
UCHWAŁA NR XXXIV/301/2013
RADY MIASTA WOJKOWICE

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Gminy Wojkowice, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) 

Rada Miasta Wojkowice uchwala 

§ 1. 1. Udostępnia się operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w transporcie drogowym 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, 
poz. 13) oraz ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Poz. 1265 z późn. 
zm.), przystanki komunikacyjne zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miasta 

mgr Jerzy Podleżyński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 marca 2013 r.

Poz. 2182



       Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/301/2013  

                  Rady Miasta Wojkowice z dnia 15.02.2013r. 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych,  

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojkowice 

 
 

Lp Przystanek Kierunek Umiejscowienie przystanku Korzystający 

1 Brzeziny Brzeziny Psary ul. Brzeziny przy posesji nr 36 operator / przewoźnik 

2 Brzeziny Brzeziny Wojkowice ul. Brzeziny  po przeciwnej stronie posesji nr 36 operator / przewoźnik 

3 
Brzeziny Brzeziny 76 

n/ż 
Psary ul. Brzeziny przy posesji nr 76 operator / przewoźnik 

4 
Brzeziny Brzeziny 76 

n/ż 
Wojkowice ul. Brzeziny po przeciwnej stronie posesji nr 76 operator / przewoźnik 

5 Kamyce Posesja 500 Bytom ul. Sobieskiego przy posesji nr 500 operator / przewoźnik 

6 Kamyce Posesja 500 Będzin ul. Sobieskiego przy posesji nr 491 operator / przewoźnik 

7 Kamyce Remiza n/ż Bytom ul. Sobieskiego między posesjami nr 422-428 operator / przewoźnik 

8 Kamyce Remiza n/ż Będzin ul. Sobieskiego między posesjami nr 385-383 operator / przewoźnik 

9 Kamyce Wygoda Bytom ul. Sobieskiego po przeciwnej stronie posesji nr 625 operator / przewoźnik 

10 Kamyce Wygoda Będzin ul. Sobieskiego przy posesji nr 619 operator / przewoźnik 

11 Wojkowice Długosza  Psary ul. Długosza przy posesji nr 54 operator / przewoźnik 

12 Wojkowice Długosza Wojkowice ul. Długosza przy posesji nr 45 operator / przewoźnik 

13 
Wojkowice 

Długosza/Harcerska 
Wojkowice ul. Długosza przy posesji nr 25a operator / przewoźnik 

14 
Wojkowice Długosza 

Spół. n/ż 
Psary ul. Długosza po przeciwnej stronie posesji nr 11 operator / przewoźnik 

15 
Wojkowice Długosza 

Spół. n/ż 
Wojkowice ul. Długosza przy posesji nr 11 operator / przewoźnik 

16 
Wojkowice Długosza 

Kościół 
Psary ul. Długosza przy kościele operator / przewoźnik 

17 
Wojkowice Długosz 

Kościół 
Wojkowice ul. Długosza przy posesji nr 3 operator / przewoźnik 

18 Wojkowice Fabryczna Będzin ul. Fabryczna przy Gimnazjum operator / przewoźnik 

19 Wojkowice Fabryczna Wojkowice ul. Fabryczna przy Gimnazjum operator / przewoźnik 

20 Wojkowice Giełda Bytom  ul. Sobieskiego przy posesji nr 132 operator / przewoźnik 

21 Wojkowice Giełda Będzin ul. Sobieskiego przy posesji nr 109 operator / przewoźnik 

22 
Wojkowice 

Głowackiego 126 n/ż 
Wojkowice ul. Głowackiego przy posesji nr 126 operator / przewoźnik 

23 
Wojkowice 

Głowackiego 126 n/ż 
Będzin 

ul. Głowackiego po przeciwnej stronie posesji nr 

126 
operator / przewoźnik 

24 
Wojkowice 

Głowackiego 31 n/ż 
Wojkowice ul. Głowackiego po przeciwnej stronie posesji nr 31 operator / przewoźnik 

25 
Wojkowice 

Głowackiego 31 n/ż 
Będzin ul. Głowackiego przy posesji nr 31 operator / przewoźnik 

26 

Wojkowice 

Głowackiego 

/Krzyżowka 

Będzin 
ul. Głowackiego po przeciwnej stronie posesji nr 

172 
operator / przewoźnik 

27 Wojkowice Harcerska Psary ul. Harcerska po przeciwnej stronie posesji nr 1 operator / przewoźnik 
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28 Wojkowice Kościół Będzin ul. Sobieskiego przy posesji nr 37 operator / przewoźnik 

29 Wojkowice Kościół Bytom ul. Sobieskiego przy posesji nr 50 operator / przewoźnik 

30 Wojkowice Krzyżówka Rogoźnik ul. Plaka przy posesji nr 60 operator / przewoźnik 

31 Wojkowice Krzyżówka Wojkowice ul. Plaka po przeciwnej stronie posesji nr 56 operator / przewoźnik 

32 Wojkowice Łęg Bytom ul. Sobieskiego przy posesji nr 6 operator / przewoźnik 

33 Wojkowice Łęg Będzin ul. Sobieskiego przy posesji nr 5 operator / przewoźnik 

34 
Wojkowice 

Paderewskiego 2 
Czeladź ul. Paderewskiego po przeciwnej stronie posesji nr 2 operator / przewoźnik 

35 Wojkowice Morcinka Wojkowice ul. Morcinka przy posesji nr 10a operator / przewoźnik 

36 Wojkowice Morcinka Będzin ul. Morcinka przy posesji nr 13a operator / przewoźnik 

37 
Wojkowice Ośrodek 

Zdrowia n/ż 
Bytom ul. Sobieskiego przy posesji nr 198 operator / przewoźnik 

38 
Wojkowice Ośrodek 

Zdrowia n/ż 
Będzin ul. Sobieskiego przy posesji nr 212 operator / przewoźnik 

39 Wojkowice Park Bytom przy parku miejskim operator / przewoźnik 

40 Wojkowice Park Będzin przy parku miejskim operator / przewoźnik 

41 Żychcice Alfred Bytom ul. Sobieskiego przy posesji nr 308 operator / przewoźnik 

42 Żychcice Alfred Będzin 
ul. Sobieskiego po przeciwnej stronie  posesji nr 

308 
operator / przewoźnik 

43 Żychcice Pętla Bytom ul. Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ul. Piaski operator / przewoźnik 

44 Żychcice Pętla Będzin ul. Sobieskiego przy sklepe NETTO operator / przewoźnik 

45 Żychcice Piaski 2 Wojkowice ul. Piaski przy skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego operator / przewoźnik 

46 Żychcice Piaski 2 Rogoźnik ul. Piaski przy skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego operator / przewoźnik 

47 Żychcice Piaski 37 Wojkowice ul. Piaski przy posesji nr 37 operator / przewoźnik 

48 Żychcice Piaski 37 Rogoźnik ul. Piaski po przeciwnej stronie posesji nr 37 operator / przewoźnik 

49 Żychcice Piaski 79 Wojkowice ul. Piaski przy posesji nr 79 operator / przewoźnik 

50 Żychcice Piaski 79 Rogoźnik ul. Piaski po przeciwnej stronie posesji nr 79 operator / przewoźnik 

51 Żychcice Piaski 117 Wojkowice ul. Piaski przy posesji nr 117 operator / przewoźnik 

52 Żychcice Piaski 117 Rogoźnik ul. Piaski po przeciwnej stronie posesji nr 117 operator / przewoźnik 

53 Żychcice Stara 54 Bobrowniki ul.Stara przy posesji nr 54 operator / przewoźnik 

54 Żychcice Stara 54 Wojkowice ul.Stara przy posesji nr 49 operator / przewoźnik 

55 Żychcice Stara 113 Bobrowniki ul.Stara przy posesji nr 120 operator / przewoźnik 

56 Żychcice Stara 113 Wojkowice ul.Stara przy posesji nr 113 operator / przewoźnik 

     

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 2182



 Załącznik Nr 2 
                             do Uchwały Nr XXXIV/301/2013 

                  Rady Miasta Wojkowice 
           z dnia  15.02.2013 r. 

 
Warunki i zasady korzystania z przystanków, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojkowice. 
 

§ 1. 
Udostępnianie  operatorom  i przewoźnikom  przystanków  komunikacyjnych  odbywa  się  na  
podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Gminą Wojkowice. 

§ 2. 
Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać 
na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z przyjętym i opublikowanym  na  podstawie  obowiązujących  
przepisów rozkładem jazdy. 

§ 3. 
Zabrania się korzystania z przystanków komunikacyjnych w celu przerw   technicznych lub 
wynikających z czasu pracy kierowcy. 

§ 4. 
1. Pojazdy  winne  się  zatrzymywać  w odległości  nie  większej  niż  15  m  od  słupka  za 
znakiem  D15  lub tablicy oznaczającej przystanek, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 
2. W przypadku przystanku z zatoką pojazdy powinny zatrzymywać się w tej zatoce w taki 
sposób, aby umożliwić pasażerom  dogodne i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z pojazdu. Czas 
postoju na przystanku nie może być dłuższy niż wymaga tego swobodne wyjście i wejście 
pasażerów korzystających z przewozu. 

 
 

§ 5. 
Na przystanku końcowym, na stanowisku dla wysiadających zatrzymywanie może odbywać się na 
czas niezbędny do wysiadania, zaś na stanowiskach dla wsiadających zatrzymanie może odbywać 
się na czas niezbędny do wsiadania oraz obsługi pasażerów, nie dłuższy niż 15 minut. W 
przypadku konieczności dłuższego postoju, np. w celu odbycia tzw. czasu wyrównawczego 
pomiędzy kursami lub oczekiwania na następny kurs rozkładowy, pojazd może znajdować się w 
obrębie przystanku końcowego na wolnym miejscu postojowym, zaparkowany w sposób 
niezagrażający bezpieczeństwu i niepowodujący utrudnienia w ruchu innych pojazdów 
korzystających z przystanku końcowego 

§ 6. 
W  przypadkach  koniecznych,  wynikających  z czasowego  zamknięcia  drogi  lub  zmiany  
organizacji ruchu korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. 
Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z użytkowania lub zmianie jego lokalizacji. 
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