
UCHWAŁA NR XV/ 124 /2016
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 4 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bierawa, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bierawa 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 2015 r., poz. 1515 i poz. 1890) oraz  art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440, poz. 1045, poz. 1753 i poz. 
1890), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Bierawa, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Bierawa, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

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

 

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/ 124 /2016

Rady Gminy Bierawa

z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bierawa, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Bierawa

lp. Miejscowość ULica Oznaczenie przystanku
1. Brzeźce Gliwicka (przez wieś) 01
2. Solarnia Leśna 02
3. Korzonek Nowa 03
4. Ortowice Polna 04
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/ 124 /2016

Rady Gminy Bierawa

z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków autobusowych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Bierawa

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bierawa, których 
właścicielem lub zarządcą jest Gmina Bierawa mogą nieodpłatnie korzystać przewoźnicy 
wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

§ 2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 
następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem, a Gminą Bierawa, na pisemny 
wniosek przewoźnika.

§ 3. Do wniosku o wydanie zgody na korzystanie z przystanków przez przewoźnika należy 
dołączyć:

1) kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 
transporcie drogowym,

2) proponowany rozkład jazdy uwzględniający godziny odjazdów, miejscowość docelową, 
długości linii komunikacyjnej podanej w kilometrach,

3) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.

§ 4. 1. Umowę o udostępnienie przewoźnikowi przystanków komunikacyjnych zawiera się na 
okres ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 
transporcie dorgowym.

2. Umowa określi w szczególności:

1) ilość zatrzymań środka transportu na przystankach;

2) wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy.

§ 5. Określa się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1) z przystanków należy korzystać zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo o ruchu 
drogowym;

2) przewoźnicy mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia 
pasażerom wsiadania i wysiadania, bez możliwości parkowania i oczekiwania na kurs;

3) zatrzymywanie się na czas wsiadania lub wysiadania pasażerów powinno umożliwiać innym 
przedsiębiorcom korzystanie z przystanków na równych prawach;

4) zatrzymywanie się na przystankach powinno się odbywać zgodnie z aktualnym rozkładem 
jazdy.

§ 6. 1. Przewoźnicy posiadający zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Bierawa, mają obowiązek:

1) podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na 
każdym przystanku komunikacyjnym,

2) aktualizowania rozkładu jazdy, a także jego wymiany w przypadku gdy przestanie być 
czytelny lub zostanie zniszczony;
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3) utrzymania tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym.

2. Rozkład jazdy może być umieszczony wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. na 
słupkach pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej.

3. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych reklam lub innych informacji 
niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

§ 7. Gmina Bierawa może odmówić zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych 
jeżeli  wydanie zgody miałoby ograniczyć przepustosowść przystanków komunikacyjnych, tj. 
uniemożliwić lub w znacznym stopniu utrudnić korzystanie z przystanków przez przewoźników.
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