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w sprawIe 
ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych 
dla przewozów regularnych znajdujących się na terenie gminy Wiślica. 
Na: podstawie art.18 ust.2 pkt 15, mtAO ust.2, pkt 4, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591), mtA ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektólych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 62, poz.718 z poźn. zm.), mt.20 pkt 4, mt.22 ust.2 ustawy z dnia 2] marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz.838 z późno zm.) i mt.22 ust. 1 pkt 3, ustA pkt 4 ustawy z dnia 6 września 200lr. o transporcie drogowym (Dz.U. z 200lr. Nr 125, poz. 1371 z pOŹll. zm.) Rada Gminy W Wiślicy 
uchwala: 
§ 1 . 
Przewoźnicy drogowi mogą korzystać z przystanków autobusowych na terenie gminy Wiślica zwanych dalej "przystankami", zgodnie z poniżej określonymi zasadami. 
§ 2. 
1.	Przystanek jest to miejsce zatrzymywania się pojazdów transpOltu publicznego obejmujące fragment pasa drogowego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi zgodnymi z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
2.	Przystanek wyposażony jest: 
- w tablicę zawierającą oznaczenia tras pojazdów transportu publicznego WTaz z rozkładem jazdy, 
- w kosz na śmieci. 
3. Przystanek może być wyposażony w wiatę. 
§ 3. 
1.	Pojazdy o których mowa w niniejszej uchwale mogą zatrzymywać SIę na przystanku tylko w celu zabrania lub wysadzenia pasażerów. 
2.	Pojazd powinien bezwzględnie zatrzymywać się na przystanku czołem pojazdu na wysokości słupka przystankowego, w taki sposób, aby pasażer wsiadający do pojazdu, bądź z niego wysiadający nie musiał wchodzić na jezdnię· 
3.	Dopuszcza się zatrzymywanie na przystanku jednocześnie dwóch lub więcej pojazdów, jeśli warunki techniczne przysta11ku na to pozwalają. 
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§ ·L 
Rada Gminy Wiślica wprowadza ~lępujące zasady korzystania z przystankÓ\Y autobusowych dla przewozów regularny-1...- 
1.	Z przystanków autobusowych korzystać mogą 'wyłącznie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykon) ,,-anie przewozów regularnych osób w krajo\\yID transporcie drogowym i zezwolenie na \\ykollywanie przewozów regularnych specjalnych osób w krajow~"ID transporcie drogowym. 
2.	Korzystanie z przystanków autobuso-wych jest odpłatne na podstawie zawartej umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej \y \'-iślicy. 
3.	Opłata za korzystanie z przystanków autobusov,-ych stanowi miesięczny ryczałt w wysokości 4,00 zł. + VAT od jednej, obsługiwanej linii przewozowej na terenie gminy przez danego przewoźnika. 
4.	Przewoźnik korzystający z przystan1..11 zobmviązany jest umieścić na nim rozkład jazdy. 
§ 5. 
Rada Gminy Wiślica postanawia pozyskane środki finansowe z w/w opłat w całości przeznaczyć na modernizację oraz utrzymanie przystanków w należytej czystości i porządku . 
§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wiślicy. 
§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie po upłYwie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 


