
UCHWAŁA NR 716 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 marca 2022 roku 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, 

których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Konin, warunków 

i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych 

obiektów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 oraz ust. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w związku 

z art. 7 ust.1 pkt 1, art. 15 ust. 1 pkt 6, 7 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze 

zm.) – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się przystanki komunikacyjne i dworce, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Miasto Konin zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.  

§ 2. 

Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców na 

sieci komunikacyjnej obejmującej teren miasta Konina zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 

Uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr 572 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 

zarządzającym jest miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat 

za korzystanie z tych obiektów. 

  



§ 5. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 

 

 



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 716 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 marca 2022 roku 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których 

właścicielem lub zarządzającym jest miasto Konin, warunków i zasad 

korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów. 

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 określenie 

przystanków komunikacyjnych oraz warunków, zasad i wysokości opłat za korzystanie 

z przystanków i dworców komunikacyjnych następuje w drodze uchwały podjętej przez 

właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.  

W celu usprawnienia funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie miasta Konina 

przy obsłudze poszczególnych linii komunikacyjnych zasadnym jest określenie nowych 

przystanków komunikacyjnych przy ulicy: Taczanowskiego, Solnej i Nowiny w Koninie  

oraz zmianę dotychczasowej lokalizacji przystanku "Kopernika" nr 612-01 przy ulicy 

Kopernika na ulicę Bankową w Koninie. 

Mając na uwadze podniesienie komfortu mieszkańców oraz pasażerów korzystających 

z komunikacji miejskiej podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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