
 

 

UCHWAŁA NR XVIII.141.2016 

RADY GMINY CHRZĄSTOWICE 

z dnia 26 października 2016 r. 

w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice  

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 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 15 ust. 2 z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1440, poz. 1045, poz. 1753, poz. 1890) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały, stanowiące własność Gminy Chrząstowice lub zarządzane przez Gminę Chrząstowice, udostępnione 

operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym. 

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1, przez 

operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice. 

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

Opolskiego. 

Przewodniczący 

 Rady Gminy 

Krzysztof Warzecha 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 listopada 2016 r.
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XVIII.141.2016 

Rady Gminy Chrząstowice 

z dnia 26 października 2016 r. 

 

 

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY CHRZĄSTOWICE 

I. Przystanki przy drogach krajowych: 

Lp. Miejscowość Nr 

drogi 

Km drogi,  

przy którym 

zlokalizowany 

jest przystanek 

Strona Lokalizacja Infrastruktura 

przystanku 

1 Lędziny 46 103+910 L obok posesji nr 5a bez wiaty 

2 Lędziny 46 104+215 P przed zjazdem na dz. 919.189 bez wiaty 

3 Lędziny 46 104+840 P między posesjami nr 58-60 wiata 

4 Lędziny 46 104+864 L posesja nr 53, obok skrzyżowania  

z drogą powiatową nr 1752  

ul. Dworcową 

wiata 

5 Chrząstowice 46 107+450 P przed skrzyżowaniem  

z ul. Olimpijczyków 

bez wiaty 

6 Chrząstowice 46 107+610 L za skrzyżowaniem z ul. Olimpijczyków bez wiaty 

7 Dębska Kuźnia 46 109+800 P obok skrzyżowania z ul. Niwecką bez wiaty 

8 Dębska Kuźnia 46 109+984 L za skrzyżowaniem z ul. Niwecką wiata 

9 Dębska Kuźnia 46 110+300 P przy skrzyżowaniu z ul. Borową bez wiaty 

10 Dębska Kuźnia 46 110+520 L przy posesji nr 28 - wiata wiata 

11 Falmirowice 94 194+149 L obok skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 1714 

bez wiaty 

12 Falmirowice 94 194+194 P obok skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 1714 

wiata 

II. Przystanki przy drogach powiatowych: 

Lp. Miejscowość Nr 

drogi 

Km drogi, 

przy którym 

zlokalizowany 

jest przystanek 

Strona Lokalizacja Infrastruktura 

przystanku 

1 Daniec 1712 O 7+941 L trasa Ozimek – Przywory, 

ul. Ozimska, obok posesji nr 63 

wiata 

2 Daniec 1712 O 8+706 L trasa Ozimek – Przywory, 

ul. Ozimska, przy skrzyżowaniu  

z ul. Krośnicką 

wiata 

3 Chrząstowice 1711 O 2+240 L trasa DK 46 – Chrząstowice – DK 46, 

ul. Ozimska, obok cmentarza 

bez wiaty 

4 Chrząstowice 1711 O 3+551 P trasa DK 46 – Chrząstowice – DK 46, 

ul. Ozimska, obok skrzyżowania z 

ul. Dworcową 

wiata 

5 Chrząstowice 1711 O 3+561 L trasa DK 46 – Chrząstowice – DK 46, 

ul. Ozimska, 

obok skrzyżowania z ul. Dworcową 

bez wiaty 

6 Dąbrowice 1751 O 5+144 P trasa Chrząstowice – Walidrogi, 

ul. Wiejska, obok skrzyżowania  

z ul. Opolską 

wiata 
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7 Falmirowice 1714 O 0+640 L trasa DK 94 – Dębska Kuźnia DK 46, 

ul. Ozimska, przy posesji nr 3 

wiata 

8 Falmirowice 1714 O 0+650 P trasa DK 94 – Dębska Kuźnia DK 46, 

ul. Ozimska, przy posesji nr 16 

wiata 

9 Dębie 1714 O 2+306 P trasa DK 94 – Dębska Kuźnia DK 46, 

ul. Wiejska, przy posesji nr 5 

wiata 

10 Dębie 1714 O 3+039 P trasa DK 94 – Dębska Kuźnia DK 46, 

ul. Wiejska, przy posesji nr 18 

wiata 

11 Dębie 1714 O 3+469 P trasa DK 94 – Dębska Kuźnia DK 46, 

ul. Wiejska, w obrębie skrzyżowania 

z DP 1748 O - ul. Raszowską) 

wiata 

12 Dębska Kuźnia 1714 O 5+393 P trasa DK 94 – Dębska Kuźnia DK 46, 

ul. Wiejska, przy skrzyżowaniu  

z ul. Podstawie 

bez wiaty 

13 Daniec 1746 O 5+055 L trasa Chrząstowice - Daniec, 

ul. Dębskiej Kuźni, przy posesji nr 36 

bez wiaty 

14 Daniec 1746 O 5+748 L trasa Chrząstowice - Daniec 

ul. Dębskiej Kuźni, przy posesji nr 13 

bez wiaty 

15 Dębska Kuźnia 1745 O 5+286 P trasa DP 1706 O – Dębska Kuźnia 

ul. Niwecka, przy skrzyżowaniu  

z drogą krajową nr 46 

bez wiaty 

 

III. Przystanki przy drogach gminnych: 

Lp. Miejscowość Nr drogi Km drogi, 

przy którym 

zlokalizowany 

jest przystanek 

Strona Lokalizacja Infrastruktura 

przystanku 

1 Dębska Kuźnia 103472 O 0+420 P ul. Niwecka, przy parkingu szkolnym wiata 

2 Niwki 103406 O 0+370 P ul. Wiejska, przy posesji nr 17 wiata 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XVIII.141.2016 

Rady Gminy Chrząstowice 

z dnia 26 października 2016 r. 

 

 

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  

DLA OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH REGULARNE PRZEWOZY OSÓB 

W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM 

§ 1.1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządcą jest Gmina Chrząstowice następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub 

przewoźnikiem, a Gminą Chrząstowice zwana dalej Gminą. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy 

wraz z załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do jej zawarcia za korzystanie z przystanków. 

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

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

stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały; 

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

rejestracyjnych, 

3) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej; 

4) kserokopie zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON); 

5) kserokopie zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP); 

6) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie 

przewozu osób, 

7) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy. 

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

pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania 

pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się 

możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach 

początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca. 

§ 3. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do: 

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

nie ograniczyć przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników. 

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

§ 4. 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 uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w § 5. 

§ 5. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku 

stwierdzenia: 

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

przez innych przewoźników; 

2) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień dla 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 administratora o zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów; 

5) naruszenia postanowień niniejszych warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych. 

§ 6. 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 którym mowa w § 1 ust. 3, lub zaprzestaniu działalności przewozowej. 

§ 7. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczenia rozkładu jazdy na przystankach  

we własnym zakresie po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Gminę formy i rozmiaru tabliczki przystankowej. 

§ 8. Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczenia plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności 

niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych. 
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