
UCHWAŁA NR XVIII/164/12 
RADY GMINY WIDAWA 

z dnia 27 listopada 2012 r. 

 

 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Widawa 
udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania 
z tych przystanków 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567) oraz art. 15 
ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co następuje: 

 
 
§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Widawa udostępnione operatorom i przewoźnikom, zgodnie z załącznikiem Nr 1 
do niniejszej uchwał. 

 
§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, 

o których mowa w § 1 o treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XVIII/164/12 
Rady Gminy Widawa 
z dnia 27 listopada 2012 r. 
 

 

 

Wykaz przystanków 

 

 

Lp. Nazwa przystanku Lokalizacja 

1.  Ligota  Ligota 

2.  Górki Grabińskie  Górki Grabińskie 

3.  Podgórze  Podgórze 

4.  Widawa Nowy Rynek  Widawa 

5.  Widawa Działki ul. Mickiewicza  Widawa 

6.  Wola Kleszczowa  Wola Kleszczowa 

7.  Zborów  Zborów 

8.  Ochle  Ochle 

9.  Józefów Widawski  Józefów Widawski 

10.  Patoki  Patoki 

 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XVIII/164/12 
Rady Gminy Widawa 
z dnia 27 listopada 2012 r. 

 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych 

operatorom i przewoźnikom 

1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego 

transportu zbiorowego oraz przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie przewozu osób. 

2. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów 

- wsiadanie i wysiadanie pasażerów. 

3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych odbywa się nieodpłatnie. 

4. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych w szczególności 

powinno: 

1) odbywać się według uzgodnionego rozkładu jazdy; 

2) zapewnić innym użytkownikom korzystanie z nich na równych prawach; 

3) umożliwić pasażerom bezpieczne wsiadanie i wysiadanie; 

4) następować wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów. 

5. Na przystankach zabrania się: 

1) postoju ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów; 

2) umieszczania bez zgody właściciela lub zarządzającego plakatów, ogłoszeń oraz 

prowadzenia innej działalności niż przewóz osób. 

6. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków zobowiązani są do uzyskania 

od właściciela lub zarządzającego przystankami uzgodnienia w szczególności w zakresie: 

1) ilości przystanków komunikacyjnych, z których mogą korzystać; 

2) treści, wymiarów, wyglądu, sposobu i miejsca umieszczania informacji z rozkładem jazdy. 

7. Umieszczanie informacji z rozkładem jazdy oraz utrzymanie jej w należytym stanie 

estetycznym i technicznym należy do korzystającego operatora lub przewoźnika. 

8. Udostępnianie przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do 

którego należy dołączyć: 

1) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia 

działalności w zakresie przewozu osób; 

2) wykaz obsługiwanych przystanków wraz z rozkładem jazdy. 


