
UCHWAŁA  Nr XXV/155/20  

RADA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 24 września 2020r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Strzeleczki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów 

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2475) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje : 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne udostępnione operatorom oraz przewoźnikom, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzeleczki, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Strzeleczki, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzeleczki, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  
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UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2475) stanowi 

m.in., że do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego należy określenie przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów  

i przewoźników, a także określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy 

o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad 

korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu 

terytorialnego. Zgodnie z art. 40 i 41 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) do Rady Gminy 

należy ustanowienie prawa miejscowego, w szczególności w sprawach zasad i trybu korzystania z gminnych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Takimi obiektami są między innymi przystanki, w związku z czym 

należało określić te zasady. 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały określa te przystanki, których Gmina Strzeleczki jest właścicielem  

i zarządzającym. Uchwała ponadto określa jasne zasady i warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych, 

ułatwiając w ten sposób organizację publicznego transportu drogowego.nr XXV/155/20 

Przedłożona uchwała realizuje obowiązki wynikające z ustawy, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.  
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr XXV/155/20 

                                                                                                                                          Rady Gminy Strzeleczki 

z dnia 24 września 2020 r. 

 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Strzeleczki, których właścicielem  

lub zarządzającym jest Gmina Strzeleczki. 

 

Lp. Miejscowość 
Nazwa przystanku 

lub dworca 

Nr drogi oraz jej km, 

przy której 

zlokalizowany jest 

przystanek lub 

dworzec 

Infrastruktura przystanku 

lub dworca (zatoka, wiata, 

znak drogowy D-15, liczba 

stanowisk, informacja, kasy 

biletowe, poczekalnia itp..) 

1. Moszna ul. Prudnicka droga woj. Nr 409 
Kierunek: Krapkowice - 

zatoka, wiata; 

2. Moszna ul. Prudnicka droga woj. Nr 410 
Kierunek:  Prudnik - zatoka; 

znak D-16 

3. Zielina ul. Prudnicka droga woj. Nr 409 
Kierunek: Krapkowice - 

zatoka, 

4. Zielina ul. Prudnicka droga woj. Nr 410 
Kierunek: Prudnik - zatoka; 

znak D-16 

5. Kujawy ul. Prudnicka droga woj. Nr 409 
Kierunek: Krapkowice - 

zatoka, wiata; znak D-15 

6. Kujawy ul. Opolska 
droga powiatowa Nr 

1207 O 

Kierunek: Racławiczki - 

wiata; znak D-15 

7. Racławiczki ul. Opolska 
droga powiatowa Nr 

1207 O 

Kierunek: Kujawy - zatoka, 

wiata;  

8. Racławiczki ul. Opolska 
droga powiatowa Nr 

1207 O 

Kierunek: Smolarnia - zatoka; 

znak D-16 

9. Dziedzice ul. Opolska 
droga powiatowa Nr 

1207 O 
znak D-15 

10. Dziedzice ul. Główna 
droga powiatowa Nr 

1207 O 

Kierunek: Racławiczki - 

zatoka, wiata; znak D-15 

11. Smolarnia ul. Opolska 
droga powiatowa Nr 

1207 O 

Kierunek: Racławiczki - 

zatoka, wiata; znak D-15 

12. Ścigów ul. Opolska 
droga powiatowa Nr 

1833 O 

Kierunek: Racławiczki - 

zatoka, wiata; znak D-15 

13. Strzeleczki ul. Opolska 
droga powiatowa Nr 

1833 O 

Kierunek: Racławiczki - 

zatoka, wiata; znak D-15 

14. Strzeleczki ul. Sienkiewicza 
droga powiatowa Nr 

1833 O 

Kierunek: Racławiczki - 

zatoka, wiata;  

15. Strzeleczki ul. Sienkiewicza 
droga powiatowa Nr 

1833 O 

Kierunek: Krapkowice, 

Prudnik - zatoka wiata;  znak 

D-16 

16. Strzeleczki 
ul. Jana III 

Sobieskiego 
droga woj. Nr 409 

Kierunek: Prudnik zatoka; 

znak - D15 
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17. 
Dobra 

(centrum) 
ul. Prudnicka droga woj. Nr 409 

Kierunek: Prudnik zatoka, 

wiata; znak - D15 

18. 

Dobra (wylot 

na 

Krapkowice) 

ul. Prudnicka droga woj. Nr 409 
Kierunek: Prudnik wiata; znak 

- D15 

19. Łowkowice 

ul. Wiejska (przy 

krzyżówce z drogą 

powiatową nr 1837 

O) 

droga powiatowa Nr 

1834 O 
znak D-15 

20. Łowkowice 

ul. Wiejska (przy 

krzyżówce z drogą 

powiatową nr 1811 

O) 

droga powiatowa Nr 

1834 O 

Kierunek: Dobra, Kierpień - 

wiata; znak D-15 

21. Pisarzowice   
droga powiatowa Nr 

1837 O 

Kierunek: Kierpień - zatoka, 

wiata; znak D-15 

22. Buława   
droga gminna Nr 

106434O 

po prawej stronie jadąc od 

Pisarzowic - wiata; znak D-15 

23. Komorniki ul. Prudnicka 
droga powiatowa nr 

1811O 

Kierunek: Dobra - zatoka, 

wiata; znak D-15 

24. Smolarnia   droga woj. Nr 414 
Kierunek: Opole - zatoka, 

wiata, 

25. Smolarnia   droga woj. Nr 415 
Kierunek: Prudnik - zatoka; 

znak D-16 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XXV/155/20 

                                                                                                                                          Rady Gminy Strzeleczki 

z dnia 24 września 2020 r. 

 

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

jest Gmina Strzeleczki, udostępnionych dla operatorów, przewoźników i organizatorów publicznego 

transportu zbiorowego 

 

§ 1. 1. Udostępnianie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Strzeleczki, następuje na podstawie umowy zawartej między operatorem lub 

przewoźnikiem, a Gminą Strzeleczki.  

2. Umowa, o której mowa w ust.1 zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika, składany w siedzibie 

Urzędu Gminy Strzeleczki wraz z załącznikami. 

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

1) proponowany rozkład jazdy;  

2) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Strzeleczki z wyszczególnieniem 

przystanków komunikacyjnych z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;  

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

przewozu osób.  

§ 2. 1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Strzeleczki jest nieodpłatne.  

2. Operatorzy lub przewoźnicy korzystający z przystanków, o których mowa w ust. 1 mają prawo do 

zatrzymywania się na przystankach zgodnie z rozkładem jazdy, wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom 

wsiadania i wysiadania.  

3. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.  

4. Operator lub przewoźnik zobowiązany jest do umieszczenia we własnym zakresie na przystankach 

aktualnego rozkładu jazdy, po uzgodnieniu z Gminą Strzeleczki sposobu jego prezentacji.  

5. Zabrania się bez zgody Gminy Strzeleczki umieszczania na przystankach plakatów i ogłoszeń.  

6. Korzystanie z przystanku komunikacyjnego powinno się odbywać w sposób nieutrudniający ruchu innym 

użytkownikom drogi z poszanowaniem zasad organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

§ 3. 1. Gmina Strzeleczki może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku, 

gdy uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub kolidować z rozkładem jazdy realizowanym przez operatora lub wcześniej uzgodnionym 

rozkładem jazdy innego przewoźnika.  

2. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku:  

1) nie przestrzegania przez operatora lub przewoźnika rozkładu jazdy;  

2) nie przestrzegania warunków oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych;  

3) wygaśnięcie lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób;  

4) zaprzestanie prowadzenia działalności przewozowej;  
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5) nie powiadomienia Gminy Strzeleczki o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których korzysta 

operator lub przewoźnik;  

6) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki 

autobusowej. 
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