
UCHWAŁA NR Xl/88/2015 

RADY GMINY l MIASTA W DRZEWICY 

z dnia 26 października 2015r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego oraz 
warunków i zasad korzystania z dworca autobusowego usytuowanego przy ulicy 
Władysława Sikorskiego 2a w Drzewicy i przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy i Miasta Drzewica 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt. 4 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 

grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, 

poz. 1368, z 2014r. poz.423, poz. 915, z 2015r. poz. 390) Rada Gminy i Miasta w Drzewicy 

uchwala, co następuje: 

§ l 

!.Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem bądź zarządzającym 

jest Gmina i Miasto Drzewica zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały. 

2.0kreśla warunki i zasady korzystania z dworca autobusowego zarządzanego przez Gminę 

i Miasto Drzewica położonego w Drzewicy przy ulicy Władysława Sikorskiego 2a zgodnie 

z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3.0kreśla warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina i Miasto Drzewica położonych na terenie 

Gminy Drzewica zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§2 

Traci moc Uchwała Nr :XXXVII/262/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 

11 czerwca 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca 

autobusowego oraz warunków i zasad korzystania z dworca autobusowego usytuowanego 

przy ulicy Władysława Sikorskiego 2a w Drzewicy oraz przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy i Miasta Drzewica ogłoszona w Dz. Woj. Łódzkiego z 2014r poz. 2684 

z 14lipca 2014r. 



§3 

!.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz 

podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy i na terenie dworca autobusowego. 

2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy. 

Przewo·~nlczący 
Rady Gminy i 

1 

~ta w Drzewicy 

Marian Kalużny 



Załącznik nr l do Uchwały Nr XI/88/2015 

RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY 

z dnia 26 października 2015 r. 

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Drzewica, których 

właścicielem lub zarządzającymjest Gmina i Miasto Drzewica. 

Miejscowość Miejsce lokalizacji Strona drogi 
Nrdrogi 

Domaszno Szkoła Podstawowa Lewa i prawa 
droga gminna nr l 07053E 

Krzczonów Szkoła Podstawowa Lewa i prawa 
droga gminna nr 107054E 

Jelnia Posesja nr 72 Lewa i prawa 
droga gminna nr 107058E 

Zakościele RemizaOSP Prawa 
droga gminna nr l 07055E 

Drzewica ul. St. Staszica ( w obrębie Prawa 
os. Bolesława Chrobrego ) 

Drzewica Dworzec autobusowy W obu kierunkach 
ul. Sikorskiego 2a 

Drzewica Gimnazjum Prawa 
ul. Szkolna 

Drzewica Szkoła Podstawowa Prawa 
ul. St. Staszica 

Domaszno Posesja nr 80 Lewa i prawa 
droga gminna nr l 07053E 

Domaszno Posesja nr 142 Lewa i prawa 
droga gminna nr l 07053E 

Domaszno Posesja nr 99 Lewa i prawa 
droga gminna nr 107053E 

Jelnia Szkoła Podstawowa Lewa i prawa 
droga gminna nr 107073E 

Brzustowiec Szkoła Podstawowa W obu kierunkach 

Zardki Plac Zabaw Lewa i prawa 
droga gminna nrl07056E 

Zardki Posesja nr w obrębie skrzyż. Lewa i prawa 
Droga gminna nr l 07056E 

lii~l~Y~ Przew~~zący 
~ ~ Rady Gm1 y i Miasta 

w }.::) : ... . ~ /i 
~ )o 

Mar!Jl KaPny ~ił~ 
tz,~~c.J.. 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Xl/882015 

RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY 

z dnia 26 października 2015 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DWORCA AUTOBUSOWEGO W 
DRZEWICY PRZY ULICYWŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2a 

§ l 

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z dworca autobusowego położonego w 

Drzewicy przy ul. Władysława Sikorskiego 2a. 

§2 

Dworzec autobusowy jest to mieJsce przeznaczone do odprawy pasażerów, w którym 

znajdują się w szczególności: stanowiska przystankowe, poczekalnia wraz z obsługą 

sanitarną. 

§ 3 

Czynności organizacyjne na dworcu wykonuje Gmina i Miasto Drzewica, którajest 

zarządzającym. 

§4 

Ruch pojazdów na terenie dworca odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i 

przepisami ruchu drogowego. 

§ 5 

Ruch pieszych odbywa się wyłącznie po wyznaczonych chodnikach i przejściach. 

§6 

Ustala się następujące zasady korzystania z dworca, o którym mowa w§ l: 

l) dworzec udostępniony jest wyłącznie w celu sprawnej obsługi pasażerów; 

2)postój w obrębie dworca może być realizowany wyłącznie w miejscu i czasie wynikającym 

z rozkładu jazdy; 

3)korzystający z dworca przewoźnikjest zobowiązany do ścisłego przestrzegania godzin 

odjazdu i przyjazdu ustalonych w aktualnym rozkładzie jazdy; 

4)korzystanie z dworca powinno się odbywać w sposób nieutrudniający ruchu innym 

użytkownikom drogi i dworca oraz w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa 

ruchu. 



5) zabrania się na terenie dworca autobusowego parkowania i postoju samochodów 

ciężarowych, osobowych oraz innych pojazdów nie wykonujących przewozów 

pasażerskich. 

§7 

Korzystanie z dworca autobusowego przez przewoźników podlega opłacie ustalonej na 

podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta w Drzewicy. Rada Gminy i Miasta w Drzewicy 

ustala stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu. 

§ 8 

l . Korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanku autobusowego następuje na 

podstawie umowy zawartej z Gminą i Miastem Drzewica. 

2. Podstawą zawarcia umowy jest wniosek złożony przez operatora lub przewoźnika. 

§9 

Do wniosku o zawarcie umowy z Gminą i Miastem Drzewica na korzystanie z przystanku 

należy dołączyć: 

l. kserokopię licencji na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym. 

2. kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy uwzględniający przystanki , czas 

odjazdów z przystanku. 

3. mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną przystankiem. 

4. wykaz obsługiwanych przystanków. 

§ 10 

l. Przewoźnik korzystający z dworca autobusowego jest zobowiązany do uiszczania 

miesięcznej opłaty będącej iloczynem liczby zatrzymań w danym miesiącu określonej w 

obowiązującym rozkładzie jazdy i stawki opłaty określonej w uchwale Rady Gminy i Miasta 

wDrzewicy. 

2. Miesięczną opłatę, o której mowa w ust. l, przewoźnik korzystający z dworca 

autobusowego jest zobowiązany uiścić z góry do 15-go dnia miesiąca, którego opłata dotyczy. 



§11 

Przewoźnikom uiszczającym opłaty za korzystanie z dworca przysługuje prawo do 

zajmowania stanowiska przystankowego na terenie dworca w czasie nie dłuższym niż 5 minut 

do zgodnego z rozkłademjazdy odjazdu. 

§ 12 

Zarządzający dworcem udostępnia Przewoźnikowi możliwość bezpłatnego parkowania na 

terenie dworca przez okres 45 minut, tj. na okres czasu gwarantujący dokonanie czynności 

związanych z obsługąjego autobusu i kierowcy. 

§13 

Przewoźnicy lub operatorzy korzystający z dworca zobowiązani są do bieżącego dostarczania 

swoich rozkładów jazdy i wszelkich zmian w rozkładach jazdy. 

§ 14 

Poczekalnia dla podróżnych dostępna jest w godzinach od 6.00 do 22.00 . 

§ 15 

W szelki e roszczenia pasażerów dotyczące cennika i stosowanych w nim ulg powinny być 

kierowane do odpowiedniego przewoźnika. 

§ 16 

Zabronione jest umieszczanie na terenie dworca autobusowego informacji niezwiązanych z 

funkcją dworca oraz reklam. Zamieszczanie takich informacji może odbywać się jedynie za 

zgodą zarządzającego dworcem. 

§ 17 

!.Obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku należą do zarządzającego dworcem. 

2.W razie zanieczyszczenia terenu dworca olejami, smarami, paliwem lub innymi 

substancjami toksycznymi przez przewoźnika, koszty związane z usunięciem tych substancji 

z temu dworca będzie zobowiązany ponieść przewoźnik, który dopuścił się tego 
. . 

zameczyszczema. 



§ 18 

W przypadku awarii autobusu przewoźnika, korzystanie z dworca przez okres 24 godzin jest 

bezpłatne. 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zasady korzystania z dworca przez 

przewoźników mogą zostać określone w odrębnych umowach z tymi przewoźnikami lub 

operatorami. 

§ 20 

Regulamin zostaje udostępniony na stronie internetowej zarządzającego dworcem oraz na 

terenie dworca. 

PrzlwJ/ctLzący 
RadywG ~Miasta 

Ma i n Ka~ny 



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/88/2015 

RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY 

z dnia 26 października 20 15r 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na 

terenie Gminy i Miasta Drzewica, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina 

i Miasto Drzewica. 

§ l 

Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą operatorzy przewoźnicy wykonujący 

usługi z zakresu publicznego transportu zbiorowego. 

§2 

!.Korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych następuje 

na podstawie umowy zawartej z Gminą i Miastem Drzewica. 

2.Podstawą zawarcia umowy jest wniosek złożony przez operatora lub przewoźnika. 

§ 3 

Do wniosku o zawarcie umowy z Gminą i Miastem Drzewica na korzystanie z przystanków 

należy dołączyć: 

l. kserokopię licencji na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym. 

2. kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy uwzględniający przystanki , czas 

odjazdów z przystanku. 

3. mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystanku. 

4. wykaz obsługiwanych przystanków. 

§4 

Korzystanie z przystanków jest bezpłatne. 

§ 5 

!.Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych maJą prawo 

zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadanie i 

wysiadanie. 



2.Czas zatrzymania na przystankach ograniczony jest do niezbędnego minimum, służącemu 

wymianie i obsłudze pasażerów. Zabrania się postoju pojazdów na przystankach w celu 

oczekiwania na odbycie kolejnego kursu. 

§6 

Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do: 

l. 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. Zatrzymywania pojazdów na przystankach w taki sposób , aby umożliwić wszystkim 

pasażerom w szczególności osobom starszym i niepełnosprawnym dogodne i 

bezpieczne wsiadanie i wysiadanie; 

3. Umieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie i w sposób nie 

powodujący ograniczenia widoczności rozkładów jazdy i oznaczeń innych 

przewoźników korzystających z przystanków; 

4. Zatrzymywania pojazdów na przystankach zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ruchu drogowego oraz aktualnym rozkładem jazdy. 

§7 

Zabrania się ustawiania dodatkowych słupków w celu rozwieszania rozkładów jazdy. 

§8 

Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Gminy Drzewica 

rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób. 

§9 

l.Gmina i Miasto Drzewica zastrzega sobie prawo likwidacji bądź zmiany lokalizacji 

przystanków komunikacyjnych. 

2.W okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania przystanków komunikacyjnych 

przewoźnik i operator ma prawo do korzystania z przystanków zamiennych, 


