
OBWIESZCZENIE
RADY GMINY WŁODOWICE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwaływ sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 
terenie Gminy Włodowiceoraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

1) Na podstawie art.16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. nr 197 poz.1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr 135/XVIII/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 
4 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włodowice oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r. poz.3840), 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

uchwałą Nr 170/XXII/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Włodowice Nr 135/XVIII/2012 z dnia 4 września 2012r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie Gminy Włodowice oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r. poz.5980). 

2) Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

§2 i 3 uchwały Nr 170/XXII/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany 
uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 135/XVIII/2012 z dnia 4 września 2012r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włodowice oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r. poz.5980), które stanowią: 

„§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Włodowice 

Mirosława Jęderko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 stycznia 2014 r.

Poz. 244



 

 

          Załącznik do Obwieszczenia  

          Rady Gminy Włodowice  

          z dnia 30 grudnia 2013r. 

                      

                                                                                           w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego                 

                                                                                           uchwały w sprawie określenia  

                                                                                           przystanków komunikacyjnych  

                                                                                           na terenie Gminy Włodowice  

                                                                                           oraz warunków i zasad korzystania  

                                                                                           z tych obiektów 

 

Uchwała Nr 135/XVIII/2012 

Rady Gminy Włodowice 

z dnia 4 września 2012r. 

 

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włodowice  

                    oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 

 

( tekst jednolity ) 

 

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1 i art.41 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5 poz.13 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Włodowice 

uchwala, co następuje: 

 

§1. 

Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Włodowice, których właścicielem lub zarządzającym 

jest gmina Włodowice zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest gmina Włodowice zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§4. 

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

Śląskiego. 
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Załącznik nr 1 

                                                                                                                            do uchwały Nr 135/XVIII/2012 

Rady Gminy Włodowice 

z dnia 4 września 2012r. 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włodowice,  

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włodowice. 

 

Lp. Przystanek – nazwa 

 

Lokalizacja 

 1. Rudniki skrzyżowanie ul. Kościuszki 

 

 2. Rudniki ul. Kościuszki 

 

 3. Rudniki zajazd ul. Kościuszki 

 

 4. Rudniki kopalnia ul. Górnicza 

 

 5. Rudniki remiza ul. Górnicza 

 

 6. Rudniki II ul. Górnicza 

 

 7. Kopaniny I Kopaniny - przy lesie 

 

 8. Kopaniny ul. Leszczynowa 

 

 9. Włodowice ul. Rynek 

 

10. Włodowice Remiza ul. Żarecka 

 

11. Włodowice Agronomówka ul. Żarecka 

 

12. Włodowice ul. Żarecka 

 

13. Włodowice Młyn ul. Ogrodowa 

 

14. Włodowice Szkoła ul. Krakowska 

 

15. Skałka I ul. Jesionowa 

 

16. Skałka ul. Świerkowa 

 

17. Góra Włodowska ul. Żarecka 

 

18. Góra Włodowska Huby ul. Myszkowska 

 

19. Góra Włodowska Huby II ul. Myszkowska 

 

20. Parkoszowice I ul. Krakowska 

 

21. Parkoszowice ul. Krakowska 

 

22. Parkoszowice II ul. Krakowska naprzeciwko ul. Rudnickiej 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 244



 

 

23. Morsko ul. Włodowska 

 

24. Morsko remiza ul. Jurajska 

 

25. Rzędkowice I ul. Jurajska 

 

26. Rzędkowice II ul. Jurajska 

 

27. Rzędkowice III ul. Jurajska 

 

28. Rzędkowice IV ul. Jurajska 

 

29. Wygoda Skrzyżowanie  

 

30. Hucisko I ul. Skalny Widok 

 

31. Hucisko II przy drodze wojewódzkiej 

 

32. Zdów ul. Topolowa 

 

33. Zdów ul. Piaskowa 

 

34. Zdów kol. Młyny Młyny 
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Załącznik nr 2 

                                                                                                    do uchwały Nr 135/XVIII/2012 

Rady Gminy Włodowice 

z dnia 4 września 2012r. 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Włodowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włodowice 

 

1. Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włodowice mogą korzystać wyłącznie operatorzy  

i przewoźnicy posiadający zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych na określonych liniach 

komunikacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz.U. z 2011r. Nr 5 poz.13 z późń. zm.). 

 

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie ważnej umowy zawartej z Gminą Włodowice na 

korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włodowice. 

 

3. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie          

i wysiadanie pasażerów). 

 

4. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów. 

 

5. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych operatorów i przewoźników są podawane do 

publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach 

komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualne jego 

logo. 

 

6. Sposób montażu, wymiary tablicy oraz grafika rozkładu podlega uzgodnieniu z Gminą Włodowice.  

 

7. Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora. 

 

8. Umieszczanie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy 

do operatora lub przewoźnika. 

 

9. 1
Na przystankach autobusowych mogą być umieszczane tylko informacje lub reklamy dotyczące 

rozkładu jazdy. Umieszczanie innych informacji lub reklam może nastąpić  wyłącznie za zgodą  Wójta 

Gminy Włodowice. 

 

10. Operator lub przewoźnik korzystający z przystanku zobowiązany jest do: 

a) korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom                

i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach, 

b) każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości 

przystanków, z których korzysta. 

 

 

                                                           
1
 w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr 170/XXII/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 4 grudnia 2012r.    

   w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 135/XVIII/2012  z dnia 4 września 2012r. w sprawie określenia  

   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włodowice oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów  

   ( Dz.U. Woj. Śląskiego z 2012r. poz.5980 ), który wszedł w życie 3 stycznia 2013r. 
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