
 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXIV/ 176/ 2013 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 27 czerwca 2013r. 

 
 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych 
operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym 

transporcie drogowym 
 

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie 
powiatu szydłowieckiego, będących własnością albo w zarządzie Powiatu, mogą 
korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach 
publicznego transportu zbiorowego. 

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie 
zgody właściciela lub zarządzającego drogą. 

3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć stosowny wniosek 
do Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu załączając; 

1) proponowany rozkład jazdy. 
2) mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami 

określonymi  w załączonym  rozkładzie jazdy. 
4. Operatorzy lub przewoźnicy korzystający z przystanków zobowiązują się do ;  

1) każdorazowego powiadamiania o zamiarze zmiany rozkładu jazdy                             
w szczególności w przypadkach dotyczących zmiany godzin i dni kursowania 
oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego uzgodnienia, 

2) uzyskania zgody na powyższe zmiany w rozkładach jazdy 
5. Operator   lub  przewoźnik   winien    uzgodnić    sposób    prezentacji  rozkładu   jazdy   na  
     przystankach oraz ogłoszeń związanych z wykonywanymi przewozami. 
6. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do  

przewoźnika. 
7. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, 

które dotyczą rozkładu jazdy, oraz reklam w rozumieniu art.4 pkt 23 ustawy z dnia                 
21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U z 2007 Nr 19 poz.115 z późn.zm). 

8. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych  
przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów ). 

9. Pojazdy winny zatrzymywać się w odległości nie większej niż  15 m od słupka ze znakiem 
D-15 lub tablicy oznaczającej przystanek, a w przypadku przystanku z zatoką- w tej 
zatoce, tak, aby umożliwi ć pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie. 
Miejsce w zatoce należy zajmować w taki sposób, aby umożliwi ć korzystanie z niej 
innym pojazdom wykonującym przewozy osób. 

10. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów. 
11. Przewoźnik zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób 

umożliwiający innym przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach. 
12. Przewoźnik zobowiązany jest do letniego i zimowego utrzymywania przystanków 

komunikacyjnych z których korzysta lub partycypowania w kosztach utrzymania 
porządku i czystości  na tych przystankach. 

13. W przypadku nie stosowania się przewoźnika do warunków i zasad korzystania                       
z przystanków komunikacyjnych, może nastąpić  cofnięcie zgody na ich korzystanie. 

14. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia, utrudnienia lub brak możliwości 
korzystania z przystanków w wypadkach losowych lub od niego niezależnych oraz 
podczas zamknięcia odcinków dróg, w szczególności z powodu budowy, przebudowy lub 
remontu dróg lub innej infrastruktury (mosty, przepusty itp.).    

 
 
 
 


