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Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 30 października 2012 roku. 

 
 

 
WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW 
KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY KRZYKOSY 

 
 

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Krzykosy mogą 
korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transport zbiorowego oraz przewoźnicy, w 
ramach wykonania publicznego transportu zbiorowego. 
 
§ 2. Funkcję zarządcy przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Krzykosy wykonuje Wójt Gminy Krzykosy. 

 
 
§ 3. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie ważnego zezwolenia na 
korzystanie z przystanków na terenie Gminy Krzykosy wydanego przez Wójta Gminy 
Krzykosy. 

 
§ 4. Wydanie zezwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzykosy następuje na pisemny wniosek, do 
którego należy dołączyć: 
 

1)  Proponowany rozkład jady uwzględniający przystanki oraz czas odjazdów. 

2) Kserokopię  dokumentów  potwierdzających  posiadanie  uprawnień  do  prowadzenia 

działalności w zakresie przewozu osób. 

 
§ 5. 1. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów 
w ramach publicznego transportu zbiorowego (wsiadanie i wysiadanie pasażerów). 
 

2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów. 
 

3. Rozkład jady środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i 
przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych 
w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera 
nazwę operatora lub przewoźnika i jego logo. 

 
4. Dostarczenie rozkładu jazdy należy do operatora lub przewoźnika. 

 
5. Rozkład jazdy zamieszcza Gminy Krzykosy 

 
6. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które 

dotyczą rozkładu jazdy. 
 

7. Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez 
organizatora. 



8. Operator lub przewoźnik korzystający z przystanku zobowiązany jest do: 
 

1) korzystania z przystanków komunikacji w sposób umożliwiający innym 
przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach, 

 
2) powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i liczby 

przystanków, z których korzysta. 
 

§ 6. Zarządca może cofnąć zezwolenie na udostępnienie przystanków komunikacji, jeżeli 
operator lub przewoźnik nie przestrzega zasad i warunków określonych w § 3 - § 5. 
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