UCHWAŁA NR XIII/83/19
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 28 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem jest Gmina
Hajnówka oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale NR XI/76/19 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przystanku
komunikacyjnego, którego właścicielem jest Gmina Hajnówka oraz warunków i zasad korzystania z tego
przystanku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz.4263) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XIII/83/19
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 października 2019 r.
WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNCH DLA
OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW WYKONYJĄCYCH REGULARNE PRZEWOZY OSÓB
W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
1) Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych zarządzanych przez Wójta
Gminy Hajnówka, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób
w ramach publicznego transportu zbiorowego.
2) Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób
(wsiadanie i wysiadanie pasażerów).
3) Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.
4) Wykonywanie manewru zawracania i parkowania może się odbywać jedynie w miejscach wyznaczonych.
5) Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązany jest do korzystania z przystanków
komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na
równych prawach.
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