
Załącznik     

do Uchwały Nr ……./……../16  

Rady Miejskiej w Sochaczewie  

z dnia …………… 2016 r.   

    

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, 

KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA MIASTO 

SOCHACZEW. 

 

 

§ 1. Przystankami komunikacyjnymi, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Miasto Sochaczew, zwane dalej „przystankami”, administruje Zakład Komunikacji Miejskiej 

w Sochaczewie zwany dalej „ZKM w Sochaczewie”, wyznaczony w zakresie realizacji 

przewozów na operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Sochaczew. 

 

 

§ 2. Operatorzy i przewoźnicy mogą korzystać wyłącznie z przystanków komunikacyjnych 

wskazanych w załączniku nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr XVII/178/16 Rady Miejskiej                                     

w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora 

publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew. 

 

 

§ 3. Dyrektor ZKM w Sochaczewie uzgadnia zasady korzystania z przystanków, o których 

mowa w § 2 na wniosek złożony przez podmiot zamierzający dokonać zgłoszenia zamiaru 

wykonywania  przewozu do właściwego organizatora. 

 

 

§ 4. 1. Korzystanie z przystanków jest odpłatne według stawek określonych Uchwałą                   

Nr XVII/178/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie 

z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także 

wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie 

miasta Sochaczew. 

2. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana w okresach miesięcznych. 

3. Opłata naliczana jest jako iloczyn liczby zatrzymań przewoźnika lub operatora według 

planowanego rozkładu jazdy i liczby dni w miesiącu kalendarzowym oraz stawki określonej 

Uchwałą Nr XVII/178/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat                

za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto 

Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego 

przewozy na terenie miasta Sochaczew. 

        

 

§ 5. 1. Przewoźnik lub operator korzystający z przystanków zobowiązany                                          

jest do zatrzymywania wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. 

2. Pojazdy przewoźnika lub operatora powinny zatrzymywać się na przystanku 

komunikacyjnym czołem pojazdu jak najbliżej początku zatoki przystankowej, nie powodując 

utrudnień dla innych pojazdów zatrzymujących się na przystanku. 



3. Przewoźnik lub operator ma prawo korzystania z przystanków wyłącznie w ramach 

obowiązującego przedłożonego rozkładu jazdy. 

4. Rozkłady jazdy zawierające imię i nazwisko (nazwę) przewoźnika lub operatora 

umieszcza się na przystanku po uzgodnieniu miejsca umieszczenia z ZKM Sochaczew. 

 

 

 


