 100 Lipno 

2. 0864597 Maliszewo szkoła 02 1 + 1150 1 + 200 Lipno 

  

II Wykaz przystanków na drodze gminnej 

170531C Łochocin - Lisek 

Lp. Kod miejscowości 

wg rejestru 

terytorialnego 

Nazwa 

przystanku 

(Nazwa 

miejscowości) 

Nr 

przystanku 

Lokalizacja przystanku 

Wg kilometrażu drogi Nazwa 

gminy lewa prawa 

1. 0864580 
Łochocin  

GS 
01 0 +0,50 0 + 100 Lipno 

2. 0864580 
Łochocin 

Bednarki 
02 1 + 850 1 + 900 Lipno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 2316



załącznik nr 2  

do uchwały nr XIX/121/12  

Rady Gminy Lipno  

z dnia 27 września 2012 r.  

 

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Lipno. 

 

§ 1. Funkcję administratora przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Lipno 

wykonuje Urząd Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno.  

 

§ 2.1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami 

publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie 

przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.  

2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego 

należy dołączyć:  

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG);  

2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON);  

3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);  

4) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie 

przewozu osób;  

5) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość linii 

podaną w kilometrach i odległości między przystankami. 

3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lipno.  

4. Urząd Gminy Lipno jest uprawniony i zobowiązany do:  

1) przyjmowania i rozpatrywania w kolejności zgłoszeń wniosków w sprawie uzgodnienia warunków 

korzystania z przystanków komunikacyjnych;  

2) zawierania i rozwiązywania umów dotyczących uzgodnienia warunków korzystania z przystanków 

komunikacyjnych.  

5. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne.  

6. Urząd Gminy Lipno może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych 

w przypadku, gdy:  

1) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego 

(zbyt mała pojemność zatoki przystankowej);  

2) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę.  

7. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Urząd Gminy Lipno z 1-miesiecznym 

wyprzedzeniem o planowanym zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach 

załączonych do wniosku (o którym w ust. 2), lub o zaprzestaniu działalności przewozowej.  

 

§ 3.1. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje 

pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania 

pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów.  

2. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Urzędu Gminy Lipno rozmieszczania 

plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.  
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