Projekt
z dnia 17 grudnia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2020, poz. 1944 i 1378) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1,
stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XIV/84/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( Dz. Urz. Woj. Opol. z 2020 r. poz. 108);
2) Uchwała Nr XXIII/148/20 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica, udostępnione
dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Leśnica
§ 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o: przystanku komunikacyjnym -należy przez to rozumieć przystanek
komunikacyjny, o którym mowa w art.1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2475 ze zm.).
§ 2. 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Leśnica które stanowią
własność lub są zarządzane przez gminę Leśnica mogą korzystać uprawnieni są przewoźnicy, będący
operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności
w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.
2. Udostępnianie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:
1) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków
stanowiących załącznik nr 1 do uchwały,
2) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,
3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
4) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
5) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie
przewozu osób,
6) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Leśnica.
4. Gmina Leśnica wyrazi zgodę na udostępnienie przystanków komunikacyjnych po złożeniu wniosku
przez przewoźnika w formie pisemnej.
§ 3. Korzystanie z przystanków możliwe jest jedynie w celu wykonania przewozu osób, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i aktualnymi rozkładami jazdy, w sposób niekolidujący z pracą innych
przewoźników i operatorów korzystających z przystanków.
§ 4. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych nie pobiera się opłaty.
§ 5. 1. Czas zatrzymania na przystankach ograniczony jest do niezbędnego minimum, służącemu wymianie
i obsłudze pasażerów. Zabrania się postoju autobusów na przystankach w celu oczekiwania na odbycie
kolejnego kursu.
2. Operatorzy i przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu na przystanku
komunikacyjnym w miejscu do tego określonym.
3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych powinno się odbywać w sposób nieutrudniający ruchu
innym użytkownikom drogi, przystanku komunikacyjnego, oraz zasad i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§ 6. 1. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przewoźników są podawane do publicznej
wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych.
2. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym
zakresie, po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Gminę formy i rozmiaru tabliczki przystankowej.
§ 7. Przewoźnik korzystający z przystanków zobowiązany jest do powiadomienia zarządzającego
przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta.
§ 8. Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności
niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.
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