
Załącznik nr 3     

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 2 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 3. 1. Korzystanie z przystanków przez operatorów i przewoźników odbywa się w oparciu 

o porozumienia zawarte między administrującym przystankami ZKM w Sochaczewie,                              

a zainteresowanymi operatorami i przewoźnikami.  

2. W celu zawarcia porozumienia w sprawie korzystania z przystanków wskazanych                      

w Uchwale operator lub przewoźnik składa pisemny wniosek do ZKM w Sochaczewie 

załączając do niego: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i działalności gospodarczej,  

2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON), 

3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), 

4) kserokopię właściwych dokumentów  potwierdzających posiadanie uprawnień                 

    do wykonywania zbiorowego przewozu osób, 

5) proponowany rozkład jazdy własnych pojazdów uwzględniający przystanki zgodnie                  

     z Uchwałą, czasy odjazdów i przyjazdów pojazdów do przystanków krańcowych                 

     oraz długość linii podaną liczbą kilometrów i odległości między przystankami                       

     na terenie miasta Sochaczew, 

6) mapę z opisaną graficznie linią komunikacyjną i przystankami na terenie miasta  

    Sochaczew, 

7) miejsca postoju pojazdów operatora lub przewoźnika na przystankach krańcowych linii  

    komunikacyjnej na terenie miasta Sochaczew. 

3. Dyrektor ZKM w Sochaczewie w imieniu organizatora  jest upoważniony i zobowiązany 

do: 

1) przyjmowania i rozpatrywania w kolejności zgłoszeń wniosków w sprawie zawarcia  

    porozumienia o korzystanie z przystanków, 

2) zawierania porozumień w imieniu organizatora w sprawie korzystania z przystanków. 

 

 

§ 4. 1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne według stawek 

określonych Uchwałą. 

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

        

 



 

§ 5. 1. Dyrektor ZKM w Sochaczewie może odmówić uzgodnienia i zawarcia porozumienia 

w przypadku, gdy: 

1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych, 

2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu 

    drogowego, 

3)  w okresie ostatnich dwóch lat rozwiązano porozumienie w sprawie korzystania                             

      z przystanków w związku z jednym z powodów wyszczególnionych w ust. 2. 

2. Porozumienie w sprawie korzystania z przystanków może zostać wypowiedziane                     

za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w przypadku: 

1) nieprzestrzegania przez korzystającego z przystanków rozkładu jazdy, co powoduje  

    utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych użytkowników, 

2) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków przez kolejne dwa okresy płatnicze, 

3) cofnięcie lub wygaśnięcie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu  

    osób,  

4) stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie  

     wjazdu do zatok przystankowym innym przewoźnikom,       

5) niepowiadomienia administratora o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których  

    Operator lub przewoźnik korzysta,    

6) zaprzestania prowadzenia przewozów, 

7) nieprzestrzegania innych postanowień niniejszego regulaminu. 

 

 

§ 6. Operator i przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia administratora                                

za 1-miesięcznym uprzedzeniem o planowanych zmianach mających wpływ na treść zawartego 

porozumienia lub o zamiarze rezygnacji z wykonywania przewozów na trasie objętej 

porozumieniem. 

 

 

§ 7. 1. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają 

prawo zatrzymywać pojazdy na przystankach komunikacyjnych wyłącznie w celu 

umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. 

2. Zabrania się postoju pojazdów operatora i przewoźnika na przystankach. Dopuszcza się 

postój pojazdów operatora i przewoźnika na przystankach końcowych w ramach rozkładu jazdy 

o ile przystanki te zostały wyznaczone jako miejsca postoju w zawartym  porozumieniu. 

3. Zabrania się umieszczania na przystankach bez zgody administratora przez operatora                     

i przewoźnika plakatów, ogłoszeń, informacji i innych materiałów związanych z działalnością 

przewoźnika. 

 


