
                                                                                                                    

Załącznik  Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/236/2013

                                                                            Rady Powiatu w Lubaczowie

                                                                            z dnia 27 czerwca 2013 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

    1. Ilekroć w niniejszych Warunkach jest mowa o :

        1) uprawnionych podmiotach – należy przez to rozumieć przewoźników drogowych 

            w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity 

            Dz.U. z 2012 r.,  poz. 1265  z późn. zm.) oraz przewoźników i operatorów rozumieniu 

            Ustawy z dnia  16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2011 r. nr 5, 

             poz.13 z późn. zm.),

        2) przystankach komunikacyjnych  – należy przez to rozumieć będące w zarządzie Powiatowego 

            Zarządu Dróg w Lubaczowie, położone na terenie powiatu lubaczowskiego w ciągach dróg   

powiatowych, oznakowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 

o ruchu drogowym  (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r.,  poz. 1137 z późn. zm.), oraz określone

z nazwy i lokalizacji w Załączniku nr 1 niniejszej Uchwały, miejsca konstrukcyjnie 

wydzielone, przystosowane i przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów publicznej 

komunikacji zbiorowej,

        3) prawie do korzystania  z przystanków komunikacyjnych – należy przez to rozumieć 

            posiadanie zezwolenia, na wykonywanie usług publicznego transportu zbiorowego osób, 

            o którym mowa  w Ustawie  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, albo   

            potwierdzenie zgłoszenia przewozu  lub zaświadczenie, o których mowa w Ustawie  z dnia 

           16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, aktualnego w dniu świadczenia   

            usługi.

    2. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie udostępnia uprawnionym podmiotom posiadającym

        prawo do korzystania z przystanków komunikacyjnych, przystanki komunikacyjne określone 

        w Załączniku Nr 1 /Ewidencja przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągach dróg 

        powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie/, 

        z przeznaczeniem do realizacji usług transportu zbiorowego.

    3. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie zastrzega sobie możliwość likwidacji, czasowego 

         zamknięcia  lub czasowego ograniczenia korzystania, zmiany lokalizacji przystanku, 

         czasowego przemieszczenia przystanku z zachowaniem jego dotychczasowego oznaczenia, 

1.



                                                                                                                    

         bez prawa do odszkodowania, zadośćuczynienia lub jakichkolwiek innych roszczeń ze strony 

         uprawnionych podmiotów.           

     4. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie zastrzega sobie możliwość czasowego zamknięcia 

         lub czasowego ograniczenia dostępności drogi, przy której położone są przystanki 

         komunikacyjne bez prawa do odszkodowania, zadośćuczynienia lub jakichkolwiek innych 

         roszczeń ze strony uprawnionych podmiotów.            

     5. W przypadku likwidacji, czasowego zamknięcia lub czasowego ograniczenia korzystania 

         z przystanku  komunikacyjnego Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie jest zobowiązany 

         do wskazania lokalizacji zastępczej. 

     6. Uprawnione podmioty posiadają prawo do korzystania z zatok przystankowych wyłącznie 

         w celu realizacji usług publicznego transportu zbiorowego oraz przewozów regularnych 

         specjalnych, w porze określonej zatwierdzonym rozkładem jazdy  i na czas niezbędny 

         do wymiany pasażerów oraz sprzedaży im biletów uprawniających do przejazdu oraz na czas 

         kontroli przeprowadzanej przez organy  uprawnione do ich realizacji i przez taki czas, do 

         jakiego postój pojazdu do ich przeprowadzenia  jest niezbędny.           

     7. Wszelkie warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa 

          wydane przed dniem wejścia w życie niniejszych zasad, zachowują ważność na czas określony 

          w wydanym zezwoleniu,  w tym także przedłużenia zezwoleń, o ile samo uzgodnienie 

          warunków w swojej treści nie jest ograniczone określonym czasem związania, albo o ile 

          z innych przepisów prawa nie wynika ich wcześniejsze wygaśnięcie.           
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