UCHWAŁA NR V/33/2019
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Gorzów Śląski, których właścicielem
lub zarządcą jest Gmina Gorzów Śląski, warunków i zasad korzystania z nich
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018r.
poz. 994,1000,1349,1432,2500) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz.U. z 2018r. poz. 2016) Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzów Śląski,
udostępnione dla operatorów i przewoźników, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzów Śląski,
udostępnione operatorowi publicznego transportu zbiorowego, których wykaz stanowi załącznik
nr 2 do uchwały.
3. Ustala się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Gorzów Śląski, o których mowa w ust. 1, stanowiące załącznik nr 3
do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2016r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Gorzów Śląski, których właścicielem
lub zarządcą jest Gmina Gorzów Śląski, warunków i zasad korzystania z nich.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczacy Rady
Robert Malecha
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/33/2019
Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Gorzów Śląski, udostępnionych operatorom transportu publicznego
i przewoźnikom drogowym

l.p.

Miejscowość

Nazwa przystanku

Lokalizacja

1

2

3

4

1.

Budzów

Budzów Wieś

2.

Dębina

Dębina III

3.

Dębina

Dębina Karpaty

4.

Goła

Goła Wieś

5.

Goła

Goła Przytoczna

Wiata przystankowa przy drodze powiatowej nr 1905,
zlokalizowana przy posesji nr 7

6.

Gorzów Śląski

Gorzów Śl. – Pętla

Wiata przystankowa zlokalizowana przy skrzyżowaniu
ul. Chopina i ul. Wojska Polskiego DK 42 km 50+100

7.

Gorzów Śląski

Gorzów Śl. II

Przystanek zlokalizowany przy skrzyżowaniu drogi powiatowej
nr 1907 -ul. Grzybowa z drogą gminną
nr 100840 -ul. Łąkowa.

8.

Gorzów Śląski

Gorzów Śl. Zofiówka

Wiata przystankowa zlokalizowana przy drodze powiatowej nr
1907 relacji Gorzów Śl. – Budzów

9.

Gorzów Śląski

Gorzów Śl. Jaronia

Wiata przystankowa zlokalizowana w ciągu drogi powiatowej
nr 1913 - ul. Jaronia

10.

Jamy

Jamy Wieś

Wiata przystankowa zlokalizowana na łuku drogi powiatowej
nr 1314

11.

Jamy

Jamy Piaseczna

12.

Jastrzygowice

Jastrzygowice
Skrzyżowanie

Przystanek zlokalizowany na skrzyżowaniu drogi powiatowej
nr 1917 z droga gminną nr 100820

13.

Jastrzygowice

Jastrzygowice
Przedszkole

Przystanek na drodze powiatowej nr 1917 zlokalizowany
naprzeciw budynku przedszkola

14.

Jastrzygowice

Jastrzygowice
Wieś

Wiata przystankowa zlokalizowana na skrzyżowaniu dróg
powiatowych nr 1919 i nr 1917

15.

Kobyla Góra

Kobyla Góra

Wiata przystankowa na drodze powiatowej
nr 1313 zlokalizowana obok boiska i placu zabaw

16.

Kozłowice

Kozłowice
Dęby

Przystanek na drodze powiatowej nr 1312,
przy skrzyżowaniu z droga gminną nr 100824

17.

Kozłowice

Kozłowice

Przystanek na drodze powiatowej nr 1312,przy budynku szkoły
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Wiata przystankowa na drodze powiatowej nr 1907,
zlokalizowana obok posesji nr 10
Przystanek zlokalizowany na drodze gminnej nr 100817,
przy skrzyżowaniu z drogą krajową nr 42
Przystanek zlokalizowany na drodze gminnej – wewnętrznej nr
000051 przy posesji nr 39
Wiata przystankowa zlokalizowana na łuku drogi powiatowej
nr 1902, przy posesji nr 25

Wiata przystankowa zlokalizowana przy posesji nr 68
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Szkoła – Pętla

podstawowej

18.

Kozłowice

Kozłowice

Wiata przystankowa zlokalizowana przy skrzyżowaniu dróg
powiatowych nr 1312 i nr 1913

19.

Kozłowice

Kozłowice
Czerwone Osiedle

Przystanek na drodze powiatowej nr 1913 przy skrzyżowaniu
z drogą gminną nr 100824

20.

Kozłowice

Kozłowice
Siwe Osiedle

Przystanek na drodze powiatowej nr 1312 przy posesji nr 7

21.

Krzyżanowice

Krzyżanowice

Wiata przystankowa przy drodze powiatowej nr 1908,
zlokalizowana naprzeciw posesji nr 25

22.

Krzyżanowice

Krzyżanowice II

23.

Nowa Wieś

Tęczynów

Wiata przystankowa przy drodze gminnej
nr 100812 zlokalizowana przy posesji nr 46

24.

Pakoszów

Pakoszów

Wiata przystankowa na drodze powiatowej nr 1907,
zlokalizowana naprzeciw posesji nr 13

25.

Pawłowice

Pawłowice Przedszkole

26.

Pawłowice

Pawłowice Wieś

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej nr 100818,
przy posesji nr 14

27.

Pawłowice

Pawłowice OSP

Wiata przystankowa przy drodze gminnej nr 100817
zlokalizowana w pobliżu budynku OSP

28.

Skrońsko

Skrońsko Przedszkole

Przystanek przy drodze gminnej nr 100823 zlokalizowany
naprzeciw budynku przedszkola

29.

Skrońsko

Skrońsko Skrzyżowanie

Przystanek na drodze powiatowej nr 1924 w pobliżu
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 487

30.

Uszyce

Uszyce OSP

Wiata przystankowa przy drodze gminnej nr 100801,
zlokalizowana obok budynku OSP

31.

Uszyce

Uszyce SHR

Wiata przystankowa zlokalizowana w obrębie skrzyżowania
przy drodze gminnej nr 100801 i 100802

32.

Uszyce

Uszyce Zatoka

Wiata przystankowa zlokalizowana
przy skrzyżowaniu drogi gminnej nr 100801 relacji Uszyce –
Dzietrzkowice przy posesji nr 162

33.

Uszyce

Uszyce Szkoła - Pętla

Przystanek przy drodze powiatowe nr 1902, zlokalizowany przy
szkole podstawowej

34.

Zdziechowice

Zdziechowice Zamek

Wiata przystankowa zlokalizowana naprzeciw Zamku
w pobliżu skrzyżowania drogi gminnej nr 100808 z drogą
powiatową nr 1908

35.

Zdziechowice

Zdziechowice Sklep

Wiata przystankowa zlokalizowana przed sklepem
przy drodze powiatowej nr 1908
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Przystanek przy drodze powiatowej nr 1908, obok zjazdu
do posesji nr 53a

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej
nr 100818 przy posesji nr 26
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/2019
Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Gorzów Śląski, udostępnionych operatorowi publicznego transportu
zbiorowego

l.p.

Miejscowość

Nazwa przystanku

Lokalizacja

1

2

3

4

1.

Gorzów Śląski

Gorzów Śl. Szkoła Pętla

Zatoka przystankowa na terenie Szkoły Podstawowej
w Gorzowie Śląskim
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/33/2019
Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gorzów Śląski
§ 1. Warunki korzystania z przystanków
1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gorzów Śląski (dalej „Gmina”), które
stanowią jej własność lub są przez nią zarządzane mogą korzystać operatorzy publicznego transportu
zbiorowego oraz przewoźnicy posiadający zezwolenia na prowadzenie przewozów regularnych i regularnych
specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.
2. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina następuje na podstawie pisemnej zgody wyrażonej przez Gminę.
§ 2. Zasady korzystania z przystanków
1. Operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy korzystający z przystanków
komunikacyjnych mają prawo do krótkotrwałego zatrzymania pojazdu, w celu umożliwienia pasażerom
wsiadania i wysiadania oraz sprzedaży biletów.
2. Operatorzy
i przewoźnicy
korzystający
z przystanków
komunikacyjnych
zobowiązani
są do podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia bezpiecznego wsiadania i wysiadania
pasażerom, w szczególności osobom niepełnosprawnym.
3. Przystanki komunikacyjne wymienione w załączniku nr 1 i 2 do uchwały, określone w nazwie przystanku,
jako „Pętla” mogą być wykorzystywane do realizacji wydłużonego postoju pojazdu, na potrzeby korekty
czasu rozkładowego, odbioru przerwy ustawowej przez kierowcę i innych czynności, pod warunkiem
zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy zobowiązani są do zatrzymywania
pojazdów na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać
przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników.
5. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
jest nieodpłatne.

Id: 24EC693E-BE62-4E72-A5F7-0B9579B44E74. Podpisany

Strona 1

