
 

UCHWAŁA NR VIII/34/2022 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg 

powiatowych na terenie Powiatu Nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat 

Nowodworski oraz warunków korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla 

operatorów i przewoźników. 
 

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  

o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1371 ze zm.), w związku  

z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.  

z 2022  poz. 528), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Określa się wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg 

powiatowych na terenie Powiatu Nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat 

Nowodworski, udostępnionych operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne 

przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym. 

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1 zawarty jest w Załączniku 

nr 1 do uchwały. 

§ 2. 

Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów 

i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie 

zbiorowym, stanowiące Załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 4. 

Traci moc uchwała nr VIII/49/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31 

sierpnia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu 

Nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat Nowodworski oraz warunków 

korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

                                                                                         Przewodniczący Rady 

                                                                                                 (-) 

                                                                                     Robert Ciżmowski 
 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 poz. 1371 ze zm.) w celu określenia 

przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich właściwy organ 

danej jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w tej sprawie. 

Od podjęcia uchwały nr VIII/49/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku uległy zmianie 

lokalizacje oraz ilości przystanków. Dla prawidłowej organizacji publicznego transportu 

zbiorowego koniecznym jest podjęcie uchwały, która określa ilość aktualnie istniejących 

przystanków wraz z ich lokalizacją. 

 Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, zgodny 

jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar 

priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3): cel strategiczny: CS.3.1 

Rozwinięta infrastruktura transportowa / drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa: cel 

operacyjny: CO.3.1.2 Rozwój systemu transportowego zbiorowego i poprawa jego 

bezpieczeństwa 

 W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest zasadne. 

 

 

                                                                                         Przewodniczący Rady 

                                                                                                 (-) 

                                                                                     Robert Ciżmowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/34/2022 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/34/2022 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

 

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH 

PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH REGULARNE 

PRZEWOZY OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM 

 

1. Przystanek komunikacyjny jest to miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na 

danej linii komunikacyjnej oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 

o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.). 

2. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych, których 

zarządzającym jest Powiat Nowodworski mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący 

regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego, na podstawie zezwolenia na 

wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób wydanego z uwzględnieniem uzgodnionego 

rozkładu jazdy obejmującego te przystanki. 

3. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać 

na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania w ramach 

obowiązującego rozkładu jazdy. 

4. Nie jest dopuszczalny postój na przystankach komunikacyjnych ponad czas niezbędny do obsługi 

pasażerów. 

5. Przedsiębiorca korzystający z przystanku komunikacyjnego ponosi bezpośrednią odpowiedzialność 

za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z jego korzystaniem. 

6. Bez zgody zarządcy drogi na terenie przystanków komunikacyjnych nie mogą być umieszczane 

inne informacje niż te, które dotyczą rozkładów jazdy. 

7. Operator i przewoźnik zobowiązany jest do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób 

umożliwiający korzystanie z nich przez innych operatorów i przewoźników. 

8. Lokalizacja przystanku może ulec zmianie ze względu na warunki bezpieczeństwa ruchu. 

9. W przypadku likwidacji przystanku przewoźnik zostanie powiadomiony o tym fakcie  

z wyprzedzeniem, bez propozycji lokalizacji zamiennej. 

10. W przypadkach koniecznych wynikających z czasowego zamknięcia lub zmiany organizacji ruch 

w ciągu drogi (np. remont przebudowa drogi, wykorzystanie dróg w sposób szczególny) korzystanie  

z przystanków może zostać ograniczone (czasowa likwidacja przystanku lub zamiana jego lokalizacji). 

Z tego tytułu przedsiębiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia. 

11. Operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu 

zbiorowego, posiadający zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób, 

wydanego z uwzględnieniem rozkładu jazdy, obejmującego przystanki przy drogach powiatowych, 

mają obowiązek przekazać Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim rozkład jazdy w celu 

zamieszczenia informacji dotyczącej rozkładu jazdy na przystankach wskazanych w rozkładzie jazdy 

zgodnie z § 11 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r. poz. 202). W przypadku 

zmian w rozkładzie jazdy przewoźnik zobowiązany jest przekazać zaktualizowany rozkład jazdy nie 

później niż w terminie 10 dni przed dniem obowiązywania rozkładu jazdy Zarządowi Powiatu  

w Nowym Dworze Gdańskim informację dotyczącą rozkładu jazdy, oraz informację o każdorazowych 

zmianach w rozkładzie jazdy. 

12. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim może cofnąć zgodę na ich 

korzystanie. 


