UCHWAŁA NR XI/88/19
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lasowice Wielkie, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lasowice Wielkie, udostępnionych dla operatorów
publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad
korzystania z tych obiektów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506), oraz art. 15 ust 2 w związku z art. 15 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, ze zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :
1) przystankach - oznacza to przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Lasowice Wielkie;
2) operatorze - oznacza to operatora publicznego transportu zbiorowego, który zawarł z organizatorem
publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego;
3) przewoźniku - oznacza to przedsiębiorcę uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie przewozu osób na podstawie zgłoszenia przewozu.
§ 2. Określa się następujące przystanki, udostępnione dla operatorów i przewoźników.

L.p.

Miejscowość
Lasowice
Wielkie

Nazwa przystanku
Lasowice Wielkie
Szkoła

2.

Lasowice
Wielkie

Lasowice Wielkie Wieś

3.

Lasowice
Małe

Lasowice Małe Wieś

4.

Chudoba

Chudoba Parking

5.

Wędrynia

Wędrynia Kościół

6.

Szumirad

Szumirad Wieś

7.

Ciarka

Ciarka Kolonia

8.

Laskowice

Laskowice Szkoła

9.

Jasienie

Jasienie Przysiółek
Wawrzyńcowskie

10.

Trzebiszyn

Trzebiszyn Wieś

1.

Lokalizacja
Przystanek po lewej stronie drogi jadąc w
kierunku wsi Lasowice Wielkie
Przystanek przy parkingu gminnym po prawej
stronie drogi powiatowej w kierunku Chudoby i
Olesna
Przystanek przy parkingu gminnym po lewej
stronie drogi powiatowej w kierunku Gronowic i
Olesna
Przystanek przy parkingu gminnym po prawej
stronie drogi wojewódzkiej w kierunku Olesna
Przystanek przy parkingu gminnym po prawej
stronie w kierunku kościoła
Przystanek przy parkingu po lewej stronie drogi
wojewódzkiej w kierunku Chudoby i Olesna
Przystanek przy drodze gminnej, przy
skrzyżowaniu z drogą krajową nr 11 , po prawej
stronie w kierunku wsi Ciarka
Przystanek przy drodze gminnej , po prawej
stronie drogi, przy budynku przedszkola.
Przystanek przy drodze gminnej po prawej stronie
drogi w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową
Przystanek przy drodze gminnej po prawej stronie
drogi w kierunku „ronda”

§ 3. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków udostępnionych operatorom i przewoźnikom,
zlokalizowanych przy parkingach lub drogach gminnych na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
§ 4. 1. Z przystanków mogą korzystać wyłącznie operatorzy oraz przewoźnicy.
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2. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków następuje na podstawie umowy, zawartej
pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Gminą Lasowice Wielkie.
3. Umowa, o której jest mowa w ust. 2 zawierana jest na pisemny wniosek operatora lub przewoźnika,
składany do Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, do którego należy dołączyć:
1) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie
przewozu osób;
2) kserokopię obowiązującego (zatwierdzonego) rozkładu jazdy, odrębnie dla każdej linii komunikacyjnej;
3) informację o ilości zatrzymań dla poszczególnych miesięcy w ciągu roku kalendarzowego na przystankach
komunikacyjnych, odrębnie dla każdej linii komunikacyjnej;
4) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
4. Umowa na udostępnienie przystanków będzie zawarta w formie pisemnej, na okres ważności zezwolenia
na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób lub zaświadczenia na wykonywanie publicznego
transportu zbiorowego.
5. Gmina Lasowice Wielkie może wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 2, w szczególności
w następujących przypadkach:
1) nie przestrzegania przez operatora lub przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu
z przystanków przez innych operatorów lub przewoźników;
2) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalnośći w zakresie przewozu osób;
3) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego np. przez blokowanie korzystania z przystanku
innemu operatorowi lub przewoźnikowi;
4) nie powiadomieniu Gminy Lasowice Wielkie o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których
korzysta operator lub przewoźnik;
5) naruszenia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 – 5 .
6. Operator lub przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy Lasowice Wielkie z 1 –
miesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte
w dokumentach załączonych do wniosku, o którym mowa w ust. 3 o zaprzestaniu prowadzenia działalności
przewozowej.
§ 5. 1. Operator lub przewoźnik przed złożeniem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy,
o których mowa w § 4 ust 3, powinien wystąpić do Gminy Lasowice Wielkie z wnioskiem o uzgodnienie
możliwości korzystania z przystanków.
2. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentem wyrażającym zgodę na korzystanie
z przystanków udostępnionych operatorom i przewoźnikom. Dokument ten jest wydawany przez Gminę
Lasowice Wielkie w formie pisemnej, na wniosek operatora lub przewoźnika.
3. Do wniosku o którym mowa w ust. 1, operator lub przewoźnik powinien dołączyć następujące
dokumenty:
1) proponowany rozkład jazdy, odrębnie dla każdej linii komunikacyjnej;
2) wykaz przystanków komunikacyjnych ujętych w proponowanym rozkładzie jazdy, zlokalizowanych przy
drogach gminnych zgodnie z nazwami określonymi w § 1.
3) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
4. Gmina Lasowice Wielkie może odmówić wydania uzgodnienia , o którym mowa w ust. 1,
z następujących powodów:
a) wydanie uzgodnienia ograniczy przepustowość przystanków (uniemożliwi lub utrudni w znaczy sposób
korzystanie z przystanków innym operatorom lub przewoźnikom);
b) wydanie uzgodnienia spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§ 6. 1. Korzystanie z przystanków, udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, może odbywać się
wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).
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2. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na
pasażerów.
3. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym
zakresie, po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Gminę Lasowice Wielkie formy i rozmiaru wydrukowanego
rozkładu jazdy.
4. Rozkład jazdy może być umieszczony wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, uzgodnionych
z Gminą Lasowice Wielkie.
5. Ewentualne wywieszenie innych niż rozkład jazdy informacji musi być uzgodnione z Gminą Lasowice
Wielkie.
§ 7. 1. W przypadkach koniecznych, wynikających z zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu
drogi (np.: remont, przebudowa), korzystanie z przystanków może zostać ograniczone poprzez czasowe
wyłączenie z użytkowania przystanku lub tymczasową zmianę jego lokalizacji. Informacja o czasowym
ograniczeniu korzystania z przystanku zostanie przekazana zainteresowanym operatorom i przewoźnikom
w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. W przypadku likwidacji przystanku udostępnionego dla operatorów lub przewoźników, Gmina
Lasowice Wielkie informuje o powyższym fakcie wszystkich operatorów lub przewoźników, którzy uzyskali
uzgodnienie, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub mają zawartą umowę, o której mowa w § 4 ust. 2, najpóźniej na
miesiąc przed dniem, w którym ma nastąpić likwidacja przystanku.
3. W przypadku likwidacji przystanku,
lokalizacji zamiennej.

Gmina Lasowice Wielkie nie jest zobowiązana do wskazania

4. Operatorowi lub przewoźnikowi z tytułu likwidacji lub czasowego ograniczenia w korzystaniu
z przystanków nie będą przysługiwać żadne roszczenia .
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie
Województwa Opolskiego.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy
Rajmund Kinder

Id: 08389EB0-E97D-4308-86B5-89311A5D68EB. Podpisany

Strona 3

