
 

 

UCHWAŁA NR XLI/23/18 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Jaworzyna Śląska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jaworzyna Śląska 

określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  

lub zarządzającym jest Gmina Jaworzyna Śląska określa Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIX/11/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 6 marca 2018 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Jaworzyna Śląska. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Nazimek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Poz. 2311



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/23/18 

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej 

z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, dla których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Jaworzyna Śląska 

 Lp.  Lokalizacja przystanku  Uwagi 

1 Bagieniec – wiata przy Zamku  

2 Pastuchów ul Krótka dz nr 351  

3 Jaworzyna Śl. ul.1 go Maja -wiata  

4 Jaworzyna Śl. ul Wolności naprzeciw budynku 12-14 

(od strony Czech) 

n. ż. 

5 Jaworzyna Śl. ul. Wolności pomiędzy budynkami 23-25 

(w kierunku Czech) 

n. ż. 

6 Jaworzyna Śl. ul. Wolności – Pętla autobusowa  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/23/18 

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej 

z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

 

 

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem bądź zarządzającym 

jest Gmina Jaworzyna Śląska 

Warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. 

§ 1. 1. Przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, dla których 

właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Jaworzyna Śląska, przeznaczone są do korzystania przez 

operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźników, w ramach wykonywania publicznego 

transportu zbiorowego. 

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest uzyskanie pisemnej zgody, na zasadach określonych 

w przepisach ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 

§ 2. 1. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów, tj. wsiadanie 

i wysiadanie pasażerów. 

2. Zabrania się postoju na przystanku w czasie dłuższym niż 5 minut do zgodnego z rozkładem jazdy 

odjazdu ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów. 

3. Przewoźnicy lub operatorzy transportu zbiorowego korzystający z przystanku zobowiązani są do: 

1) korzystania z przystanków komunikacji w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie 

z nich na równych prawach; 

2) powiadamianie zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i liczbie przystanków, z których 

korzysta. 

§ 3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska jest nieodpłatne. 
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