
UCHWAŁA NR XLV/373/2014
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Prószków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 
134, poz. 777 ze zm.) oraz art.15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Prószków, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Prószków, udostępnione dla operatorów i przewoźników, zgodnie z wykazem 
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Prószków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

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

 

 Przewodniczący Rady

Klaudia Lakwa
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Lp. Nazwa miejscowości – lokalizacja Droga, nr
1 2 3

1. Górki, ul. Szeroka droga gminna nr 104816 O,

2. Prószków, plac za Centro droga wojewódzkanr 429

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/373/2014

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 13 listopada 2014 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/373/2014

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 13 listopada 2014 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH
WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA PRÓSZKÓW

Rozdział I
WARUNKIKORZYSTANIAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

§ 1.1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Prószków, zwana dalej „Gminą”, następuje na podstawie
umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

2. Do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnychnależydołączyć:
1) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie

przystanków stanowiącymzałącznikNr 1 do uchwały, 
2) wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonać przewozy z podaniem ich

numerów rejestracyjnych, 
3) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencjidziałalnościgospodarczej, 
4) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności

w zakresie przewozu osób. 

§ 2. Gmina może odmówić zgody na udostępnienieprzystanków komunikacji, jeżeli:
1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych(uniemożliwi lub w znaczny sposób

utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców),
2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 3.1. Umowa za korzystanie z przystanków komunikacyjnychmoże zostać rozwiązana w przypadku
stwierdzenia: 

1) nieprzestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu
z przystanków przez innychprzewoźników, 

2) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do
zatok autobusowych innymprzewoźnikom, 

3) niepowiadomieniaadministratora o zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów, 
4) naruszeniawarunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych. 

2. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych ulega rozwiązaniu
w przypadku stwierdzenia:
1) wygaśnięcialub cofnięciauprawnień do prowadzenia działalnościw zakresie przewozu osób, 
2) zaprzestania wykonywaniausług przewozowych.

§ 4. Operator lub przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy
z jednomiesięcznymwyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte
w dokumentach załączonych do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 2 lub o zaprzestaniu wykonywania
działalnościprzewozowej. 

Rozdział II
ZASADYKORZYSTANIAZ PRZYSTANKÓW

§ 5. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłączniew celu realizacjiprzewozów
krajowego transportu drogowego.
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§ 6.1. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków mają prawo zatrzymywać
na nich swoje pojazdywyłączniew celu umożliwieniapasażerom wsiadania i wysiadania.

2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

§ 7. Operatorzy i przewoźnicyzobowiązani są do: 
1) zatrzymywania pojazdów w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować

przystanku dla innychużytkowników, 
2) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym

i niepełnosprawnym. 

§ 8.1. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy
na przystankach. 

2. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych operatorów lub przewoźników są podawane do
publicznej wiadomości na wszystkich wymienionychw rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych.
Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.

3. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznymnależy
do operatora lub przewoźnika.

4. Zabrania się bez uprzedniej zgody Gminy umieszczania na przystankach innych informacji niż te,
które dotyczą rozkładu jazdy.
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