
 

 

UCHWAŁA NR XX-84/2012 

RADY GMINY DOBROSZYCE 

z dnia 31 października 2012 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest  

Gmina Dobroszyce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia 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 (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.15 ust. 2 

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym trans-

porcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 

z późn. zmianami) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, 

co następuje:  

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, któ-

rych właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Do-

broszyce, udostępnione operatorom publicznego 

transportu zbiorowego oraz przewoźnikom uprawnio-

nym do prowadzenia działalności gospodarczej 

w zakresie przewozu osób oraz warunki i zasady ko-

rzystania z tych przystanków.  

§ 2. Wykaz przystanków, o których mowa w §1 

określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3. Określa się następujące warunki i zasady ko-

rzystania z przystanków komunikacyjnych, o których 

mowa w §1, przez operatorów publicznego transportu 

zbiorowego oraz przewoźników uprawnionych do 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

przewozu osób:  

1) z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać 

wyłącznie operatorzy publicznego transportu 

zbiorowego oraz przewoźnicy uprawnieni do 

prowadzenia działalności gospodarczej w  zakre-

sie przewozu osób.  

2) korzystanie z przystanków może odbywać się 

wyłącznie w celu realizacji przewozów – wsia-

danie i wysiadanie pasażerów.  

3) zatrzymywanie pojazdów na przystankach ko-

munikacyjnych powinno w szczególności:  

a) odbywać się wg uzgodnionego rozkładu jaz-

dy,  

b) zapewniać innym użytkownikom korzystanie 

z nich na równych prawach,  

c) umożliwić pasażerom bezpieczne wsiadanie 

i wysiadanie,  

4) na przystankach zabrania się:  

a) postoju ponad czas niezbędny do obsługi pa-

sażerów,  

b) umieszczania bez zgody właściciela lub za-

rządzającego plakatów, ogłoszeń itp.,  

c) prowadzenia innej działalności niż przewóz 

osób.  

5) umieszczanie informacji z rozkładem jazdy oraz 

jej utrzymanie w należytym stanie estetycznym 

i technicznym należy do korzystającego z przy-

stanku operatora lub przewoźnika.  

6) udostępnianie przystanków komunikacyjnych na-

stępuje na pisemny wniosek operatora lub prze-

woźnika. Do wniosku należy dołączyć:  

a) kserokopię dokumentów potwierdzających 

posiadanie uprawnień do prowadzenia dzia-

łalności w zakresie przewozu osób,  

b) wykaz obsługiwanych przystanków wraz  

z rozkładem jazdy.  

7) wniosek, o którym mowa w pkt. 6 składa się do 

Urzędu Gminy.  

8) operatorzy i przewoźnicy korzystający z przy-

stanków zobowiązani są do uzyskania od Wójta 

Gminy Dobroszyce uzgodnienia w szczególności 

w zakresie:  

a) określenia przystanków komunikacyjnych, 

z których mogą korzystać,  
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b) treści, wymiarów, wyglądu, sposobu i miejsca 

umieszczania informacji z rozkładem jazdy.  

9)w przypadku likwidacji lub czasowego zawiesze-

nia funkcjonowania przystanku komunikacyjne-

go, przewoźnik lub operator ma prawo do korzy-

stania z przystanków zamiennych.  

10) korzystanie przez operatorów i przewoźników 

z przystanków komunikacyjnych jest nieodpłat-

ne.  

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Dobroszyce.  

§ 5. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Paweł Bieńko 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 4518



Załącznik do uchwały nr XX-84/2012 

Rady Gminy Dobroszyce z dnia  

31 października 2012 r. 

 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobroszyce, udostępnionych dla operatorów i prze-

woźników 

 

 

Lp. Nazwa miejscowości/nazwa, nr przystanku 

1. Bartków I 

2. Białe Błoto I 

3. Dobra Skrzyżowanie, Dobra Zamek, Dobra Cmentarz 

4. Dobrzeń Szkoła, Dobrzeń Osiedle, Dobrzeń Cielętnik 

5. 
Dobroszyce Centrum, Dobroszyce Kolejowa, Dobroszyce Stacja,  

Dobroszyce Wrocławska 

6. Łuczyna Szkoła, Łuczyna Świetlica, Łuczyna Cmentarz, Łuczyna 340 

7. Malerzów I 

8. Mękarzowice I 

9. Miodary Kolonia, Miodary Tuczarnia, Miodary Świetlica, Miodary Brzezinka 

10. Nowica  II  

11. Nowosiedlice I 

12. Sadków Sklep, Sadków Skrzyżowanie 

13. Siekierowice Cichoszów, Siekierowice Kościół, Siekierowice Majątek 

14. Strzelce 340, Strzelce Kościół, Strzelce Kolonia, Strzelce Łąkomin 
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