
UCHWAŁA NR XXIII/175/2012 
 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 
z dnia 28 września 2012 roku 

 
 
 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Miasta Lipna oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów    

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm1) oraz art. 15 ust. l 
pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 
5, poz. 13 z póŜ. zm2) 
 

uchwala się co następuje: 

§   1.   Określa się przystanek komunikacyjny, którego właścicielem i zarządzającym jest 
Gmina Miasta Lipna, udostępniony dla operatorów i przewoźników, połoŜony przy ul. 
Włocławskiej w Lipnie na działce nr 1538/1 w obrębie ewidencyjnym nr 12 Miasta Lipna 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§   2.   1. Korzystanie z przystanku komunikacyjnego wymaga spełnienia następujących 
warunków:    

1) posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii 
komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, lub prowadzenia 
działalności w   zakresie przewozu osób, odpowiednio do rodzaju przewozu    

2) wnoszenie opłat za korzystanie z   przystanku komunikacyjnego, w  przypadku, gdy Rada 
Miejska w Lipnie odrębną uchwałą ustanowi stawki opłat za korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Lipna   

2.    Ustala się następujące zasady korzystania z  przystanku komunikacyjnego: 

1) zatrzymywanie pojazdów na przystanku komunikacyjnym:    

a)  odbywa się według uzgodnionego rozkładu jazdy,    

b)  powinno zapewniać innym uŜytkownikom korzystanie z  nich na równych prawach,    

c)  winno umoŜliwiać pasaŜerom dogodne wsiadanie i wysiadanie,    

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały wymienione w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, nr 113, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 121, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 
poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 

 
2  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały wymienione w Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368 



d) następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasaŜerów lub w   
przypadku sprzedaŜy biletów przez kierującego pojazdem, na czas potrzebny do 
pobrania naleŜności,    

e) określonych w rozkładzie jazdy jako przystanki krańcowe lub dworce, następuje na 
czas oczekiwania na podjęcie kolejnego kursu, jednak nie dłuŜszy niŜ 60 minut (za 
wyjątkiem zabezpieczenia rezerw taboru w przypadku awarii pojazdów lub zakłóceń 
ruchu).    

2) w przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystanku komunikacyjnym zastrzega 
się moŜliwość zmiany lokalizacji tego obiektu oraz prawa do ich likwidacji bądź 
czasowego zawieszenia w funkcjonowaniu    

3) operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są uzyskać od właściciela lub zarządzającego 
przystankiem uzgodnienie w zakresie:    

a)  wskazania przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia odpłatności za korzystanie z   
tych obiektów, jeŜeli została ona przewidziana stosowną uchwałą Rady Miejskiej w   
Lipnie,    

b)  treści, wymiarów, wyglądu, sposobu i miejsca zamieszczania tabliczek z  rozkładem 
jazdy oraz innych informacji (cennik opłat, schemat linii, regulamin przewozów itp.).    

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna 

§   4.   Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego    
 
 

Przewodnicząca Rady 
Maria Turska 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik do uchwały Nr XXIII/175/2012 
Rady Miejskiej w Lipnie  

z dnia 28 września 2012 roku 
 

 
Wykaz lokalizacji przystanku autobusowego 

Gmina Miasta Lipna 
 
 

I. Wykaz przystanków na drodze gminnej 
Nr 67 Włocławek-Lipno 

Lp. Kod 
miejscowości wg 

rejestru 
terytorialnego 

Nazwa 
przystanku 

(Nazwa 
miejscowości) 

Nr 
przystanku 

Lokalizacja przystanku 
Wg kilometraŜu drogi Nazwa 

gminy lewa prawa 

1. 0408011 
Lipno,  

ul. Włocławska 
L 01 - 1 + 630 

Miasto
Lipno 

 
 


