
UCHWAŁA NR XXXIX/227/14
RADY GMINY KAMIENNA GÓRA

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Kamienna Góra, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników 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 jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Gminy Kamienna Góra, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kamienna Góra, udostępnione operatorom i przewoźnikom 
wykonującym przewóz osób w krajowym transporcie drogowym – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1, 
o treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienna Góra.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
Z. Homoncik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 kwietnia 2014 r.

Poz. 1645



                                                 

WYKAZ PRZYSTANKÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY DROGACH GMINNYCH

Droga gminna nr 114887D
Lp. Nr drogi Nazwa 

miejscowości
Kilometraż drogi Lokalizacja przystanku komunikacyjnego

strona drogi
1 2 3 4 5

1. 114887D Leszczyniec 0+000 prawa
2. 114887D Leszczyniec 0+000 lewa

Razem ilość przystanków: 2

Droga gminna nr 114892D
Lp. Nr drogi Nazwa 

miejscowości
Kilometraż drogi Lokalizacja przystanku komunikacyjnego

strona drogi
1 2 3 4 5

1. 114892D Ogorzelec 0+710 lewa
2. 114892D Ogorzelec 0+710 prawa
3 114892D Ogorzelec 1+078 prawa

Razem ilość przystanków: 3

Droga gminna nr 114906D

Lp. Nr drogi Nazwa 
miejscowości

Kilometraż drogi Lokalizacja przystanku komunikacyjnego
strona drogi

1 2 3 4 5

1. 114906D Rędziny 1+300 prawa
Razem ilość przystanków: 1

Droga gminna nr 114921D

Lp. Nr drogi Nazwa 
miejscowości

Kilometraż drogi Lokalizacja przystanku komunikacyjnego
strona drogi

1 2 3 4 5

1. 114921D Ptaszków 0+300 prawa
Razem ilość przystanków: 1

Droga gminna, dz. nr 546/1

Lp. Nr drogi Nazwa miejscowości Kilometraż drogi Lokalizacja przystanku komunikacyjnego
strona drogi

1 2 3 4 5

1. 546/1 Przedwojów 0+530 lewa
2. 546/1 Przedwojów 0+530 prawa

Razem ilość przystanków: 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/227/14
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 26 marca 2014 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 1645



Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy, w ramach 
wykonywanego  publicznego  transportu  zbiorowego,  posiadający  uzgodnienie  warunków  
i zasad korzystania z przystanków, wydane na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 grudnia 
2010  r.  o  publicznym  transporcie  zbiorowym  i  obowiązującej  uchwały  Rady  Gminy 
Kamienna Góra w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Kamienna Góra oraz warunków i zasad korzystania  z tych 
przystanków  przez  operatorów  i  przewoźników,  a  także  zezwolenie  na  wykonywanie 
przewozów  regularnych,  przewozów  regularnych  specjalnych  w  krajowym  transporcie 
drogowym osób.

§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:
1. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych:

1) może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozu osób;
2) odbywa się według rozkładu jazdy;
3) powinno  umożliwić  pasażerom dogodne  i  bezpieczne  wsiadanie  i  wysiadanie  

z pojazdu;
4) następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów lub 

w przypadku sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem, na czas niezbędny 
do pobrania należności za przejazd i wydania biletu. 

2. Obowiązujący rozkład jazdy może być umieszczony wyłącznie w miejscach do tego 
przeznaczonych, t.j. na słupku pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej, przy 
czym preferowanym miejscem umieszczania rozkładu jazdy jest wiata przystankowa. 

3. Dopuszcza się zatrzymanie na przystanku jednocześnie dwóch lub więcej pojazdów, 
jeśli warunki techniczne przystanku na to pozwalają.

§  3.  Przewoźnik  lub  operator  starający  się  o  uzyskanie  uzgodnienia  korzystania  
z  przystanków,  zobowiązany  jest  przedstawić  schemat  połączeń  komunikacyjnych  
z  zaznaczoną  linią  komunikacyjną  i  przystankami  komunikacyjnymi zlokalizowanymi 
na terenie Gminy Kamienna Góra oraz zestawienie planowanych zatrzymań (rozkład jazdy). 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/227/14
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 26 marca 2014 r.
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