
UCHWAŁA NR XIV/91/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym, (j.t. 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. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.), Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje: Rada 
Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Gminy Byczyna, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna, udostępnione operatorom i przewoźnikom 
wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1, stanowi załącznik Nr 1 do 
uchwały. 

§ 3. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa 
w § 1 przez operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym 
transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 4. Traci moc uchwała XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. 
Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1534).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie

Urszula Bilińska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/91/19

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Byczyna których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna

Lp. Nazwa przystanku Miejscowość (określenie miejsca)
1. Byczyna GI Byczyna – Gimnazjum
2. Byczyna PSP Byczyna – Szkoła Podstawowa  
3. Byczyna MW Byczyna – Niepubliczne Przedszkole „Mysia Wieża”
4. Chudoba W Chudoba – Wieś
5. Kostów SZ Kostów – Szkoła
6. Kostów PKP Kostów – Plac przy PKP
7. Sarnów W Sarnów – Wieś
8. Pogorzałka L Pogorzałka – Leśniczówka
9. Roszkowice SZ Roszkowice – Szkoła
10. Byczyna B Byczyna – Basztowa
11. Byczyna G Byczyna – ul. Hotelowa przy restauracji „Grodzka"
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/91/19

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ 
OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH REGULARNE PRZEWOZY OSÓB                         

W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

1. Przystanek komunikacyjny jest to miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania 
pasażerów na danej linii komunikacyjnej oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244, 2322 z późn. zm.).

2. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Byczyna mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne 
przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego, posiadający zezwolenie na 
wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób wydanego z uwzględnieniem uzgodnionego 
rozkładu jazdy obejmującego te przystanki.

3. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie zgody Gminy Byczyna na korzystanie                
z przystanków uzyskanej w Urzędzie Miejskim w Byczynie.

4. Zgoda, o której mowa w ust. 2 wydawana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany           
do Urzędu Miejskiego w Byczynie wraz z załącznikami:

a) projektem proponowanego rozkładu jazdy,

b) określenie przystanków w oparciu o załącznik nr 1 do uchwały, na których operator lub 
przewoźnik planuje wykonywać przewozy,

c) schematem połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną oraz przystankami 
określonymi w projekcie rozkładu jazdy.

5. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo 
zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania 
i wysiadania w ramach obowiązującego rozkładu jazdy.

6. Nie jest dopuszczalny postój na przystankach komunikacyjnych ponad czas niezbędny do 
obsługi pasażerów.

7. Bez zgody zarządcy drogi nie mogą być umieszczane na terenie przystanków komunikacyjnych 
inne informacje niż te, które dotyczą rozkładów jazdy.

8. Operator i przewoźnik zobowiązany jest do korzystania z przystanków komunikacyjnych 
w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez innych operatorów i przewoźników na równych 
prawach.

9. Lokalizacja przystanku może ulec zmianie ze względu na warunki bezpieczeństwa ruchu.

10. W przypadku likwidacji przystanku przewoźnik zostanie powiadomiony o tym fakcie                         
z wyprzedzeniem, bez propozycji lokalizacji zamiennej. Przewoźnikowi z tego tytułu nie będą 
przysługiwać żadne roszczenia.

11. W przypadkach koniecznych wynikających z czasowego zamknięcia lub zmiany organizacji 
ruchu w ciągu drogi (np. remont, przebudowa drogi, wykorzystanie dróg w sposób szczególny) 
korzystanie z przystanków może zostać ograniczone (czasowa likwidacja przystanku lub zmiana jego 
lokalizacji).
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