
UCHWAŁA NR XXXI/231/14
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 
594 z późn. zm), art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(tj. Dz. u. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.).

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. 

Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór jak 
w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, wymienionych w § 1 stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Traci moc uchwała nr XXI/156/13 z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Kobiór.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 

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

 

 Przewodniczący Rady

Jerzy Mazur
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/231/14

Rady Gminy Kobiór

z dnia 22 maja 2014 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór

 Lp  Miejscowość  Nr drogi  Nazwa ulicy  Nazwa przystanku

 1  Kobiór  697011S  Kobiórska  Kobiór - Centrum
 2  Kobiór  4146S  Kobiórska  Kobiór - Leśniczówka
 3  Kobiór  4147S  Rodzinna  Kobiór - Krzyż
 4  Kobiór  4147S  Rodzinna  Kobiór - Promnicka
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/231/14

Rady Gminy Kobiór

z dnia 22 maja 2014 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór.

1.  Z przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom na terenie Gminy Kobiór 
mogą korzystać wyłącznie operatorzy i przewoźnicy posiadający zezwolenie na prowadzenie przewozów 
regularnych na określonych liniach, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5 poz 13 z późniejszymi zmianami).

2.  Przystanki komunikacyjne udostępnia się operatorom i przewoźnikom:

1) na pisemny wniosek zawierający proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki,

2) po podpisaniu umowy wymienionej w pkt 15.

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.  Zatrzymywanie sie na przystankach powinno:

1)  odbywać sie w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom wsiadającym do pojazdu lub z niego 
wysiadającym,

2)  być zgodne z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2013r., 
poz 1137).

6.  Przystanek nie może być wykorzystywany jako początkowe lub końcowe stanowisko linii regularnego 
przewozu osób.

7.  Wymiana pasażerów powinna odbywać się wyłącznie w obrębie wyznaczonego przystanku.

8.  Wykonywanie przewozów powinno odbywać się według uzgodnionych rozkładów jazdy.

9.  Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów) są podawane do 
publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych (na 
słupku D-15 lub na wiacie przystankowej). Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika 
i ewentualnie jego logo.

10.  Każda zmiana rozkładu jazdy wymaga uprzedniej zgody Gminy Kobiór.

11.  Umieszczanie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do 
przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

12.  Rozkład jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z Gminą Kobiór.

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

14.  Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych 
w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach.

15.  Korzystanie z przystanku wymaga uiszczenia opłaty za korzystanie z przystanków, która jest naliczana 
i pobierana przez Gminę na zasadach określonych w umowie.

16.  Gmina Kobiór może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli:

1)  wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny 
sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców),

2)  wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,
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3)  przedsiębiorca ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni 
uprawnieni przedsiębiorcy.
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