
w sprawie okreslenia przystank6w komunikacyjnych oraz tlarunk6w lzaaad
z przystank6w komunikacyinych, kt6rych tvla6cicielem lub zazedzajacym
Pietrowice Wlelkie

ko.zystania
iest Gmina

Na podstawie art.'18 usl.2 pkt.'15 art 40 usl. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia I marca o samozqdzie
gminnym (Dz. U.22016, poz- 446 z p62n zm.) w zwiqzku z art 15 ust2 ustawy z dnia 16 gruclnia

,010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U z 2016, poz. '1867)

Uchwata Nr XXVU260/2017
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z d^ia 21 czetutca 2017r .

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

!1
'1. Okresli6 przystanki komunikacyine udostepnione operatorom publicznego transportu zbiorowego

oiaz przewoinikom do prowadienia dziaialnosci gospodarczej w zakresie pzewozu os6b oraz

warunki i zasady kor2ystania z pzystank6w komunikacyjnych kt6rych wlascicielem lub

zarzqdzajqcym jest Gmina Pietrowice Wielkie.

2. Wykez pzystank6w komunikacyjnych stanowizalacznik nr 1 do uchwaly'

3. Warunki i zasady korzystania z przyslank6w komunikacyjnych okresla zeiqcznik nr 2 do uchwaly'

Uchwala wchodzi w zycie Po
Wojew6dztwa Slaskiego.

s4
uptywie '14 dni od daly ogloszenia w DzEnniku Urzedowym

s2
Traci moc uchwala XVllU178i2O16 Rady Gmrny Pietrowrce welkie z dnia 2'1 lipca 2016r'w sprawie

zmiiny ucnwary Nr xXVU2'14l2013 z dna 21 czerwca 2013r w sprawie zmrany uchwaly Nr

XXttUizsnOtS'* sprawie okrestenia przyslankow komunikacyJnych oraz warunk6w i zesad

k;;ysbnia z pzystank6w komunikacyinych kl6rych v,lasccrelem lub zazedzancym jest Gmina

Pietrowice Wielkie

s3
Wykonanie uchwaly powieea siQ W6jtowi Gminv Pietrowice Wielkie'

PRZEW rc ACY
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r,retrowice Wrelkie



RADA Gh.,1lNY
Dietrowrce Wietkie

Zalqcznik do
Uchwaly
Nr XXVI/260/2017
Rady Gminy Pietrowice
Wielkie z dnia 21.06.2017 r

Wykaz przystank6w znajdujEcych siQ na teren e Gminy Pietrowrce Wlk

1. Pavi,l6gPowstaic6wSlqskich/Sloneczna

2. Pawl6w/Powslahc6wSlqskich/kosci6i

3. Pawl6w /Gamowska

4. Krowierki/Powstahcdw Slqskich

5. KrowiarkiMfzwolenialosP

6. Krowiarki/Wyzwolenia/OSrodek Zdrowia

7. Krowiarki/Szkolna

8. AmandowMiejska

9. Mak6 Raoiborska/skrzyzowanie(Tluslomostyskrzf2owanie)

I0. Mak6 Raciborska/sklep

1 1. Llak6 Raciborska/kosciol

'12. Makdw/Raciborska/OsP 13. N4ak6 Raciborska/Staszica

l4.zetdzinylocicka

I 5. Zerdzinylswierczewskiego

16 Kornice/RaciborskaS

'1 7. Kornice/Sp6ldzielcza

1 8. Pietrowice Wlk./Konopnickiej

19. Pietrowice Wlk./ 1 Maja 5/8

20. Pietrowic€ Wlk./zymierskiego

21. Pielrowic€ Wlk./l Maja 80

22. Gr6dczanki/wieiska

23. Cyprzan6w/Janowska

24. Cyprzan6 Janowska/sklep

25. Cypzan6w ul. Dolna

26 Cyprzan6w ul. Szkolna

27. Lekart6wRaciborska/sklep

28. Lekart6#skrzy2owanie

29. Samborowice/Opawska/Dom Kultury

30. Samborowice/Opawska/Chempest

3'1 . Samborowice/ Dluga

32. Pawl6MPietrowicka/szkola 'i r::\',
33. Zerdziny/widokowa'1

NlczACY

34. zerdzinyMidokowa 35



Zalqcznik Nr 2 do Ljchwaly Nr XXVI/260/2017

Rady G"n ny Pietrowce Wlelkle

z dnia 21 .06.2017 t

Warunki izasady korzystania z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlaicicielem lub

zarzqdzajqcym iost Gmina Pietrowice Wielkie.

1. Z przystank6w komunikacyjnych mogq korzysla6 wylqcznle operatoiy publicznego transportu

zbiorowego iptzewoinicy uprawnienr do prowadzenra dziatalnosci gospodarczej w zakresie

przewozu os6b zwani dalei ,,przewoznikami"

2 udoslepnienie pzewo2nikom ptzystank6w komunikacyjnych nastepuje na pisemny wniosek, do

kt6rego nale2y dolqczyc

1) aktualny odpis z rejestru przedsiQbiorc6w albo z ewidencji dzialalnosd gospodarczej

2) kserokope dokument6w potwErdzajqcych posradanre uprawnien do prowadzenia dzialalnosci

gospodarczei w zakresie przewozu osob,

3) proponowany tozklad )azdy uwzgledniajqcy pzystanki czasy odjazddw r przyiazdow oraz
- 
dlugoscilinii podane w kilometrach i odleglosci miedzy przystankami na terenie Gminy Pielrowice

4) mapQ z zaznaczonq liniq komunikacyjnq i przystankarni na terenie Gminy Pietrowice Wi€lke

5)wykaz obslugiwanych przystank6w ze wskazaniem nazw i ich lokalizacji

6) w pzypadku linii rozpoczynajqcych lub kodczqcych srq na lerenie Gminy Pietrowice Wielkie -
' 
mdjsc; postoju dla poiazd6w iea lizujqcych pzewozy na pzystanku poczatkowym i kohcowym

3 Wnioski nale2y skladaC w LJrzqdzie Gminy w Pietrowicach Wielkich

4. Korzyslanie z przystank6w komunikacyinych jesl bezplatne.

5 Gmina moze odm6wid uzgodnienla korzystania z pr2yslank6w komunikacyjnych w przypadku gdyl

1) uzgodnienie koleinej linii komunikacyjnej mo2e sPowodowao zagro2enie bezpLecze^stwa ruchu

dro-gowego sporod6*ane w szczegalnoscr zb)4 maq pojemnosciq zatok' przystankowej albo

mielscem na jezdni, ptzeznaczonym do zalrzymywania pojazd6w,

2) z przewo2niklem uprzednio rozwiqzano umowq z powod6w opisanych w tlst' 6

6. Umowa na kozystanie z przystank6w komunikacyjnych moze zostaC wypowiedziana w pzypadku

stwierdzenia:

1) nle przestrzegania przez pzewo2nika rozkladu jazdy, skutkujqc€go utrudnieniam'w korzystaniu

z przystank6w pa ez innych pzewo2nik6w

2) wygasniecia lub pozbawienia uprawniei do prowadzenra dzialalnosci w zakresie przewozu os6b'

3) stwazania zagrozenia bezpieczeistwa ruchu drogowego popzez blokowanie wjazdu na

przystanek innym Przewoznikom,

4) niepowradomienia Gminy o zmianie rozkladu iazdy lub ptzystank6w, z kt6rych przewo2nik

korzysta,

5l zaprzestanra dzralalnoscl pzewozowej.

6) naruszenia warunkdw izasad kozystania z pzystank6w, okreslonych w ninrejszei uchwale

7. P|1]ewo2nik zobowiqzany jest do pisemnego powiadomienia Gminy Pietro\r'lice Wielkie z 1

mresigcznym wyprzedzenlem o Planowanych zmianach, kt6re majq wplyw na informacje zawarte w

dokLrmentich zaiqczonych do wniosk! lub zaprzestaniu dzialalnosci przewozowej

8 Przewo2nicy korzystajacy z przystank6w majE prawo zatrzymywac na nrh swoie pojazdy wylqcznie

w cetu um'oztiwienia' pjsaier6m wsiadanra I wysiadanla Dopuszcza sE mozliwo6c postoj6w'



wynikajqcych z rozktadOw jazdy jedynie na petlach autobusowych oraz pzystankach poczqtkowych

i koficowych. o ile nie zoslaly wyznaczone w tym celu inne miejsca

g Zahtania siq na terenie przlstank6w komunikacyjnych bez zgody Gmrny Pielrowic€ Wielkie
umieszczania plakat6w r ogloszeh oraz prowadzenia rnnei dzialalnoaci ni2 przew6z os6b

10. Wykonanie iumieszczanie tabliczek rozkladu jazdy. a takze dbatosi o ich c2ytelnosa iwyglqd
estetyczny nale2y do przewo2nika. Wz6r tabliczki i spos6b mocowania nale2y uzgodnic w Referacre

Organizacyjnym lJrzedu Gminy Pietrowice Wielkie.

PRZEWO zAcY


