
UCHWAŁA NR LVI/366/22 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania 
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska 

Turek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust 1 pkt 6 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 1, 
ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1343 z późn. zm) Rada Gminy Miejskiej Turek, uchwala co następuje: 

§ 1.  
1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina 

Miejska Turek. 
2. Wykaz przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Turek, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Turek, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2.  
Ustala się Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Turek, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Turek, udostępnianych dla operatorów 
i przewoźników: 

1. Z przedmiotowych przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej 
Turek korzystać mogą wyłącznie podmioty będące operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz 
przewoźnicy - przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu 
osób na podstawie zezwolenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozu. 

2. Wszystkie przystanki komunikacyjne, wymienione w załączniku nr 1 do uchwały, udostępnione są 
operatorom i przewoźnikom realizującym przewozy regularne specjalne. 

3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych wymaga zgody Burmistrza Miasta Turek. 
4. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest nieodpłatne. 
5. Przystanki komunikacyjne służą wyłącznie do krótkotrwałego zatrzymania się pojazdu, w celu 

umożliwienia wsiadania lub wysiadania pasażerów, na czas niezbędny, służący obsłudze pasażerów. 
6. Zatrzymywanie się na przystankach, powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ruchu drogowego oraz aktualnym rozkładem jazdy. 
7. Zatrzymywanie się pojazdów na przystankach powinno odbywać się w taki sposób, aby umożliwić 

wszystkim pasażerom, w szczególności osobom starszym i niepełnosprawnym, dogodne i bezpieczne 
wsiadanie i wysiadanie. 

8. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów. 
9. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych reklam, ogłoszeń, plakatów i innych 

informacji, które nie dotyczą rozkładu jazdy z wyłączeniem informacji i komunikatów Urzędu Miasta 
w Turku. Zabrania się operatorom oraz przewoźnikom wykonywania jakichkolwiek działań mogących 
uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z przystanków komunikacyjnych innym operatorom lub 
przewoźnikom, a w szczególności gdy: 
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1) operator lub przewoźnik celowo nie przestrzega rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia 
w korzystaniu z przystanków przez innych operatorów lub przewoźników, 

2) zwiększenie ilości zatrzymań operatora lub przewoźnika na przystankach nie znajduje pokrycia 
w załączonym do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych 
rozkładzie jazdy, 

3) operator lub przewoźnik zaśmieca lub zanieczyszcza przystanek, 
4) operator lub przewoźnik uniemożliwia lub znacząco utrudnia korzystanie z przystanku innym 

posiadającym uprawnienia do korzystania z przystanku. 
10. Burmistrz Miasta Turku może dokonać: 

1) zmiany lokalizacji przystanku ze względu na bezpieczeństwo ruchy, 
2) likwidacji przystanku, bez propozycji lokalizacji zamiennej, 
3) ograniczenia korzystania, czasowej likwidacji lub zmiany lokalizacji przystanku wynikającej 

z zamknięcia lub zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi związanej z remontem, przebudową 
lub wykorzystaniem drogi w sposób szczególny. 
11. Wszystkie informacje dotyczące przystanków określone w pkt 10 będą podawane do publicznej 

wiadomości. 
12. Operatorom oraz przewoźnikom korzystającym z przystanków na terenie Gminy Miejskiej Turek 

nie przysługują żadne roszczenia z tytułu ograniczeń z korzystania z przystanków określonych w pkt 10. 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 
Przewodniczaca Rady Miejskiej Turku 
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr LVI/366/22 

Rady Miejskiej Turku 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Turek , których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Turek 

 

 

 

Lp. Nazwa ulicy Nr drogi Nazwa przystanku Lokalizacja przystanku Nr przystanku 

1. Gen. Władysława 

Andersa 

660102P Turek, Gen. Władysława 

Andersa 01 

na wysokości posesji nr 13 01 

2. Gen. Władysława 

Andersa 

660102P Turek, Gen. Władysława 

Andersa 02 

na wysokości posesji nr 11 02 

3. Cicha 660090P Turek, ul. Cicha 03 na wysokości posesji nr 13 03 

4. Kwiatowa 660090P Turek, ul. Kwiatowa 04 na wysokości dz. nr geod. 670 04 

5. Ogrodowa brak Turek, ul. Ogrodowa 05 na wysokości dz. nr geod. 438 05 

6. Kaliska 660055P Turek, ul. Kaliska 06 na wysokości posesji nr 56 06 

7. Kaliska 660055P Turek, ul. Kaliska 07 na wysokości posesji nr 61 07 
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Uzasadnienie 

do uchwały nr LVI/366/22 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 16 listopada 2022 roku 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania 

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska 
Turek 

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega m.in. na określeniu przystanków 
komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których 
właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 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. 

Przedłożona uchwała realizuje obowiązki wynikające z ustawy, podjęcie uchwały uważa się  
za zasadne. 
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