
UCHWAŁA NR 253/XXV/VI/2013 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 17 czerwca 2013 roku 
 

 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych 
na terenie gminy Linia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 4 i 5 
Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r.           
Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 451) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik Nr 1 do  
niniejszej uchwały, stanowiące własność Gminy Linia, udostępnione operatorom, 
przewoźnikom i organizatorom, wykonującym regularne przewozy osób w publicznym 
transporcie zbiorowym. 

§ 2. 

Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów, 
przewoźników i organizatorów, wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie  
zbiorowym,  stanowiące  załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Korzystanie przez operatorów, przewoźników i organizatorów z przystanków 
komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Linia jest bezpłatne. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia. 

§ 5. 

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



UZASADNIENIE  

do projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy Linia  oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

 

Potrzeba podjęcia takiej uchwały wynika z następujących przepisów: 

− Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2011 r. 
Nr 5, poz.13 z późn. zm.), 

− Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                        
10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U z 2012 r., poz.451). 

Powyższe regulacje prawne są uwzględniane przy wydawaniu, zmianie oraz przedłużaniu 
zezwoleń, zaświadczeń lub potwierdzeń zgłoszenia przewozu na regularny przewóz osób                          
w publicznym transporcie zbiorowym. 

Z uwagi na fakt istnienia przystanków, których właścicielem jest Gmina Linia oraz 
potrzebą weryfikacji projektów rozkładów jazdy, stanowiących załączniki do zezwoleń, 
zaświadczeń lub potwierdzeń zgłoszenia przewozów na wykonywanie przewozów                          
w regularnym transporcie drogowym  podjęcie takiej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
PRZY DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY LINIA 

 

LP NAZWA 
PRZYSTANKU 

NUMER 
PRZYSTANKU 

LOKALIZACJA 
PRZYSTANKU 

NR 
DROGI 

KATEGORIA 
DROGI 

1 Pobłocie, Lewinko 01 

W Pobłociu, za 
skrzyżowaniem drogi 

powiatowej Wejherowo – 
Zakrzewo i drogi gminnej 

Pobłocie – Lewino, w 
kierunku Lewina 

150017 G GMINNA 

2a Lewinko 01 
W Lewinku, w centrum wsi, 

w kierunku Lewina 
150017 G  GMINNA  

2b Lewinko 02 
W Lewinku, w centrum wsi, 

w kierunku Pobłocia 
150017 G  GMINNA  

3a Lewino, Lewinko 04 

W Lewinie, za 
skrzyżowaniem drogi 

Lewino – Rosochy i Lewino 
– Lewinko, w kierunku 

Lewina 

150017 G  GMINNA  

3b Lewino, Lewinko 03 

W Lewinie, za 
skrzyżowaniem drogi 

Lewino – Rosochy i Lewino 
– Lewinko, w kierunku 

Lewinka 

150017 G  GMINNA  

4 Lewino 02 
W Lewinie, na pętli 

autobusowej  
150017 G  GMINNA  

5 Miłoszewo, Szkoła 01 

W Miłoszewie, przy 
skrzyżowaniu drogi 

Miłoszewo – Linia i drogi 
gruntowej do Strzepcza-

Wybudowanie 

150027 G GMINNA 

6 Osiek 01 
W Osieku, przy pętli 

autobusowej  
150006 G  GMINNA 

7 Linia, Urząd Gminy 01 

W Lini, na wysokości urzędu 
gminy, w kierunku drogi 
powiatowej Wejherowo - 

Zakrzewo 

150003 G GMINNA 

8 Smażyno 01 
W Smażynie, na pętli przy 

sklepie 
150009 G GMINNA 

9 Kętrzyno 01 
W Kętrzynie, na pętli przy 

szkole 
150025 G GMINNA 

10 Potęgowo 01 W Potęgowie - skrzyżowanie 1424 G GMINNA 

11 Głodnica 01   W Głodnicy - skrzyżowanie 150027 G GMINNA 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały 
Nr 253/XXV/VI/2013 

Rady Gminy Linia 
z dnia 17 czerwca 2013 r. 



 

 

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKA CYJNYCH 
DLA OPERATORÓW, PRZEWO ŹNIKÓW I ORGANIZATORÓW WYKONUJ ĄCYCH 
REGULARNE PRZEWOZY OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZB IOROWYM 

 
§ 1. 

Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych zarządzanych przez 
Gminę  Linia,  mogą  korzystać  operatorzy, przewoźnicy i organizatorzy, wykonujący regularne 
przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego. 

§ 2. 

1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody 
Gminy Linia. 

2. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy  złożyć stosowny wniosek                    
w Urzędzie Gminy Linia, do którego należy załączyć: 

1) projekt rozkładu jazdy, 

2) mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi  
w załączonym projekcie rozkładu jazdy. 

§ 3. 

1. Operatorzy, przewoźnicy i organizatorzy posiadający właściwą zgodę na korzystanie                                  
z przystanków komunikacyjnych, będących własnością Gminy Linia mają obowiązek podać do 
publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach  
komunikacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe                               
(Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.). 

2. Sposób zamieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Gminą Linia. 

3. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy.  
Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które 
dotyczą rozkłady  jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.                     
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 późn. zm.). 

§ 4. 

Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów 
osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów). 

§ 5. 

Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów. 

§ 6. 

Wykonywanie manewru zawracania i parkowanie może się odbywać jedynie w miejscach 
wyznaczonych. 

§ 7. 

Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków 
komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom, przewoźnikom i organizatorom 
korzystanie z nich na równych prawach. 

§ 8. 

W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków 
komunikacyjnych, Gmina Linia może cofnąć zgodę na ich korzystanie. 

Załącznik Nr 2 do uchwały 
Nr 253/XXV/VI/2013 

Rady Gminy Linia 
z dnia 17 czerwca 2013 r. 


