
UCHWAŁA NR IX/70/19
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Jemielnica, udostępnianych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników 

drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 7 ust. 4, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i poz. 2435 oraz z 2019 r. poz. 730) uchwala się , co 
następuje:

§ 1. Uchwała określa przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Jemielnica, których właścicielem 
i zarządzającym jest Gmina Jemielnica udostępnione dla operatorów publicznego transportu zbiorowego 
i przewoźników drogowych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz 
warunki i zasady korzystania z tych obiektów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Jaskóła
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/70/19

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 22 lipca 2019 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Jemielnica, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Jemielnica, udostępnianych dla operatorów publicznego transportu 

zbiorowego i przewoźników drogowych

L.p. Miejscowość Nazwa przystanku
lub dworca

Kategoria i nr drogi Infrastruktura 
przystanku lub dworca 

(zatoka, wiata znak 
drogowy D-15, liczba 

stanowisk, informacja, 
kasy biletowe, 

poczekalnia itp.)
1. Wierchlesie Wieś (krzyż) Droga gminna nr 105559 wiata
2. Wierchlesie Kaplica Droga gminna nr 105559 wiata znak D15
3. Łaziska Rynek Droga gminna nr 105549 wiata 
4. Gąsiorowice Młyńska Droga wewnętrzna znak D 15
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/70/19

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 22 lipca 2019 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Jemielnica udostępnianych dla operatorów publicznego transportu 

zbiorowego i przewoźników drogowych

§ 1. 1.  Korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych 
z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Jemielnica, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Jemielnica wymaga uzgodnienia z Gminą Jemielnica i jest nieodpłatne.

2. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych może odbywać się po uzyskaniu zezwolenia na 
wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób lub zaświadczenia na wykonywanie publicznego 
transportu zbiorowego, wydanych z uwzględnieniem uzgodnionego rozkładu jazdy obejmującego te przystanki.

3. Z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1, może korzystać operator publicznego 
transportu zbiorowego, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który 
wykonuje regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego, na podstawie zaświadczenia, 
o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, potwierdzającego posiadanie 
przez operatora publicznego transportu zbiorowego uprawnień do wykonywania publicznego transportu 
zbiorowego na danej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej.

4. Z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1, może korzystać także przewoźnik drogowy 
w rozumieniu art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, po uzyskaniu jednego 
z niżej wymienionych dokumentów:

1) zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym, 
o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym;

2) potwierdzenia zgłoszenia przewozu w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa 
w art. 30 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

5. Operator publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnik drogowy zobowiązany jest do pisemnego 
powiadomienia Gminy Jemielnica o planowanych zmianach lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności 
przewozowej z 1–miesięcznym wypowiedzeniem.

§ 2. 1.  Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Jemielnica udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego lub przewoźników drogowych, 
może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów wsiadania i wysiadania pasażerów bez realizacji 
wydłużonego postoju, a przy korzystaniu z przystanków obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym.

2. Zabrania się postoju na przystankach, ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

3. Zabrania się wykorzystywania przystanków komunikacyjnych do prowadzenia jakiejkolwiek innej 
działalności niż przewóz osób.

4. Lokalizacja przystanku komunikacyjnego, może ulec zmianie ze względu na warunki bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz w związku z prowadzeniem inwestycji w pasie drogowym na podstawie zatwierdzenia 
projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu drogowego.

5. W przypadku likwidacji przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Jemielnica, organ nie jest zobowiązany do wskazania lokalizacji zamiennej.
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