
 

 

UCHWAŁA NR XXII/224/2020 

RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, 

których właścicielem jest Gmina Sławków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) Rada Miejska w Sławkowie 

uchwala: 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie gminy Sławków, których właścicielem jest Gmina 

Sławków, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.   

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Sławków, 

których właścicielem jest Gmina Sławków stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/326/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 stycznia 2018 r.  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, 

których właścicielem jest Gmina Sławków. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa. 

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

Województwa Śląskiego. 

    

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr Łukasz Hofler 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 czerwca 2020 r.

Poz. 4908



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/224/2020 

Rady Miejskiej w Sławkowie 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Sławków 

Wykaz przystanków przy drogach gminnych 

Lp. NAZWA PRZYSTANKU JEDNOKIERUNKOWY/ 

DWUKIERUNKOWY 

1    Sławków Burki I pętla 

2    Sławków Burki II dwukierunkowy 

3    Sławków Dębowa Góra I jednokierunkowy 

4    Sławków Dębowa Góra II pętla 

5    Sławków Dębowa Góra III jednokierunkowy 

6    Sławków Stawki  jednokierunkowy 

7    Sławków Owocowa jednokierunkowy 

8    Sławków Poczta jednokierunkowy 

9    Sławków Rynek I jednokierunkowy 

10    Sławków Rynek II jednokierunkowy 

11    Sławków Świętojańska jednokierunkowy 

12    Sławków Siewierska  jednokierunkowy 

13    Sławków Miedawa Tartak pętla 

14    Sławków Miedawa  dwukierunkowy 

15    Sławków Wrzosowa dwukierunkowy 

16    Sławków Krakowska dwukierunkowy 

17    Sławków Osiedle PCK dwukierunkowy 

18    Sławków Chwaliboskie dwukierunkowy 

19    Sławków Fabryczna pętla 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/224/2020 

Rady Miejskiej w Sławkowie 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sławków 

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sławków mogą korzystać 

wyłącznie przewoźnicy, będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy  

uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.  

§ 2. 1. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek 

przewoźnika złożony  Burmistrzowi Miasta Sławkowa. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) proponowany rozkład jazdy uwzgledniający obsługiwane na terenie Gminy Sławków przystanki 

komunikacyjne, 

2) wykaz obsługiwanych przystanków z podaniem ich nazw i lokalizacji, 

3) wykaz pojazdów, którymi przewoźnik zamierza wykonywać przewozy, 

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

przewożenia osób, 

5) informację o numerze REGON oraz NIP. 

§ 3.  Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest nieodpłatne. 

§ 4.  Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych. 

1. Zatrzymanie pojazdów na przystankach następuje wyłącznie w na czas niezbędny do wsiadania 

i wysiadania pasażerów oraz sprzedaży biletów. 

2. Zabrania się korzystania z przystanków komunikacyjnych w celu wykonywania przerw technicznych lub 

wynikających z czasu pracy kierowcy. 

3. Podczas obsługi przystanku pojazd powinien podjechać jak najbliżej krawędzi przystanku w celu 

ułatwienia bezpiecznej wymiany pasażerskiej, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym. 

4. Przewoźnicy korzystają z przystanków zgodnie z rozkładem jazdy. 

5. W sytuacjach związanych ze zmianą organizacji ruchu korzystanie z przystanków może zostać 

ograniczone przez czasowe wyłączenie z użytkowania przystanku komunikacyjnego lub czasową zmianę jego 

lokalizacji. 
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