
 

 

UCHWAŁA NR XIV/87/19 

RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  

jest Gmina Miejska Kowary, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków  

i zasad korzystania z tych przystanków 

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.) Rada Miejska w Kowarach 

uchwala, co następuje: 

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

Kowary, zgodnie z załącznikiem 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 Burmistrzowi Miasta Kowary. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowarach: 

M. Michella

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 grudnia 2019 r.

Poz. 7616



Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/87/19 

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kowary. 

Lp. 

Nr 

drogi 

gminne

j 

Km 

drogi 

Lokalizacja/Nazwa przystanku 

komunikacyjnego 

Nr 

przystanku 
Strona drogi 

1 115835

D 

0+150 Jeleniogórska 01 lewa 

2 115835

D 

0+100 ul. Jeleniogórska nr 36 02 prawa 

Razem przystanków 2 

 

1 115857

D 

0+100 ul. Dworcowa nr 11/Dworzec  01 lewa  

2 115857

D 

0+100 ul. Dworcowa nr 8/Dworzec 02 prawa 

Razem przystanków 2 

 

1 115888

D 

0+050 ul. Jagiellończyka/Biedronka 02 prawa 

Razem przystanków 1 

 

1 115868

D 

0+050 al. Wolności/Poczta 01 lewa  

2 115868

D 

0+150 al Wolności nr 4/Poczta 02 prawa 

3 115868

D 

0+450 al. Wolności /Średnie 03 lewa  

4 115868

D 

0+450 al. Wolności /średnie 04 prawa 

Razem przystanków 4 

 

1 115895

D 

0+350 ul. Wiejska 10/Filce 01 lewa  

2 115895

D 

0+350 ul. Wiejska /Filce 02 prawa 

3 115895

D 

0+850 ul. Wiejska nr 45/Filce II 03 lewa  

4 115895

D 

0+850 ul. Wiejska nr 54/Filce II 04 prawa 

5 115895

D 

1+300 ul. Wiejska/Pętla 05 lewa  

Razem przystanków 5 

 

1 115897

D 

0+700 ul. Podgórze/Pętla 01 lewa  

Razem przystanków 1 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/87/19 

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

Warunki i zasady korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kowary 

§ 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 roku o publicznym  transporcie zbiorowym 

i obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kowary, udostępnionych dla operatorów 

i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, a także zezwolenie na wykonywanie 

przewozów regularnych oraz 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 oraz w przypadku sprzedaży 

biletów przez kierującego pojazdem, na czas niezbędny do pobrania należności za przejazd i wydania 

biletu, a także na czas przyjęcia lub wydania bagażu. 

2. Obowiązujący rozkład jazdy może być umieszczony wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych,  

tj. na słupku pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej, przy czym preferowanym miejscem umieszczania 

rozkładu jazdy jest wiata przystankowa. 

3. Korzystanie z przystanków powinno odbywać się w sposób niekolidujący z pracą innych przewoźników 

zatrzymujących się na tych przystankach, umożliwiając realizację ich zadań na równych zasadach. 

4. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych wymaga zgody Burmistrz Miasta Kowary. 

5. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest nieodpłatne. 

6. Zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ruchu drogowego. 

8. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych reklam, ogłoszeń, plakatów i innych 

informacji, które nie dotyczą rozkładu jazdy z wyłączeniem informacji i komunikatów Urzędu Miasta 

w Kowarach. Zabrania się operatorom oraz przewoźnikom wykonywania działań mogących w jakikolwiek 

sposób uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z przystanków komunikacyjnych innym operatorom  

lub przewoźnikom, a w szczególności gdy: 

•Operator lub przewoźnik celowo nie przestrzega rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu 

z przystanków przez innych operatorów lub przewoźników, 

•Zwiększenia ilości zatrzymań operatora lub przewoźnika na przystankach nie znajduje pokrycia  

w załączonym do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych rozkładzie 

jazdy, 

•Operator lub przewoźnik zaśmieca lub zanieczyszcza przystanek, 

•Operator lub przewoźnik uniemożliwia lub znacząco utrudnia korzystanie z przystanku innym 

posiadającym uprawnienia do korzystania z przystanku. 
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9. Burmistrz Miasta Kowary może dokonać: 

•Zmiany lokalizacji przystanku ze względu na bezpieczeństwo ruchu, 

•Likwidacji przystanku, bez propozycji lokalizacji zamiennej, jeśli będzie to uwarunkowane czynnikami 

zewnętrznymi niezależnymi od Zarządcy, 

•Ograniczenia korzystania, czasowej likwidacji lub zmiany lokalizacji przystanku wynikającej 

z zamknięcia lub zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi związanej z remontem, przebudową  

lub wykorzystaniem drogi w sposób szczególny. 
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