
 

 

UCHWAŁA NR 215/XXVII/20 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  

jest Gmina Miejska Nowa Ruda 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 (t.j. Dz. U. z 2020r. 

poz. 713) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym  

(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2475; zm.: Dz. U. z 2019r. poz. 1495 i poz. 2493 oraz z 2020r. poz. 400, poz. 462  

i poz. 875) uchwala się co następuje: 

§ 1. Wprowadza się warunki i zasady korzystania przez operatorów publicznych transportu zbiorowego oraz 

przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób 

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Nowa Ruda, 

stanowiące załącznik nr 1 uchwały. 

§ 2. Określa się wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Miejska Nowa Ruda, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 334/XL/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 listopada 2013 roku 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Miejska Nowa Ruda oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków zmieniona uchwałą nr 38/IV/15 

z dnia 25 lutego 2015 roku, uchwałą nr 286/XXXI/17 z dnia 1 marca 2017 roku oraz uchwałą nr 201/XXV/20 

z dnia 9 września 2020 roku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Behan

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 listopada 2020 r.

Poz. 5905



Załącznik nr 1 do uchwały nr 215/XXVII/20 

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 

z dnia 28 października 2020 r. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH 

WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA MIEJSKA NOWA RUDA 

§ 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW 

1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  

lub zarządzającym jest Gmina Miejska Nowa Ruda następuje na podstawie zezwolenia wydawanego przez 

Burmistrza Miasta Nowa Ruda. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w pkt 1, wydawane jest na wniosek operatora lub przewoźnika i wniesionego 

do Gminy Miejskiej Nowa Ruda wraz z załącznikami. 

3. Do wniosku, o którym mowa w pkt 2 należy dołączyć: 

1) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków 

stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, 

2) wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy z podaniem ich numerów 

rejestracyjnych, 

3) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie 

przewozu osób, 

4) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie miasta Nowa Ruda. 

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW 

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Miejska Nowa Ruda jest nieodpłatne. 

2. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje 

pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. 

3. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania  

na pasażerów. 

4. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do: 

1) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób,  

aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników, 

2) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym. 

5. Każdy przewoźnik i operator będzie zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom 

wsiadającym lub wysiadającym z pojazdu na przystanku. 

§ 3. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU  

1. Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku gdy: 

1) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego 

poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki, 

2) z przewoźnikiem, któremu cofnięto zezwolenie z powodów opisanych w pkt 2. 

2. Zezwolenie może być cofnięte w przypadku stwierdzenia: 

1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków 

przez innych przewoźników, 

2) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, 
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3) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m. in. blokowanie wjazdu do zatok 

autobusowych innym przewoźnikom, 

4) niepowiadomienia gminy o zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów, 

5) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem 

o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, 

o których mowa w § 1 pkt 3 lub zaprzestaniu działalności przewozowej. 

4. Przewoźnicy zobowiązani są do przekazywania kopii zatwierdzonego rozkładu jazdy w postaci PDF  

oraz wersji elektronicznej umożliwiającej edycję tekstu Gminie Miejskiej Nowa Ruda, która jest właścicielem 

albo zarządzającym przystankiem autobusowym. 

5. Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności 

niż przewozów osób na terenie przystanków komunikacyjnych. 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 215/XXVII/20
Rady Miasta Nowa Ruda 

z dnia 28 października 2020r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM
LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

Wykaz przystanków na drodze kategorii gminnej, ul. Obozowa w Nowej Rudzie

Lp. Kod miejscowości
wg rejestru

terytorialnego

Nazwa przystanku
(nazwa miejscowości
dokładna lokalizacja)

Nr
przystanku

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu
drogi

Nazwa
gminy

lewy prawy

1 0208041 ul. Obozowa 01 0+290 Nowa Ruda

Wykaz przystanków na drodze kategorii gminnej, ul. Jeziorna w Nowej Rudzie

Lp. Kod miejscowości
wg rejestru

terytorialnego

Nazwa przystanku
(nazwa miejscowości
dokładna lokalizacja)

Nr
przystanku

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu
drogi

Nazwa
gminy

lewy prawy

2 0208041 ul. Jeziorna 02 0+080 Nowa Ruda

Wykaz przystanków na drodze kategorii gminnej, ul. Niepodległości w Nowej Rudzie

Lp. Kod miejscowości
wg rejestru

terytorialnego

Nazwa przystanku
(nazwa miejscowości
dokładna lokalizacja)

Nr
przystanku

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu
drogi

Nazwa
gminy

lewy prawy

3 0208041 ul. Niepodległości/PKS 03 bd Nowa Ruda

4 0208041 ul. Niepodległości/PKS 04 bd Nowa Ruda

5 0208041 ul. Niepodległości/
Słoneczna

05 bd Nowa Ruda

6 0208041 ul. Niepodległości/
Słoneczna

06 bd Nowa Ruda

Wykaz przystanków na drodze kategorii  powiatowej, ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie

Lp. Kod miejscowości
wg rejestru

terytorialnego

Nazwa przystanku
(nazwa miejscowości
dokładna lokalizacja)

Nr
przystanku

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu
drogi

Nazwa
gminy

lewy prawy

7 0208041 ul. Piłsudskiego-
Szpital

07 bd Nowa Ruda

8 0208041 ul. Piłsudskiego-
Szpital

08 bd Nowa Ruda
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Wykaz przystanków na drodze kategorii powiatowej, ul. Świdnicka w Nowej Rudzie

Lp. Kod miejscowości
wg rejestru

terytorialnego

Nazwa przystanku
(nazwa miejscowości
dokładna lokalizacja)

Nr
przystanku

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu
drogi

Nazwa
gminy

lewy prawy

9 0208041 ul. Świdnicka/Rolna 09 bd Nowa Ruda

10 0208041 ul. Świdnicka/Rolna 10 bd Nowa Ruda

11 0208041 ul. Świdnicka/ Jana
Pawła II, kościół

11 bd Nowa Ruda

12 0208041 ul. Świdnicka/ Jana
Pawła II, kościół

12 bd Nowa Ruda

13 0208041 ul. Świdnicka/
Kopalniana

13 bd Nowa Ruda

14 0208041 ul. Świdnicka/
Kopalniana

14 bd Nowa Ruda

Wykaz przystanków na drodze kategorii powiatowej, Plac Grunwaldzki w Nowej Rudzie

Lp. Kod miejscowości
wg rejestru

terytorialnego

Nazwa przystanku
(nazwa miejscowości
dokładna lokalizacja)

Nr
przystanku

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu
drogi

Nazwa
gminy

lewy prawy

15 0208041 Pl. Grunwaldzki 15 bd Nowa Ruda

Wykaz przystanków na drodze kategorii powiatowej, ulica Fredry w Nowej Rudzie

Lp. Kod miejscowości
wg rejestru

terytorialnego

Nazwa przystanku
(nazwa miejscowości
dokładna lokalizacja)

Nr
przystanku

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu
drogi

Nazwa
gminy

lewy prawy

16 0208041 ul. Fredry/Sportowa 16 bd Nowa Ruda

17 0208041 ul. Fredry/Sportowa 17 bd Nowa Ruda

Wykaz przystanków na drodze kategorii wojewódzkiej, ulica Niepodległości w Nowej Rudzie

Lp. Kod miejscowości
wg rejestru

terytorialnego

Nazwa przystanku
(nazwa miejscowości
dokładna lokalizacja)

Nr
przystanku

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu
drogi

Nazwa
gminy

lewy prawy

18 0208041 ul. Niepodległości-
Stara Kolonia

18 bd Nowa Ruda

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 5905



19 0208041 ul. Niepodległości-
Stara Kolonia

19 bd Nowa Ruda

Wykaz przystanków na drodze kategorii  wojewódzkiej, ul. Słupiecka w Nowej Rudzie

Lp. Kod miejscowości
wg rejestru

terytorialnego

Nazwa przystanku
(nazwa miejscowości
dokładna lokalizacja)

Nr
przystanku

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu
drogi

Nazwa
gminy

lewy prawy

20 0208041 ul. Słupiecka – os.
Waryńskiego

20 bd Nowa Ruda

21 0208041 ul. Słupiecka – os.
Waryńskiego

21 bd Nowa Ruda

Wykaz przystanków na drodze kategorii wojewódzkiej, ul. Kłodzka w Nowej Rudzie

Lp. Kod miejscowości
wg rejestru

terytorialnego

Nazwa przystanku
(nazwa miejscowości
dokładna lokalizacja)

Nr
przystanku

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu
drogi

Nazwa
gminy

lewy prawy

22 0208041 ul. Kłodzka/
Intermarche

22 bd Nowa Ruda

23 0208041 ul. Kłodzka/
Kwiatkowskiego

23 bd Nowa Ruda

24 0208041 ul. Kłodzka/
Wojska Polskiego

24 bd Nowa Ruda

25 0208041 ul. Kłodzka/
Wojska Polskiego

25 bd Nowa Ruda

26 0208041 ul. Kłodzka/
Węglowa Wola

26 bd Nowa Ruda

27 0208041 ul. Kłodzka/
Węglowa Wola

27 bd Nowa Ruda
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