
 

 

UCHWAŁA NR XV/98/2019 

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów 

i przewoźników oraz określenia 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 (Dz. U. 2019 r. 

poz. 506 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. 2019 r. poz. 2016 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Miasta Kudowy-Zdroju, których właścicielem  

lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnione dla operatorów i przewoźników, które zawiera 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Warunki i zasady korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych,  

o których mowa w § 1, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój 

§ 4. 1. Uchyla się uchwałę z dnia 27 czerwca 2013 r. nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

2. Uchyla się uchwałę z dnia 30 maja 2016 r. nr XX/121/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zmieniającą 

uchwałę nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania  

z tych przystanków. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju: 

S. Bielawska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 grudnia 2019 r.

Poz. 7717



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/98/2019 

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  

lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój 

§ 1. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników  

jest pisemne uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych z ich właścicielem  

lub zarządzającym. 

§ 2. Do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków przez przewoźników należy dołączyć: 

proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki określone w załączniku nr I do niniejszej uchwały 

i godziny odjazdów z poszczególnych przystanków oraz mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną 

i przystankami na terenie Gminy Kudowa-Zdrój. 

§ 3. Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych: 

1) z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, które są w zarządzie lub stanowią 

własność Gminy Kudowa-Zdrój, mogą korzystać operatorzy oraz przewoźnicy, w ramach publicznego 

transportu zbiorowego, którzy uzyskali zgodę właściciela na korzystanie  z przystanków komunikacyjnych, 

2) operatorzy i przewoźnicy korzystają z przystanków komunikacyjnych zgodnie z rozkładem jazdy, 

3) rozkład jazdy, sposób i miejsce jego umieszczenia podlega uzgodnieniu z właścicielem lub zarządzającym, 

4) zabrania się umieszczania na przystankach plakatów, reklam i innych informacji niż te, które dotyczą 

rozkładu jazdy, 

5) korzystanie z przystanku komunikacyjnego powinno odbywać się w sposób nie utrudniający ruchu innym 

użytkownikom drogi, a także z poszanowaniem zasad organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

6) operatorzy i przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu wyłącznie na przystanku 

komunikacyjnym i w miejscu do tego przeznaczonym w obrębie przystanku komunikacyjnego, 

7) zabrania się wykorzystywania koszy umieszczonych na przystankach komunikacyjnych  jako zbiornika na 

odpady z pojazdów realizujących przewozy, 

8) zabrania się czyszczenia i sprzątania pojazdu na przystankach komunikacyjnych, 

9) w przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach komunikacyjnych zastrzega  się możliwość 

zmiany lokalizacji tych obiektów oraz prawo do ich likwidacji bądź czasowego zawieszenia 

w funkcjonowaniu, 

10) właściciel lub zarządca może odmówić zgody na korzystanie z przystanku, jeżeli: 

1. spowodowałoby to ograniczenie jego przepustowości, 

2. stworzyłoby to zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/98/2019 

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  

jest gmina Kudowa-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 

 

LP Nazwa miejscowości Lokalizacja Wiata TAK/NIE Numer 

przystanku 

1 Kudowa-Zdrój ul. Głowna 11 – odnoga  

do dworca PKP 

TAK 01 

2 Kudowa-Zdrój ul. Nad Potokiem 24 – k/ul. 

Słone 

TAK 02 

3 Kudowa-Zdrój ul. Słone 72 (szkoła) TAK 03 

4 Kudowa-Zdrój ul. Słone 108 (pętla) TAK 04 

5 Kudowa-Zdrój ul. Norwida (szkoła) TAK 05 

6 Kudowa-Zdrój ul. Kościuszki 101 (Ruchoma 

Szopka) 

NIE 06 

7 Kudowa-Zdrój ul. Kościuszki 43 NIE 07 

8 Kudowa-Zdrój ul. Kościuszki  

(d. małe przejście graniczne) 

NIE 08 

9 Kudowa-Zdrój ul. Brzozowie (krzyżówka) TAK 09 
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