
                                                                   UCHWAŁA NR XXIX/172/16 

                                                              RADY MIEJSKIEJ  W  IŁŻY 

                                                                    z dnia 21 grudnia 2016r. 

 
w sprawie określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz ustalenia 

stawek opłat za korzystanie z dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Iłża 

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r.  

poz.446 ,  z późn. zm.), art.15 ust.1 pkt 5- 6 i ust.2 oraz art.16 ust.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz.U. z  2016r. poz.1867, z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 

                                                                                                       § 1. 

1. Określa się dworzec i przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina  

     Iłża, udostępnione dla operatorów i przewoźników. 

2.  Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworca stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

                                                                                                       § 2. 

Określa się warunki i zasady korzystania z dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub  

 zarządzającym jest  Gmina Iłża. 

                                                                                                       § 3. 

1. Ustala się stawkę opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca autobusowego, którego  

     właścicielem  jest Gmina Iłża w wysokości 1,00zł. za każde zatrzymanie środka transportu na dworcu. 

2. Odpłatność miesięczna za korzystanie z dworca jest wynikiem kwoty podanej w ust.1 i liczby zatrzymań na  

    dworcu w ciągu miesiąca. 

                                                                                                      §  4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży. 

 

                                                                                                      §  5. 

Traci moc Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 6 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Iłża. 

 

                                                                                                      §  6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podaniu do publicznej 

wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży oraz w sposób  

zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń. 

 

                                                                                                     § 7. 

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

Mazowieckiego. 

 

 

                                                                                                                                           Przewodniczący  

                                                                                                                                            Rady Miejskiej 

 

                                                                                                                                           Józef Skrobisz   

 

 



                                                                                                                          Załącznik Nr 1 do Uchwały  Nr            Rady Miejskiej 

                                                                                                                                                                                                                                                     w Iłży  z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie  określenia    

                                                                                                                                                                                                                                                     dworca  i  przystanków  komunikacyjnych ,   

                                                                                                                                                                                                                                                     warunków i  zasad korzystania  oraz ustalenia stawek                               

                                                                                                                                                                                                                                                     opłat za korzystanie z dworca i przystanków  

                                                                                                                                                                                                                                                      komunikacyjnych, których właścicielem lub      

                                                                                                                                                                                                                                                      zarządzającym jest Gmina Iłża 

  

 

                     Wykaz przystanków autobusowych  i dworca na terenie Gminy Iłża 
 

1)  Dworzec autobusowy w Iłży przy ul Podzamcze, oznaczony nr ewidencyjnym gruntów  

      jako działka nr 1151/10 i działka nr  1151/11 ; 

 

2)  Koszary przy posesji nr 19A; 

 

3)  Koszary przy posesji nr 61; 

 

4)  Pastwiska przy posesji nr 7B; 

 

5)  Pastwiska przy posesji nr 22; 

 

6)  Białka przy posesji nr 32; 

 

7)   Białka przy posesji nr 68; 

 

8)   Białka przy posesji nr 78; 

 

9)   Białka przy posesji nr112; 

 

10) Starosiedlice przy posesji nr 25; 

 

11) Płudnica przy posesji nr 6; 

 

12) Płudnica przy posesji nr 46; 

 

13) Płudnica przy posesji nr 110; 

 

14) Iłża  ul. Tatarska; 

 

15) Iłża  ul. Orła Białego przy PGG; 

 

16) Michałów Pakosławski przy działce nr 257; 

 

17) Iłża  ul. M. Jakubowskiego przy posesji nr 5. 

  



 
                                                                                                              Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr            Rady Miejskiej 

                                                                                                                                                                                                                                                     w Iłży  z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie  określenia    

                                                                                                                                                                                                                                                     dworca  i  przystanków  komunikacyjnych ,   

                                                                                                                                                                                                                                                     warunków i  zasad korzystania  oraz ustalenia stawek                               

                                                                                                                                                                                                                                                     opłat za korzystanie z dworca i przystanków  

                                                                                                                                                                                                                                                      komunikacyjnych, których właścicielem lub      

                                                                                                                                                                                                                                                      zarządzającym jest Gmina Iłża 

 

 

Warunki i zasady korzystania z dworca i z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłża 
 

                                                                                                       § 1. 

Warunki korzystania z dworca i przystanków komunikacyjnych 

1. Udostępnienie operatorom i przewoźnikom dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub  

     zarządzającym jest Gmina Iłża następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub  

     przewoźnikiem, a Gminą Iłża. 

2. Umowa, o której mowa w ust.1 zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy Iłża 

     wraz z załącznikami. 

3. Do wniosku, którym mowa w ust.2 należy dołączyć: 

    1) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków; 

    2) wykaz pojazdów, którymi operator lub przewoźnik zamierza wykonywać przewozy; 

    3) aktualny opis z rejestru przedsiębiorców albo wydruk ze strony internetowej CEIDG wpisu; 

    4) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON); 

    5) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);  

    6) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie 

        przewozu osób; 

   7)  mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Iłża. 

 

                                                                                                 § 2. 

Zasady korzystania z dworca i z przystanków komunikacyjnych 

                                                                                                   

1. Przewoźnicy i operatorzy korzystający z dworca mają prawo do: 

    1) korzystania bezpłatnego z łazienki i w.c. oraz poczekalni dworca w godzinach pracy dworca; 

    2) umieszczania na dworcu i na tablicy rozkładu jazdy danego przewoźnika dostarczonego gminie; 

    3) postoju autobusu na przystanku do chwili nadejścia godziny odjazdu autobusu; 

    4) przekazywania informacji przez osoby obsługujące dworzec o czasie przyjazdu i odjazdu autobusów. 

2. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłża    

    jest nieodpłatne.  

3. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków mają prawo zatrzymać na nich swoje pojazdy wyłącznie 

    w celu umożliwienia pasażerom wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu. Zabrania się zatrzymywania  

     pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. 

    Dopuszcza się możliwość postojów pojazdów wynikających z rozkładów jazdy. 

4. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są w szczególności do: 

    1) zatrzymania środka transportu na przystanku komunikacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym  

        w obrębie przystanku komunikacyjnego; 

    2) korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób nie utrudniający ruchu innym użytkownikom drogi; 

    3) poszanowania zasad organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

         

 



                                                                                          § 3. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Gmina Iłża może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w następujących  

     przypadkach:  

    1) gdy uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu   

        drogowego, m.in. poprzez blokowanie wjazdu do zatoki; 

    2) gdy z operatorem lub przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z uwagi nie przestrzeganie jej postanowień  

         oraz  niniejszych warunków i zasad. 

2. Obowiązkiem operatora lub przewoźnika jest pisemne powiadomienie Gminy Iłża z jednomiesięcznym  

     wyprzedzeniem, o planowanych zmianach dotyczących informacji, o których mowa w § 1 ust.3 lub zaprzestania 

     działalności przewozowej. 

3. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczenia rozkładu jazdy na dworcu i przystankach, we  

     własnym zakresie i na własny koszt. 

 

          


