
 

UCHWAŁA NR XIX/110/2016 

RADY GMINY BORÓW 

z dnia  27 października 2016 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmi-

na Borów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  

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

dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w zawiązku z art. 15 ust. 2 art. 16 ust.4, art. 25 ust. 5  

i art. 32 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440  

z późn. zm.) Rada Gminy Borów uchwala, co następuje: 

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

zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Do korzystania z przystanków uprawnieni są operatorzy lub przewoźnicy realizujący publiczny trans-

port zbiorowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym  

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.). 

§ 3. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzają-

cym jest Gmina Borów określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

G. Kosińska 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 listopada 2016 r.

Poz. 5084



Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XIX/110/2016 

Rady  Gminy Borów 

z dnia 27 października 2016r. 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Borów 

 

L.p. 
Nazwa 

miejscowości 
Nr drogi Kategoria drogi 

Nazwa 
przystanku 

Nr 
przystanku 

Strona 
drogi 

1. Siemianów 011633D gminna Siemianów 01/L lewa 

2 Siemianów 011633D gminna Siemianów 02/P prawa 

3 Rochowice 011632D gminna Rochowice 01/L lewa 

4 Rochowice 011632D gminna Rochowice 02/P prawa 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XIX/110/2016 

Rady Gminy Borów 

z dnia 27 października 2016 r. 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  

lub zarządzającym jest Gmina Borów 

 

§1. 
Z przystanków komunikacyjnych, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący 

regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego. 

 

§2. 
Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, jest nieodpłatne. 

 

§3. 
1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody 

Gminy Borów. 

2. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć stosowny wniosek, do 

którego należy załączyć: 

1) projekt proponowanego rozkładu jazdy, 

2)  mapę/schemat przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami 

określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy. 

 

§4. 
Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych obowiązuję na okres ważności zezwolenia 

na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym osób. 

 

§5. 
1. Operatorzy posiadający zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, mają 

obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej 

informacji na przystankach komunikacyjnych. 

2. Sposób zamieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Gminą Borów. 

3. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do 

operatora/przewoźnika. 

4. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które 

dotyczą rozkładu jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 

21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.). 

 

§6. 
Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów. 

 

§7. 
Operator/przewoźnik zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób 

umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach. 

 

§8. 
W przypadku niestosowania się przez operatora/przewoźnika do warunków i zasad korzystania z 

przystanków komunikacyjnych, Gmina Borów może cofnąć zgodę na ich korzystanie. 
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