
Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie  

określenia przystanków komunikacyjnych,  

których właścicielem lub zarządzającym  

jest Powiat Wągrowiecki oraz warunków  

i zasad korzystania z tych przystanków 

 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Wągrowiecki 

§ 1. Warunki korzystania z przystanków  

1. Z przystanków komunikacyjnych wymienionych w załączniku nr 1, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Wągrowiecki, zlokalizowanych przy drogach powiatowych zarządzanych 

przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu 

zbiorowego oraz przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.  

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie pisemnej 

zgody Zarządu Powiatu Wągrowieckiego.  

3. W celu uzyskania pisemnej zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć wniosek w 

Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, do którego należy załączyć:  

a) projekt proponowanego rozkładu jazdy,  

b) mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w 

załączonym projekcie rozkładu jazdy.  

 

§ 2. Zasady korzystania z przystanków  

1. Operator i przewoźnik korzystający z przystanków obowiązany jest do korzystania z przystanków 

wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wejścia i wyjścia z pojazdu.  

2. Dopuszcza się zatrzymywanie na przystanku jednocześnie więcej niż jednego pojazdu, jeżeli 

warunki techniczne na to pozwalają.  

3. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas konieczny do obsługi pasażerów. 

4. Pojazdy powinny zatrzymywać się na przystankach w obrębie zatoki przystankowej lub w 

przypadku braku zatoki na wysokości znaku oznaczającego przystanek.  

5. Operatorzy i przewoźnicy obowiązani są do korzystania z przystanków w sposób umożliwiający 

innym użytkownikom korzystanie z nich na równych prawach.  

6. Zabrania się ustawiania na przystankach dodatkowych słupków oraz umieszczania reklam i innych 

informacji bezpośrednio niezwiązanych z realizacją przewozów.  

7. W przypadku czasowych zmian organizacji ruchu kołowego lub prowadzenia robót drogowych, 

zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji udostępnionych operatorom i przewoźnikom przystanków 

komunikacyjnych oraz możliwość czasowej ich likwidacji.  

 

§ 3. Właściciel przystanku może odmówić zgody na korzystanie z niego, jeżeli:  

1. Spowodowałoby to ograniczenie jego przepustowości.  

2. Tworzyłoby to zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

3. Operator i przewoźnik planuje usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni 

uprawnieni, a warunki techniczne przystanku nie pozwalają na równoczesne zatrzymanie się takiej 

ilości pojazdów.  

 

§ 4. Właściciel przystanku może cofnąć zgodę na korzystanie z przystanków komunikacji w 

przypadku nie stosowania się do warunków i zasad określonych powyżej. 


