
UCHWAŁA NR XXV/253/2013
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1, 
stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Damian Karpinski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/253/2013 

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 

z dnia 12 czerwca 2013 r. 

Przystanki  komunikacyjne,  których  właścicielem  lub zarządzającym  jest  Gmina  Dobrodzień,  
udostępnione dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych 

Lp
. Nr drogi Miejscowość Ulica Nazwa 

przystanku
Nr 

przystanku

1 
DG (DP 
w zarządzie gminy 
- 1974 O)

Bąki ul. Klonowa Bąki - wieś 01

2 
DG (DP 
w zarządzie gminy 
- 1974 O)

Bąki ul. Klonowa Bąki - wieś 04

3 DG-103001 O Błachów ul. Opolska 17 Błachów - wieś 01
4 DG-103001 O Błachów ul. Opolska 17 Błachów - wieś 04

5 
DG (DP 
w zarządzie gminy 
- 1974 O)

Bzinica Stara ul. Karola Miarki Bzinica Stara - 
szkoła 02

6 
DG (DP 
w zarządzie gminy 
- 1974 O)

Bzinica Stara ul. Karola Miarki Bzinica Stara - 
szkoła 03

7 DG-102976 O Dobrodzień ul. 
Świerczewskiego 

Dobrodzień - 
Świerczewskie
go 

01

8 DG-102979 O Dobrodzień ul. Edyty Stein 1 Dobrodzień - 
Edyty Stein 01

9 DG-102979 O Dobrodzień ul. Edyty Stein 1 Dobrodzień - 
Edyty Stein 02

10 DG-103001 O Dobrodzień ul. Opolska Dobrodzień - 
Opolska 02

11 DG-103001 O Dobrodzień ul. Opolska Dobrodzień - 
Opolska 03

12 DG-102993 O Dobrodzień ul. Solna Dobrodzień - 
Solna 02

13 DG-102993 O Dobrodzień ul. Solna Dobrodzień - 
Solna 01

14 DG-103006 O Dobrodzień-
Hadasiki ul. Lubliniecka Dobrodzień - 

Hadasiki 02

15 DG-103006 O Dobrodzień-
Hadasiki ul. Lubliniecka Dobrodzień - 

Hadasiki 01

16 DG-wewnętrzna Kolejka ul. Boczna Kolejka - wieś 01

17 DG-wewnętrzna Liszczok ul. Zawadzka Liszczok - 
wieś 01

18 DG-wewnętrzna Pludry Aleja Wyzwolenia Pludry - szkoła 01
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19 DG-wewnętrzna Pludry Aleja Wyzwolenia Pludry - szkoła 02

20 DG-102943 O Szemrowice ul. Szkolna Szemrowice - 
przedszkole 02

21 DG-102969 O Zwóz ul. Bielowcowa Zwóz – 
Bielowcowa 04

22 DG-102969 O Zwóz ul. Bielowcowa Zwóz – 
Bielowcowa 01

23 DG-102969 O Zwóz ul. Wiejska Zwóz - wieś 03
24 DG-102969 O Zwóz ul. Wiejska Zwóz - wieś 02
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/253/2013 

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 

z dnia 12 czerwca 2013 r. 

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Dobrodzień 

§ 1. 1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Dobrodzień, następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub 
przewoźnikiem a Gminą Dobrodzień, zwanej dalej Gminą. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy 
wraz z załącznikami, zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystanie z przystanków oraz 
umieszczania i aktualizacji rozkładu jazdy. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć: 

1) kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie 
przystanków, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały; 

2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON); 

3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP); 

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

5) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Dobrodzień.

§ 2. 1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Dobrodzień, jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z przystanków jest ustalana przez Radę Miejską 
w Dobrodzieniu w drodze odrębnej uchwały. 

2. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę, na zasadach określonych 
w umowie, o której mowa w § 1 niniejszego regulaminu. 

3. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych maja prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy 
wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na 
przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów, 
wynikających z rozkładów jazdy jedynie na przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich 
wyznaczone w tym celu określone miejsca. 

4. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do: 

1) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku, w taki sposób, aby 
nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników; 

2) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym. 

§ 3. 1. Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku, gdy: 

1) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki; 

2) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w ust. 2.

2. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku 
stwierdzenia: 

1) nieprzestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków 
przez innych przewoźników; 

2) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez dwa kolejne okresy 
rozliczeniowe; 

Id: 6ECB3663-2BF5-4F84-9CDF-08DDE0FB25A7. Podpisany Strona 1



3) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób; 

4) stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok 
autobusowych innym przewoźnikom; 

5) niepowiadomienia administratora o zmianie rozkładu jazdy; 

6) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem 
o planowych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, 
o którym mowa w § 1 ust. 3 lub zaprzestaniu działalności przewozowej. 

4. Gmina Dobrodzień ma obowiązek zamieszczania rozkładów jazdy wszystkich operatorów publicznego 
transportu zbiorowego lub przewoźników drogowych na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Dobrodzień, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego lub 
przewoźników drogowych. 

5. Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności 
niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych. 
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