
UCHWAŁA NR XIX/155/2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Dobrzeń Wielki oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 
2016 r. poz. 446) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, zm. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1753 i poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, będące własnością Gminy Dobrzeń Wielki, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym 
regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i 
przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/155/2016

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Dobrzeń
Wielki

lp miejscowość Kategoria drogi ulica Określenie miejsca wiata zatoka
1 Borki Droga gminna nr

102536 O
ul. Szkolna Przy budynku nr

20
tak nie

2 Borki Droga gminna nr
109112 O

ul. Norweska przy elektrowni
OPOLE (stacja
PKP)

tak nie

3 Dobrzeń
Wielki

Droga gminna ul. Osiedle
Energetyk

Obok bloku 19A tak nie

4 Dobrzeń
Wielki

Droga gminna ul. Osiedle
Energetyk

Obok bloku 1 A tak nie
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/155/2016

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Dobrzeń Wielki

§ 1. Operator lub przewoźnik ubiegający się o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrzeń Wielki zobowiązany jest złożyć wniosek do Zarządcy
Dróg Gminnych – Wójta Gminy Dobrzeń Wielki ze wskazaniem przystanków, których zgoda ma dotyczyć, oraz
podaniem okresu, na jaki ma być wydana.

§ 2. Udostępnienie operatorom i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych odbywa się na podstawie zawartej
umowy cywilnoprawnej, pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Gminą Dobrzeń Wielki.

§ 3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Dobrzeń Wielki
jest bezpłatne.

§ 4. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy
wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania w ramach obowiązującego rozkładu jazdy.
Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

§ 5. Zabrania się rozmieszczania na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Wójta Gminy Dobrzeń
Wielki informacji i reklam innych niż te, które dotyczą rozkładów jazdy.

§ 6. Operator i przewoźnik korzystający z przystanku zobowiązany jest do korzystania z przystanków
komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na
równych prawach.

§ 7. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:
1) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie
ograniczyć przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,
2) umożliwienia pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie, w szczególności osobom starszym,
niepełnosprawnym i dzieciom.

§ 8. W przypadkach koniecznych, wynikających z czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu,
korzystanie z przystanków może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z
użytkowania lub zmianie jego lokalizacji, o czym Wójt Gminy Dobrzeń Wielki poinformuje operatora i
przewoźnika w terminie 3 dni roboczych od zaistniałych ograniczeń.
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Uzasadnienie do uchwały

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Dobrzeń Wielki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań organizatora publicznego transportu

zbiorowego należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina,

udostępnionych dla operatorów i przewoźników, a także określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych i

dworców oraz warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ

danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 40 i 41 ustawy o samorządzie gminnym do Rady Gminy należy ustanowienie prawa miejscowego,

w szczególności w sprawach zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Ponieważ takimi obiektami są przystanki należało określić te zasady.

Podjęcie niniejszej uchwały poprzez określenie jasnych zasad i warunków korzystania z przystanków

komunikacyjnych, ułatwi organizację publicznego transportu drogowego przewoźnikom i operatorom, a także

pasażerom podróżującym Podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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