
UCHWAŁA nr XIV/263/11 

RADY MIASTA GDYNI 

z 23 listopada 2011 r.  

 

w sprawie: okre ślenia przystanków komunikacyjnych w mie ście Gdynia, udo-

stępnionych operatorom, przewo źnikom i organizatorom publicznego 

transportu zbiorowego, których wła ścicielem lub zarz ądzającym jest 

Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatn ego korzysta-

nia z nich  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 15 oraz 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 ze zm.), w 

związku z art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 4, art. 25 ust. 5 i art. 32 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5 poz. 13) - Rada 

Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Operatorom w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji 

Miejskiej w Gdyni udostępnia się wszystkie przystanki, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni. 

2. Pozostałym operatorom oraz przewoźnikom i organizatorom publicznego trans-

portu zbiorowego udostępnia się przystanki, których właścicielem lub zarządzają-

cym jest Gmina Miasta Gdyni, określone w Załączniku nr 1 do Uchwały. 

 

§ 2 

Warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w § 1 określa Załącznik 

nr 2 do Uchwały. 

 

§ 3 

Korzystanie z przystanków, o których mowa w § 1 przez operatorów, przewoźników i 

organizatorów publicznego transportu zbiorowego jest bezpłatne. 

 



§ 4 

1. Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, operatorzy, przewoźnicy lub 

organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, obowiązani są uzgadniać z 

właścicielem lub zarządzającym przystankiem, uzyskując od niego potwierdzenie 

uzgodnienia. 

2. PowyŜsze uzgodnienia nie dotyczą operatorów zatrudnionych w komunikacji miej-

skiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. 

3. Uzgodnienia dokonane przed wejściem w Ŝycie Uchwały zachowują waŜność do 

czasu zmiany rozkładu jazdy lub zezwolenia. 

 

§ 5 

Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Pomorskiego, nie wcześniej niŜ 1 stycznia 2012 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 

dr inŜ. Stanisław Szwabski 
 

 

 



Załącznik nr 2 

do Uchwały nr XIV/263/11 

Rady Miasta Gdyni 

z 23 listopada 2011 r. 

 

 

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW, KTÓRYCH  

WŁAŚCICIELEM LUB ZARZ ĄDCĄ JEST GMINA MIASTA GDYNI 

 

Rozdział 1  

Warunki korzystania z przystanków  

 

§ 1 

1. Przewoźnik lub operator lub organizator publicznego transportu zbiorowego, wskazany w 

§ 4 Ust. 1 Uchwały występuje do Gminy Miasta Gdyni z wnioskiem o wydanie zgody na 

korzystanie z przystanków, wymienionych w Załączniku nr 1 do Uchwały. 

2. Wniosek nie dotyczy operatorów zatrudnionych w komunikacji miejskiej organizowanej 

przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. 

 

§ 2 

Do wniosku dołącza się: 

1. Obowiązujący lub projektowany rozkład jazdy linii; 

2. Kopię zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozu, jeśli zostały 

wydane; 

3. Wykaz pojazdów obsługujących linię (wg specyfikacji: marka i typ, nr rejestracyjny, liczba 

miejsc siedzących/ogółem). 

 

Rozdział 2 

Zasady korzystania z przystanków  

 

§ 1 

Korzystanie z przystanków moŜliwe jest jedynie w celu przewozu osób, zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami i aktualnymi rozkładami jazdy, w sposób niekolidujący z pracą innych ope-

ratorów, przewoźników i organizatorów publicznego transportu zbiorowego, korzystających z 

tych przystanków. 

 



§ 2 

Nie dopuszcza się zatrzymywania pojazdów na przystankach innych niŜ wymienione w za-

twierdzonym rozkładzie jazdy. 

 

§ 3 

Na przystankach wyposaŜonych w wiaty przystankowe rozkład jazdy umieszczany jest w 

miarę moŜliwości kasetonach przez Gminę Miasta Gdyni. 

 

§ 4 

Czas zatrzymania na przystankach powinien być ograniczony do niezbędnego minimum na 

wymianę i obsługę pasaŜerów. Zabrania się postoju pojazdu na przystankach. 

 

§ 5 

Czas postoju na pętli lub miejscu do zawracania pojazdu, poza przystankiem, jest nieograni-

czony, pod warunkiem, Ŝe nie koliduje z pracą innych przewoźników lub operatorów. 

 

§ 6 

Zobowiązuje się operatorów i przewoźników do: 

a) podjeŜdŜania na początek przystanku (zatoki) w taki sposób, aby nie ograniczać 

przepustowości przystanku; 

b) podjeŜdŜania jak najbliŜej krawęŜnika celem umoŜliwienia dogodnego wsiadania i 

wysiadania osobom starszym i niepełnosprawnym. 

 

§ 7 

Szczegółowe warunki korzystania z przystanków określa umowa zawarta przez operatora lub 

przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego z Gminą Miasta Gdyni – 

jednostką budŜetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. 

 


