Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/375/2021
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 27 września 2021 r.

Warunki i zasady korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Ruciane – Nida

§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) przystanku komunikacyjnym – należy przez to rozumieć przystanek komunikacyjny, o
którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.), zwaną dalej także „ustawą o
publicznym transporcie zbiorowym;
2) operatorze – należy przez to rozumieć operatora publicznego transportu zbiorowego, o
którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
4) przewoźniku – należy przez to rozumieć przewoźnika, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
§ 2. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w Załączniku nr
1, jest uzyskanie przez operatorów i przewoźników od Gminy Ruciane – Nida „Potwierdzenia
uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych”.
§ 3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Ruciane – Nida jest bezpłatne.
§ 4. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych
przewozów osób.
§ 5. Ustala się następujące warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych:
1) przewoźnicy i operatorzy mają prawo zatrzymywać się na przystankach komunikacyjnych w
celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania;
2) zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach komunikacyjnych w innym celu niż
opisany w pkt 1, w szczególności oczekiwania na pasażerów;

3) dopuszcza się możliwość postojów na przystankach komunikacyjnych wynikających z
rozkładów jazdy;
4) zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych rozmieszczania plakatów oraz
prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.
§ 6. 1. W przypadku prowadzenia robót drogowych, usuwania awarii, organizacji objazdów i
innych sytuacji, wymuszających zmiany tras linii komunikacyjnych Burmistrz Miasta i Gminy
może ustanawiać tymczasowe przystanki komunikacyjne dla przewoźników i operatorów.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, warunki i zasady korzystania z przystanków
komunikacyjnych, stosuje się odpowiednio.

