
UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 28 lutego 2013 r.

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

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. 
z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368 ), art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Olszanka postanawia: 

§ 1. 1. Określić przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olszanka, 
udostępnione operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom do prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie przewozu osób oraz warunki i zasady korzystania z nich. 

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

3. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowią załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XXX/184/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olszanka oraz 
warunków i zasad korzystania z nich. 

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

 

Przewodniczący Rady 

Walenty Oliwa
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/201/2013

Rady Gminy Olszanka

z dnia 28 lutego 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olszanka 

Nazwa miejscowości Usytuowanie przystanku jednostronny dwustronny Wiata ( szt. ) Uwagi 
Gierszowice przy świetlicy wiejskiej  x 1  
Czeska Wieś przy ośrodku zdrowia   1  
Czeska Wieś przy stacji PKP   1  
Janów w centrum wsi   1  
Jankowice Wielkie przy kościele   1  
Jankowice Wielkie przy wjeździe do wsi od strony Obórek  x 1  
Jankowice Wielkie przy wjeździe do wsi od strony Pogorzela  x 1  
Jankowice Wielkie przy posesji Nr 90 x   słupek 
Krzyżowice przy blokach x  -- zatoka 
Krzyżowice przy boisku x  1  
Krzyżowice przy kościele  x 1  
Krzyżowice przy byłej szkole x  - słupek 
Michałów przy remizie OSP  x 1  
Michałów na początku wsi od strony Ptakowic  x 1  
Obórki przy pałacu x  1  
Obórki przy kościele x  1  
Obórki przy posesji Nr 39 x  1  
Obórki przy posesji Nr 67 x  1  
Olszanka naprzeciwko Urzędu Gminy x  1  
Olszanka naprzeciwko Poczty x  - zatoka 
Olszanka za stacją kolejową x  - słupek 
Pogorzela przy posesji Nr 19 x  1  
Pogorzela na zakręcie do wsi Janów x  - słupek 
Pogorzela przy szkole x   słupek 
Przylesie przy kościele  x 1  
Przylesie przy szkole   1  
Przylesie przy posesjach Nr 87 Nr 106  x - słupki 

 

Przewodniczący Rady 

Walenty Oliwa
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/201/2013

Rady Gminy Olszanka

z dnia 28 lutego 2013 r.

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

1. Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olszanka zwana dalej 
"Administratorem", mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy 
uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, zwani dalej „przewoźnikami” . 

2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacji następuje na pisemny wniosek, do którego należy 
dołączyć: 

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej, 

2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej 
w zakresie przewozu osób, 

3) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długości linii 
podane w kilometrach i odległości miedzy przystankami na terenie Gminy Olszanka, 

4) mapkę z zaznaczona linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Olszanka, 

5) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem lokalizacji, 

6) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Olszanka – miejsca postoju dla 
pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym. 

3. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Olszanka. 

4. Korzystanie z przystanków jest odpłatne na podstawie umowy zawartej z Gminą Olszanka. Stawka opłaty 
ustalona jest przez Radę Gminy Olszanka. 

5. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana w okresach miesięcznych 

6. Administrator przystanku może odmówić udostępnienia przystanków do korzystania gdy: 

1) udostępnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
(zbyt mała pojemność zatok przystankowej lub miejsca na jezdni, przeznaczonego do zatrzymywania 
pojazdów), 

2) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w ust. 7. 

7. 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) niezapłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez dwa kolejne okresy płatnicze, 

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

4) stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu na przystanek 
innym przewoźnikom, 

5) nie powiadomienia administratora o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których przewoźnik korzysta, 

6) zaprzestania działalności przewozowej, 

7) naruszenia warunków i zasad korzystania z przystanków, określonych w niniejszej uchwale. 
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8. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Urzędu Gminy Olszanka z 1 - miesięcznym, 
wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które maja wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych 
do wniosku (o których mowa w ust. 2) lub o zaprzestaniu działalności przewozowej. 

9. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają 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 pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych 
o ile nie zostały wyznaczone w tym celu określone miejsca. 

10. Zabrania się umieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na 
terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Administratora. 

 

Przewodniczący Rady 

Walenty Oliwa
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