UCHWAŁA NR …...............................
Rady Miasta Działdowo
z dnia ................................................ 2019 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina-Miasto Działdowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków
i zasad korzystania z tych przystanków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem będącym załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały, stanowiące własność lub pozostające w zarządzie Gminy-Miasto Działdowo, udostępnione operatorom i
przewoźnikom, wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.
§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów
i przewoźników, wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/314/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto
Działdowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych
przystanków (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 27 grudnia 2017 roku, poz. 5221).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr …......................................
Rady Miasta Działdowo
z dnia ........................................... r.
Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto
Działdowo, udostępnionych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy regularne osób
w publicznym transporcie zbiorowym
Lp.

Numer
przystan
ku

Nazwa przystanku

Uwagi
dokładna lokalizacja

1

01

Dworzec PKP

po stronie PKP

2

02

Dworzec

po stronie PKS

3

03

Skłodowskiej Urząd Skarbowy

przy Urzędzie Skarbowym

04

Skłodowskiej Wiadukt

przed sklepem budowlanym, w okolicach
wiaduktu

5

05

Skłodowskiej Pocztowa

przed blokiem Skłodowskiej 17

6

06

Skłodowskiej Poczta

przy Poczcie Polskiej

7

07

Skłodowskiej 1 Maja

przed blokiem Skłodowskiej 3 i 7

8

08

Skłodowskiej

przed blokiem Skłodowskiej 4

01

Jagiełły Szkoła

przed Szkołą Podstawową Nr 1

10

02

Jagiełły Huta

park przy Hucie Szkła

11

03

Jagiełły

przed budynkiem Jagiełły 23a

12

04

Jagiełły Kościół Ewangelicki

przed Kościołem Ewangelickim

01

Hallera

przed budynkiem Hallera 19

14

02

Hallera Łąkowa

przy dojeździe do bloków Łąkowa

15

03

Hallera Targowisko

przed targowiskiem

16

04

Hallera Park Jana Pawła II

wzdłuż Parku JP II

17

05

Hallera Dom Nauczyciela

przed budynkiem Domu Nauczyciela

01

Krasickiego CKU DAR S.A.

przed wjazdem do CKU

19

01

Norwida Przychodnia

przed przychodnią lekarską

20

02

Norwida SUW

przy Stacji Uzdatniania Wody

03

Norwida

przed blokiem Norwida 13

04

Norwida Trakt

przy trakcie do ul. Olsztyńskiej

23

05

Norwida Nidzicka

przed blokiem Norwida 1

24

06

Norwida Poczta

przed pawilonem handlowo-usługowym

01

Nidzicka Parking

obok parkingu naprzeciwko bloku
Nidzicka 15

26

02

Nidzicka Cmentarz

przed Cmentarzem Parafialnym

27

03

Nidzicka Bloki

pomiędzy blokami Nidzicka 7 i 9

01

Świerkowa Wrzosowa

Przy srzyżowaniu z ul. Wrzosową

29

02

Świerkowa Przychodnia

przed przychodnią lekarską

30

03

Świerkowa Boiska

przed zespołem boisk sportowych

31

04

Świerkowa św. Katarzyny A.

przy skrzyżowaniu dróg z al. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej

01

Pocztowa Zespół Szkół

przed Zespołem Szkół Zawodowych

4

9

13

18

ulica

Marii
Skłodowskiej-Curie

Władysława Jagiełły

gen. Józefa Hallera

Ignacego Krasickiego

21
22

25

28

32

Norwida

Nidzicka

Świerkowa

Pocztowa

33

Kościuszki

34

01

Kościuszki Tylna

przy skrzyżowaniu dróg z ul. Tylną

02

Kościuszki Plac Marsz.
Piłsudskiego

przed parkingiem

35

Marii Konopnickiej

01

Konopnickiej Przychodnia

przed przychodnia lekarską

36

Wolności

01

Wolności MDK

przed Miejskim Domem Kultury

01

Sportowa Szkoła

przed szkołą Podstawową Nr 2

02

Sportowa Przedszkole

przy Przedszkolu Miejskim nr 3

39

03

Sportowa Stadion

przed wejściem na stadion

40

04

Sportowa Budowlana

przy skrzyżowaniu z ul. Budowlaną

01

Budowlana

przed posesją ozn. Nr 15

02

Budowlana Leśna

przed posesja ozn. Nr 18

01

Kochanowskiego

pomiędzy ul. Kolejową i Reja

02

Kochanowskiego - Reja

przy skrzyżowaniu dróg z ul. Reja

01

Osiedleńcza EZG

przed budynkiem Ekologicznego
Związku Gmin Działdowszczyzna

02

Osiedleńcza Mrongowiusza

przed sklepem spożywczym, przy
skrzyżowaniu z ul. Mrongowiusza

01

Sienkiewicza Zespół Szkól Nr 2

przy Zespole Szkół nr 2

02

Sienkiewicza

przed Cmentarzem Żydowskim

01

Zbożowa Rumiankowa

przed sklepem w okolichach
skrzyżowania z ul. Rumiankową

50

02

Zbożowa Chabrowa

przy skrzyżowaniu dróg z ul. Chabrową

51

03

Zbożowa Owsiana

przy skrzyżowaniu dróg z ul. Owsianą

52

04

Zbożowa

przed posesją ozn. Nr 20

37
38

41

Sportowa

Budowlana

42
43

Jana Kochanowskiego

44
45

Osiedleńcza

46
47

Henryka Sienkiewicza

48
49

Zbożowa

53

Północna

01

Północna

przy nieruchomości ozn. Nr 20

54

Władysława
Podkowińskiego

01

Podkowińskiego Matejki

przy skrzyżowaniu dróg z ul. Jana
Matejki

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...................................
Rady Miasta Działdowo
z dnia ................................................r.
WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH,
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ ALBO POZOSTAJĄCE W ZARZĄDZIE GMINY-MIASTO
DZIAŁDOWO DLA OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH REGULARNE
PRZEWOZY OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
1. Z przystanków komunikacyjnych których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina-Miasto Działdowo,
mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego
transportu zbiorowego.
2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie uzgodnienia
zasad korzystania z przystanków administrowanych przez Gminę-Miasto Działdowo.
3. W celu uzyskania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków, należy złożyć stosowny wniosek
w Urzędzie Miasta Działdowo, do którego należy załączyć:
- projekt proponowanego rozkładu jazdy;
- mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym
projekcie rozkładu jazdy (rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez
organizatora).
4. Przedsiębiorca korzystający z przystanku, zobowiązany jest do każdorazowego powiadamiania
zarządzającego przystankami o zamiarze zmiany rozkładu jazdy, w szczególności w przypadkach dotyczących
zmiany godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego uzgodnienia.
Wprowadzenie powyższych zmian do rozkładu jazdy uzależnione jest od uzyskania na nie zgody, wydanej przez
organizatora transportu.
5. Gmina-Miasto Działdowo może odmówić wydania uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez
przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy na korzystanie z przystanków
komunikacyjnych, w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:
- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora,
przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi
lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych operatorów i przewoźników),
- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora,
przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu
drogowego.,
- przedsiębiorca ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni
uprawnieni przedsiębiorcy.
6. Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych
będących własnością lub pozostających w zarządzie Gminy-Miasto Działdowo, mają obowiązek podać do
publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach
komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
1983 z późn. zm.). Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do
przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).
7. Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r. poz. 202). operatorzy i przewoźnicy
posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących własnością lub
pozostających w zarządzie Gminy-Miasto Działdowo, mają obowiązek przekazać informację dotyczącą rozkładu

jazdy zarządzającemu przystankami oraz zamieścić ją na przystankach wskazanych w rozkładzie jazdy.
8. Rozkład jazdy dla każdego z obsługiwanych przystanków winien być wykonany na wodoodpornej folii
samoprzylepnej koloru białego wg poniższego wzoru:

Zabronione jest stosownie folii odblaskowej.
9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia rozkładu jazdy umieszczonego na przystanku operatorzy
i przewoźnicy winni zapewnić nowy rozkład jazdy.
10. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą
rozkładu jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.).
11. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie, w celu realizacji regularnych przewozów osób
(wsiadanie i wysiadanie pasażerów).
12. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.
13. Wykonywanie manewru zawracania i parkowanie może się odbywać jedynie w miejscach do tego
przeznaczonych.
14. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków
komunikacyjnych, w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych
prawach.
15. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych, Gmina-Miasto Działdowo może cofnąć zgodę na korzystanie z nich.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków
i zasad korzystania, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu
terytorialnego.
W związku z rosnącymi potrzebami komunikacyjnymi istnieje potrzeba rozbudowania jednej z linii
Działdowskiej Komunikacji Miejskiej o ul. Północną, ul. Świerkową oraz ul. Władysława Podkowińskiego.
Rozszerzenie linii nastąpiło na wniosek mieszkańców miasta, którzy ze względu na zbytnie oddalenie
przystanków od ich domostw nie mogą w pełni korzystać z podróżowania pojazdami komunikacyjnymi.
Podstawową funkcją Działdowskiej Komunikacji Miejskiej jest skomunikowanie osiedli mieszkaniowych
z placówkami samorządowymi, służby zdrowia, kulturalnymi itp.
Biorąc pod uwagę powyższe w pełni zasadnym jest, aby Rada Miasta Działdowo podjęła uchwałę
w powyższej sprawie.

