UCHWAŁA NR XII/95/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 20 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków autobusowych, których właścicielem jest Gmina
Rypin oraz warunków i zasad korzystania z nich w transporcie drogowym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 15 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i poz. 2435, z 2019 r. poz. 730 i poz. 1696)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XI/84/19 Rady Gminy Rypin z dnia 15 października 2019 roku w sprawie określenia
przystanków autobusowych, których właścicielem jest Gmina Rypin oraz warunków i zasad korzystania z nich
w transporcie drogowym (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2019 r., poz. 5487)
załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załacznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
WojewództwaKujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Wiesława Sokołowska
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Załącznik do uchwały Nr XII/95/19
Rady Gminy Rypin
z dnia 20 listopada 2019 r.
Warunki i zasady korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem i zarządzającym jest Gmina Rypin
§ 1. Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rypin, zwanych
dalej przystankami, korzystać mogą operatorzy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy komunikacji
zbiorowej.
§ 2. Z przystanków można korzystać w celu realizacji przewozu osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).
§ 3. Dopuszcza się zatrzymanie na przystanku jednocześnie więcej niż jednego pojazdu, jeżeli warunki
techniczne na to pozwalają.
§ 4. Dopuszcza się postój na przystankach na czas konieczny do obsługi pasażerów, z wyjątkiem przystanków
końcowych i pętli autobusowych.
§ 5. Pojazdy powinny zatrzymywać się na przystankach w obrębie zatoki przystankowej lub w przypadku
braku zatoki na wysokości znaku oznaczającego przystanek.
§ 6. Przewoźnicy i operatorzy obowiązani są do korzystania z przystanków w sposób umożliwiający innym
użytkownikom korzystanie z nich na równych prawach.
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