
UCHWAŁA NR XX/101/2012
RADY GMINY URSZULIN

z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Urszulin, warunków i zasad korzystania z nich 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn.zm.) Rada Gminy Urszulin uchwala, co następuje : 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie gminy Urszulin, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Urszulin udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy 
osób w krajowym transporcie drogowym - zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodniczący Rady 

Andrzej Stefanowicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 lipca 2012 r.

Poz. 2292



Załącznik nr 1                                             
do Uchwały Nr XX/101/2012          
Rady Gminy  Urszulin                                
z dnia  25 czerwca 2012 roku 

 
 

                    Wykaz przystanków komunikacyjnych  których właścicielem lub      
                   zarządzającym jest Gmina Urszulin. 

 
 

L. p Nr i nazwa drogi Miejscowość Rodzaj przystanku 
1                           2  3         4 
1. 1624L Sosnowica – Urszulin -  Hańsk Jamniki str. prawa 

              str. lewa 
zatoka – wiata 
zatoka  

Łomnica str. prawa zatoka 
Wola Wereszczyńska                     
str. lewa 
str. lewa 
str. prawa 

 
przystanek – wiata 
zatoka 
zatoka – wiata 

Babsk  str. lewa  
str. lewa     
str. prawa  

przystanek – wiata 
zatoka 
zatoka – wiata 

Wiązowiec str. lewa 
str. prawa 

zatoka 
zatoka – wiata 

Andrzejów str. lewa 
str. lewa 

przystanek – wiata 
przystanek 

Wincencin str. lewa  przystanek - wiata 
2. 1626L Lejno – Łomnica – dr. pow. 

1624L 
Łomnica str. prawa przystanek - wiata 

3. 1714L Stare Załucze - Urszulin Stare Załucze  str. prawa 
str. prawa 

przystanek – wiata 
przystanek – wiata 

Nowe Załucze str. prawa  przystanek – wiata 

Dębowiec str. prawa 
str. prawa 

przystanek – wiata 
przystanek – wiata 

Urszulin ul. Szkolna str. prawa zatoka 
4. 1627L Jamniki – Wytyczno - Lubowież Wólka Wytycka str. prawa Przystanek 

Wytyczno str. lewa przystanek 

5. 1716L Garbatówka – Urszulin – dr kraj. 
82 

Sumin str. lewa 
str. lewa 
str. prawa 
Kozubata str. lewa 
str. prawa 

przystanek 
zatoka 
zatoka  
zatoka 
zatoka -  wiata 

6. 1715L Wola Wereszczyńska- 
Garbatówka - Kopina 

str. lewa 
str. prawa 

zatoka – wiata 
przystanek 

7. 1717L Urszulin – Wereszczyn - Sawin  Urszulin str. prawa przystanek 
Zastawie str. lewa 
str. prawa 

zatoka 
zatoka 

Wereszczyn str. lewa 
str. prawa 

zatoka – wiata 
zatoka 
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Wielkopole str. prawa  
str. lewa   
str. prawa 

zatoka 
zatoka 
zatoka -  wiata 

8. 1718L Świerszczów – Wereszczyn -  
Sęków  

Sęków  przystanek - wiata 

9. Droga Krajowa   nr 82 Lublin – Łęczna – 
Cyców – Włodawa,   

Borysik str. lewa  
str. prawa  

przystanek wiata 
przystanek 

Zabrodzie str. lewa 
str. prawa 

zatoka -  wiata 
zatoka 

Urszulin  str. prawa  przystanek  ( pętla do 
zawracania) – wiata 

Michałów str. lewa przystanek -  wiata 
Wytyczno Kol. str. lewa 
str. prawa 
Wytyczno str.  prawa 
str. lewa 

zatoka – wiata 
zatoka 
zatoka 
zatoka -  wiata 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr  XX/101/2012 

Rady Gminy  Urszulin  

z dnia 25 czerwca 2012 roku 

 

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW 

KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE 

      GMINY URSZULIN 

 

1. Z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Urszulin, które stanowią własność lub 

są przez Gminę Urszulin zarządzane, zwane dalej „przystankami", przewoźnicy mogą 

korzystać zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami. 

2. Do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków przez przewoźnika należy 

dołączyć: 

1) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków    

    transportowych,  

2) długość  linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, 

3) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich numerów i nazw, 

4) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami. 

3. Gmina Urszulin wydaje uzgodnienie w formie pisemnej. Okres ważności uzgodnienia 

wynosi 12 miesięcy. 

4. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym Przewoźnik przed rozpoczęciem korzystania z przystanków 

zobowiązany jest złożyć wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z przystanków. 

5. Do wniosku o zawarcie umowy z Gminą Urszulin na korzystanie z przystanków należy 

dołączyć: 

1) kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym    

    transporcie drogowym, 

2) kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy. 

6. Umowę zawiera się na okres ważności zezwolenia.  

7. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. Stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka 

transportu określa Rada Gminy Urszulin. 

8. Z przystanków należy korzystać zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 20 

czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 

9. Na przystankach przelotowych (nie posiadających pętli końcowych) możliwe jest 

zatrzymywanie się tylko na czas wsiadania lub wysiadania pasażerów bez możliwości 

parkowania i oczekiwania na kurs. 

10. Zatrzymywanie się na przystankach powinno odbywać się zgodnie z aktualnym rozkładem 

jazdy. 

11. Przewoźnik zobowiązany jest do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na 

przystankach,  utrzymanie ich  w należytym stanie  technicznym  należy do przedsiębiorcy 

(operatora, przewoźnika) 
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12. Ewentualne wywieszenie innych informacji dla pasażerów musi być uzgodnione z Gminą 

Urszulin. 

13. Zabrania się ustawienia dodatkowych słupków w celu rozwieszania rozkładów jazdy. 

14. Rozkład jazdy może być umieszczony wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. 

na słupku pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej. 

15. Zarządca może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli: 

1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi  

lub w znaczny sposób utrudni korzystanie  z przystanków  przez uprawnionych  

przedsiębiorców), 

2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu 

drogowego.   

16. Przewoźnik zobowiązany  jest do pisemnego powiadomienia Gminy Urszulin z 

1-miesięcznym wyprzedzeniem  o  planowanych zmianach, które mają wpływ na 

informacje  zawarte w dokumentach załączonych do wniosku lub o zaprzestaniu 

działalności przewozowej. 
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