
UCHWAŁA NR XXVIII/ 188 /2013
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Książ Wlkp., warunków i zasad 
korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Książ Wlkp., których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Książ Wlkp. udostępniane do korzystania przez operatorów oraz przewoźników. 

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do uchwały. 

§ 2. 1. Warunkiem korzystania przez operatora oraz przewoźnika z przystanków komunikacyjnych jest: 

1) zawarcie z Gminą Książ Wlkp. umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych; 

2) 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. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1 jest zawierana na pisemny wniosek operatora oraz przewoźnika, do 
którego należy dołączyć proponowany rozkład jazdy oraz schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią 
komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi. 

§ 3. Ustala się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych: 

1) na przystanku komunikacyjnym należy umieścić aktualny rozkład jazdy, po uprzednim uzgodnieniu z Gminą 
Książ Wlkp. jego formy i sposobu montażu, 

2) zatrzymywanie pojazdów może następować jedynie na przystankach komunikacyjnych wymienionych 
w rozkładzie jazdy i wyłącznie na czas niezbędny do zapewnienia obsługi pasażerów, z zastrzeżeniem 
przystanków określonych w rozkładzie jazdy jako początkowe i końcowe na których czas oczekiwania na 
rozpoczęcie kolejnego kursu nie powinien być dłuższy niż 30 minut, 

3) z przystanków komunikacyjnych należy korzystać w sposób nieograniczający przepustowości przystanku, 
umożliwiający innym użytkownikom korzystanie z nich na równych prawach oraz niepowodujący zagrożenia 
dla organizacji i bezpieczeństwa ruchu, 

4) w przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach komunikacyjnych możliwa jest zmiana 
lokalizacji przystanków oraz ich likwidacja bądź czasowe zawieszenie w funkcjonowaniu, 

5) zabrania się umieszczania bez zgody Gminy Książ Wlkp. na przystankach komunikacyjnych informacji innych 
niż te, które dotyczą rozkładu jazdy. 

§ 4. Określa się stawkę opłaty za korzystanie przez operatora oraz przewoźnika z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Książ Wlkp. w wysokości 0,05 zł za jedno 
zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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Załącznik  

do Uchwały Nr XXVIII/188/2013 

Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

z dnia 18 lutego 2013 r. 

 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Książ Wlkp. 

 

 

Lp Miejscowość Nazwa przystanku 

1 Książ Wlkp. 
ul. Dworcowa 

ul. Nowomiejska 

2 Brzóstownia Brzóstownia 

3 

 
Chrząstowo 

Chrząstowo  

Chrząstowo I 

Olsza 

4 Chwałkowo Kościelne 
Chwałkowo Kościelne  

Chwałkowo Kościelne I 

5 Kiełczyn Kiełczyn 

6 Kiełczynek Kiełczynek 

7 Kołacin Kołacin 

8 Konarskie Konarskie 

9 Konarzyce Konarzyce 

10 Mchy 

Mchy  

Mchy leśn. 

Sebastianowo 

Włościejewki 

11 Radoszkowo Drugie Książ Wlkp. D.K. 

12 Sroczewo Sroczewo 

13 Włościejewice 
Włościejewice  

Włościejewice I 

14 Zaborowo Zaborowo 

15 Zawory Zawory 
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