
UCHWAŁA NR X/107/2019
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krapkowice, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krapkowice, udostępnionych dla operatorów 

i przewoźników oraz w sprawie 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 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz.U. 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)  Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, 
co następuje:

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

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1, 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Arnold Joszko
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/107/2019

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krapkowice.

Lp. Miejscowość Lokalizacja Nazwa przystanku Nr 
przystanku

1. Borek Borek Borek 01
2. Żywocice Żywocice ul. Średnia Żywocice Szkoła 01
3. Żywocice Żywocice ul. Średnia Żywocice Przedszkole 03
4. Ściborowice ul. Polna Ściborowice Wieś 01
5. Ściborowice Przysiółek Jarczowice – Wesoła Jarczowice Wieś 01
6. Ściborowice Przysiółek Jarczowice - Wesoła Wesoła Wieś 03
7. Kórnica ul. Szkolna Kórnica Szkoła 01
8. Nowy Dwór Nowy Dwór Nowy Dwór 01
9. Rogów Opolski ul. Alojzego Zuga Rogów Op. Zamek 01
10. Rogów Opolski ul. Chrobrego Rogów Op. Szkoła 01
11. Dąbrówka Górna ul. Cmentarna Dąbrówka Kościół 01
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/107/2019

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Krapkowice.

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krapkowice, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Krapkowice, zwanych dalej „przystankami”, mogą korzystać przewoźnicy 
i operatorzy publicznego transportu zbiorowego przy uwzględnieniu niniejszych warunków i zasad.

§ 2. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na ich pisemny 
wniosek.

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

1) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków 
stanowiących załącznik nr 1 do uchwały;

2) wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy z podaniem ich 
numerów rejestracyjnych;

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

4) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Krapkowice.

§ 4. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie pisemnej zgody Burmistrza Krapkowic.

§ 5. Korzystanie z przystanków jest bezpłatne.

§ 6. Z przystanków należy korzystać zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym.

§ 7. Korzystanie z przystanków 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.

§ 8. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów tj. wsiadanie 
i wysiadanie pasażerów, zabrania się parkowania i oczekiwania na kurs.

§ 9. Zobowiązuje się operatora lub przewoźnika do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy 
na przystankach w miejscu uzgodnionym z Burmistrzem Krapkowic.

§ 10. Zabrania się bez zgody Burmistrza Krapkowic wywieszania reklam lub innych informacji 
niedotyczących rozkładu jazdy na przystankach oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób 
na terenie przystanków.

§ 11. Zgoda na korzystanie z przystanku może zostać cofnięta w przypadku stwierdzenia:

1) nieprzestrzegania przez operatora lub przewoźnika rozkładu jazdy;

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

3) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

§ 12. Przewoźnik lub operator zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania z jednomiesięcznym 
wyprzedzeniem Gminy Krapkowice o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte 
w dokumentach załączonych do wniosku, o którym mowa w § 2 lub zaprzestaniu działalności przewozowej.
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