
UCHWAŁA NR XIX/115/2016 
RADY GMINY LICHNOWY

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie: przejęcia w zarządzanie przez Gminę Lichnowy przystanków komunikacyjnych
zlokalizowanych przy drogach powiatowych.

Na podstawie art. 8 ust.2a, art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j.t. Dz. 
U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.) oraz art.15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1440 z późn.zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1.
Gmina Lichnowy wyraża wolę przejęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych lokalizowanych w 

ciągu dróg powiatowych, na terenie gminy Lichnowy, wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lichnowy a Powiatem Malborskim 

dotyczącego zadań wymienionych w § 1, tj. zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w 
ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Lichnowy.

2. Projekt porozumienia, o którym mowa w ust.1 , stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy 
Lichnowy

Zbigniew Rybicki
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Uzasadnienie

w sprawie: przejęcia w zarządzanie przez Gminę Lichnowy przystanków komunikacyjnych 
zlokalizowanych przy drogach powiatowych.

Niniejsza uchwała umożliwi Gminie Lichnowy zawarcie porozumienia z Zarządcą dróg 
Powiatowych na przejęcie zadań publicznych związanych z zarządzaniem przystankami 
komunikacyjnymi zlokalizowanymi na terenie gminy Lichnowy.

Przyjęcie w zarząd przystanków komunikacyjnych wynika w szczególności z konieczności 
ustalenia zasad korzystania z tych przystanków przez przewoźników a w rezultacie 
udostępnienia ich w celu wykonywania publicznego transportu zbiorowego.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/115/2016 

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 31 maja 2016 r.

Droga 2340G Nowy Dwór Gd. - Nowy Staw - Tczew

LP. Nazwa Przystanku Numer
przystanku

Lokalizacja przystanku

wg kilometrażu drogi
Nazwa gminy

Lewy prawy

1 Tropiszewo Skrzyżowanie 12 8+957 Lichnowy/No 
wy Staw

2 Lichnowy Zakład Rolny 11 10+000 WM Lichnowy

3 Lichnowy U.G. 14 11+700 WM Lichnowy

4 Lichnowy U.G. 13 11+700 WM Lichnowy

5 Lichnówki 16 14+500 Lichnowy

6 Dąbrowa 15 14+800 WM Lichnowy

7 Boręty skrzyżowanie 18 16+400 WD Lichnowy

8 Lisewo Szkoła 17 17+900 WM Lichnowy

9 Lisewo Sklep 20 18+200 WM Lichnowy

10 Lisewo PKP 19 18+800 WO Lichnowy

Droga 2337G Palczewo - Pordenowo - Lichnowy

LP. Nazwa Przystanku Numer przystanku
Lokalizacja przystanku

wg kilometrażu drogi Nazwa gminyLewy prawy
1 Pordenowo 02 1+518 WM Lichnowy

2 Lichnowy ul. 
Zwycięstwa 01 4+777 Lichnowy

Droga 2339G Boręty - Dąbrowa

Lp. Nazwa Przystanku Numer przystanku
Lokalizacja przystanku

wg kilometrażu drogi Nazwa gminyLewy prawy
1 Boręty 01 0+000 WM Lichnowy
2 Boręty Wieś 02 1+486 WM Lichnowy
3 Boręty krzyżówka 04 2+710 WM Lichnowy
4 Dąbrowa 03 4+378 WO Lichnowy
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Droga 2916G Lisewo Malb. - Bystrze - Piekło

LP. Nazwa Przystanku Numer przystanku
Lokalizacja przystanku

wg kilometrażu drogi Nazwa gminyLewy prawy
1 Lisewo V 01 1+050 WM Lichnowy

2 Lisewo V 02 1+050, Lichnowy

Droga 2917G Lichnowy - Szymankowo - Gnojewo

LP. Nazwa Przystanku Numer przystanku
Lokalizacja przystanku

wg kilometrażu drogi Nazwa gminyLewy prawy
1 Lichnówki 02 0+496 WM Lichnowy

2 Lichnówki II 01 4+096 WM Lichnowy

3 Szymankowo 03 6+800 WM Lichnowy

Droga 2918G Trępnowy - Starynia - Szymankowo

LP. Nazwa Przystanku Numer przystanku
Lokalizacja przystanku

wg kilometrażu drogi Nazwa gminyLewy prawy
1 Tropiszewo 01 1+186 WO Lichnowy

2 Tropiszewo 03 2+636 WM Lichnowy

3 Starynia 05 3+626 WD Lichnowy

4 Starynia 07 4+736 Lichnowy

Droga 2925G Lichnowy - Parszewo - Tralewo

Lp. Nazwa Przystanku Numer przystanku
Lokalizacja przystanku

wg kilometrażu drogi Nazwa gminyLewy prawy
1 Parszewo 01 2+545 Nowy Staw

2 Parszewo 03 3+136 WM Nowy Staw

3 Parszewo 02 3+136 Nowy Staw

Oznaczenia:

WM - wiata murowana 

WD - wiata drewniana 
WO - wiata oszklona
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/115/2016 

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 31 maja 2016 r.

POROZUMIENIE

w sprawie powierzenia Gminie Lichnowy wykonania zadania pn. ” Zarządzanie przystankami 
komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych znajdujących na terenie Gminy 
Lichnowy w granicach administracyjnych Powiatu Malborskiego”.

Zawarte w dniu.....................................pomiędzy
Powiatem Malborskim z siedzibą ul. Pl. Słowiański 17 w Malborku, zwanym dalej Powierzającym, 

reprezentowanym przez:

1 ) ................................................................................
2 ) ................................................................................

Gminą Lichnowy........................, zwaną dalej Przejmującym, reprezentowaną przez:

1) Jan Michalski -  Wójta Gminy 

Działając na podstawie:
1. art. 12 ust. 1pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 

1445 z późniejszymi zmianami),

2. art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2016r., poz. 446 z późniejszymi zmianami),

3. art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 z 
późniejszymi zmianami),

4. art. 3 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2016r., poz. 250 z późniejszymi zmianami),

5. art. 15,16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., 
poz. 1440 z późniejszymi zmianami).

strony postanowiły co następuje:

§ 1.
1. Powierzający powierza Przejmującemu zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w 

ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Lichnowy na terenie Powiatu Malborskiego. 
Przekazanie przystanków objętych niniejszym porozumieniem, nastąpi w formie pisemnego protokołu zdawczo 
- odbiorczego. Wykaz przystanków w załączniku nr 1 do porozumienia.

2. Powierzający powierza, a Przejmujący przyjmuje do wykonania funkcję zarządcy przystanków, 
opisanych w § 1 ust. 1.

§ 2.
Do obowiązków Gminy w ramach czynności określonych w §l ust. 1 w szczególności należy:

l. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych objętych porozumieniem.

2. Budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych oraz wiat przystankowych lub innych 
budynków służących pasażerom, w tym ustawianie znaków D-15.
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3. Wydawanie operatorom publicznego transportu zbiorowego i przewoźnikom zgody na korzystanie z 
przystanków komunikacyjnych, podając warunki i zasady korzystania oraz pobierania opłat za korzystanie z 
tych przystanków.

4. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, Przejmujący zobowiązuje się 
wykorzystać wyłącznie na realizację przejętego zadania.

5. Zamieszczanie rozkładów jazdy 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 2012 r. 
poz. 451).

§ 3.
Przy ustalaniu zasad korzystania z przystanków Gmina zobowiązana jest przestrzegać następujących zasad:
1. Tabliczkę z rozkładem jazdy, można umieścić na słupku znaku przystankowego D-15 (wielkość i forma 

tabliczki nie powinna odbiegać od stosowanych przez innych użytkowników przystanków).

2. Logo firmy może być umieszczone wyłącznie na rozkładzie jazdy.
3. Powiat nie wyraża zgody na umieszczanie na przystankach komunikacyjnych dodatkowych treści, a w 

szczególności reklam w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych.

4. Uzupełnienie, wymiana zniszczonych informacji oraz ich usunięcie w przypadku "likwidacji linii należy 
do przewoźnika.

5. W przypadku stwierdzenia konieczności korekty lokalizacji przystanków, zmiany zostaną wykonane 
przez organ zarządzający ruchem w trybie przewidzianym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

6. Uzgodnienie wykonane przez Gminę nie daje przewoźnikowi prawa wyłączności do korzystania z 
przystanków.

§ 4.
1. W sytuacjach wywołanych potrzebami remontu lub przebudowy drogi publicznej, w przypadku 

konieczności przeniesienia przystanku komunikacyjnego, Powiat ustali w uzgodnieniu z Gminą nową 
lokalizacje przystanku.

2. W przypadku likwidacji przystanku komunikacyjnego, Powiat powiadomi Gminę o planowanym 
terminie zmiany organizacji ruchu z 30-dniowym wyprzedzeniem.

3. Lokalizowanie obiektów w obrębie przystanku, m. in. wiat przystankowych, wymaga osobnych 
uzgodnień z Powiatem.

§ 5.
Gmina ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich za zdarzenia, które mogą zaistnieć na obiektach 

będących przedmiotem niniejszego porozumienia.

§ 6.
1. Porozumienie niniejsze zawarte jest na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego 

wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia na koniec roku 
kalendarzowego.

2. W razie nienależytego wykonania porozumienia, druga strona ma prawo rozwiązać przedmiotowe 
porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone drugiej stronie na piśmie.

§ 7.
1. Zmiana niniejszego porozumienia wymaga sporządzenia dodatkowego porozumienia podpisanego przez 

obydwie strony pod rygorem nieważności.
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2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 
przepisy, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o 
publicznym transporcie zbiorowym i ustawy o drogach >Ił, publicznych.

3. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszego porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Powiatu.

§ 8.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9.
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.

Powierzający Przejmujący
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