
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/229/13 

RADY GMINY OLEŚNICA 

z dnia 29 maja 2013 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Oleśnica oraz warunków i zasad korzystania z nich 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2  ustawy z dnia 

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.) Rada 

Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oleśnica 

udostępnione operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom uprawnionym do 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób oraz warunki i zasady korzystania z tych 

przystanków.  

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. Warunki i zasady korzystania z przystanków określa załącznik nr 2 niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady: 

J. Kawecki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 czerwca 2013 r.

Poz. 3875



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/229/13  

Rady Gminy Oleśnica  z dnia 29 maja 2013 r.  

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oleśnica, 

udostępnionych operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz  przewoźnikom uprawnionym do 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób  

 

L.p.  
 

Numer przystanku Miejscowość i nazwa przystanku Nr drogi Uwagi 

1.  09  Spalice – Spolmot  8  

2.  02  Spalice – Spolmot  8  

3.  07  Spalice – ul. Dębowa  8  

4.  04  Spalice – ul. Jodłowa  8  

5.  05  Cieśle – kościół  8  

6.  06  Cieśle – kościół  8  

7.  03  Poniatowice – Jonas  8  

8.  08  Poniatowice – Jonas  8  

9.  01  Ligota Polska  8  

10.  10  Ligota Polska  8  

11.  02  Bystre  102177 D  Pętla 

12.  02  Dąbrowa  102149 D  

13.  02  Krzeczyn  102173 D  

14.  01  Krzeczyn  102173 D  

15.  04  Krzeczyn  102173 D  Pętla 

16.  02  Ligota Nowa  102163 D  Pętla 

17.  02  Świerzna  102167 D  Pętla 

18.  02  Zimnica – boisko  102170 D  

19.  02  Zimnica  102171 D  Pętla 

20.  02  Poniatowice  102155 D  

21.  01  Poniatowice  102155 D  

22.  04  Poniatowice - PKP  102155 D  Pętla 

23.  02  Kolonia Poniatowice  droga wewnętrzna  Pętla 

24.  02  Jonas  102152 D  Pętla 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/229/13  

Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 maja 2013 r.  

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Oleśnica, udostępnionych operatorom publicznego transportu zbiorowego 

oraz przewoźnikom uprawnionym 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 zakresie przewozu 

osób.  

2. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów - wsiadanie 

i wysiadanie pasażerów.  

3. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych powinno:  

a) odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz aktualnego rozkładu jazdy,  

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 pasażerów,  

b) umieszczania bez zgody właściciela lub zarządzającego 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 przystanku operatora lub przewoźnika.  

6. Udostępnianie przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek operatora lub przewoźnika. 

Do wniosku należy dołączyć:  

a) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie 

przewozu osób,  

b) wykaz obsługiwanych przystanków wraz z rozkładem jazdy; 

7. Wniosek, o którym mowa w pkt 6 składa się w Urzędzie Gminy Oleśnica w Oleśnicy.  

8. W przypadku likwidacji lub czasowego zawieszenia funkcjonowania przystanku komunikacyjnego, 

przewoźnik lub operator ma prawo do korzystania z przystanków zamiennych.  

9. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych jest nieodpłatne. 
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