
UCHWAŁA NR XXV/200/12
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grodków oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków przez operatorów i przewoźników 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), Rada Miejska 
w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się udostępnione operatorom i przewoźnikom przystanki komunikacyjne, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Grodków. 

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom stanowi załącznik Nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Grodków. 

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz Gajewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/200/12 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Grodków 

 

Lp. Miejscowość Ulica Lokalizacja przystanku Opis 

1. 
Grodków Krakowska Wiatrak jednostronny 

2. 
Grodków Krakowska Zespół Szkół jednostronny 

3. 
Grodków Rynek — jednostronny 

4. 
Grodków Sienkiewicza Liceum obustronny 

5. 
Grodków Słowackiego NZOZ MEDIUM jednostronny 

6. 
Grodków Wiejska przy wjeździe od ul. Wrocławskiej obustronny 

7. 
Grodków Wrocławska GZWM jednostronny 

8. 
Bąków — centrum wsi - zbiornik p.poż. jednostronny 

9. 
Bogdanów — centrum wsi - Kościół obustronny 

10. 
Gałązczyce I — park obustronny 

11. 
Gałązczyce II — górka - kierunek Sulisław obustronny 

12. 
Gierów — centrum wsi obustronny 
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13. 
Głębocko I — centrum wsi – kierunek Grodków jednostronny 

14. 
Głębocko II — kierunek Radoszowice jednostronny 

15. 
Gnojna I — przy wjeździe od strony Grodkowa obustronny 

16. 
Gnojna II — szkoła obustronny 

17. 
Gnojna III — kierunek Jeszkotle obustronny 

18. 
Gola Grodkowska — — obustronny 

19. 
Jaszów I — park obustronny 

20. 
Jaszów II — kierunek Biechów, Kłodobok obustronny 

21. 
Jeszkotle I — sklep obustronny 

22. 
Jeszkotle II — Kościół jednostronny 

23. 
Jędrzejów I — PDPS obustronny 

24. 
Jędrzejów II — kierunek Strzegów obustronny 

25. 
Jędrzejów III — kierunek Starowice Dolne obustronny 

26. 
Kobiela — — obustronny 

27. 
Kolnica — szkoła jednostronny 

28. 
Kolnica — sklep jednostronny 

29. 
Kopice I — Leśnica obustronny 
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30. 
Kopice II — sklep - WIMAR obustronny 

31. 
Kopice III — kierunek Więcmierzyce obustronny 

32. 
Kopice IV — przy rzece obustronny 

33. 
Lipowa I — centrum wsi obustronny 

34. 
Lipowa II — PKP obustronny 

35. 
Lubcz — — obustronny 

36. 
Mikołajowa I — las obustronny 

37. 
Mikołajowa II — centrum wsi jednostronny 

38. 
Młodoszowice — Kościół obustronny 

39. 
Młodoszowice — zakręt - kierunek Kucharzowice obustronny 

40. 
Nowa Wieś Mała I — kierunek Grodków jednostronny 

41. 
Nowa Wieś Mała II — kierunek Nysa jednostronny 

42. 
Orlichów — — obustronny 

43. 
Osiek Grodkowski — centrum wsi obustronny 

44. 
Polana — — obustronny 

45. 
Przylesie Dolne — — obustronny 

46. 
Rogów I — las obustronny 
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47. 
Rogów II — centrum wsi jednostronny 

48. 
Starowice Dolne — — obustronny 

49. 
Strzegów — — obustronny 

50. 
Sulisław — — obustronny 

51. 
Tarnów Grodkowski — Remiza obustronny 

52. 
Wierzbna I — plac zabaw obustronny 

53. 
Wierzbna II — górka – kierunek Gałązczyce obustronny 

54. 
Wierzbnik — — obustronny 

55. 
Więcmierzyce I — wjazd od strony Kopic obustronny 

56. 
Więcmierzyce II — Kościół obustronny 

57. 
Wojnowiczki I — — obustronny 

58. 
Wojsław I — kierunek Wrocław jednostronny 

59. 
Wojsław II — kierunek Grodków jednostronny 

60. 
Wojsław III — Kościół obustronny 

61. 
Wójtowice I — kierunek Wierzbna obustronny 

62. 
Wójtowice II — kierunek Jędrzejów obustronny 

63. 
Zielonkowice I — — obustronny 
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64. 
Żelazna I — sklep obustronny 

65. 
Żelazna II — kierunek Osiek Grodkowski obustronny 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/200/12 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH 
WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA GRODKÓW. 

§ 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie operatorzy publicznego transportu 
zbiorowego oraz przewoźnicy będący przedsiębiorcami uprawnionymi do prowadzenia działalności gospodarczej 
w zakresie przewozu osób, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. 

2. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Grodków następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub 
przewoźnikiem, a Gminą Grodków. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2 zawierana jest na pisemny wniosek operatora lub przewoźnika składany do 
Burmistrza Grodkowa na adres Urzędu Miejskiego w Grodkowie ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków do którego 
należy dołączyć: 

1) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie 
przewozu osób, 

2) proponowany rozkład jazdy, 

3) liczbę zatrzymań wynikających z rozkładu jazdy oddzielnie dla dnia roboczego, soboty, dni świątecznych, 

4) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną, 

5) określenie przystanków zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały, na których operator lub przewoźnik planuje 
wykonywać przewozy. 

4. Gmina Grodków może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych i zawarcia 
umowy: 

1) w przypadku, gdy uzgodnienie kolejnego korzystania z przystanku może spowodować zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

2) z przewoźnikiem lub operatorem, z którym uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w ust. 6. 

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

1) nie przestrzegania przez operatora lub przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu 
z przystanków przez innych przewoźników, 

2) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, 

3) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok 
autobusowych innym operatorom lub przewoźnikom, 

4) nie powiadomienia Gminy Grodków o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których korzysta operator 
lub przewoźnik, 

5) zaprzestania prowadzenia działalności przewozowej, 

6) naruszenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych określonych w § 2. 

6. Operator lub przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy Grodków z 1- miesięcznym 
wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych 
do wniosku, o którym mowa w ust. 3 lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności przewozowej. 
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§ 2. 1. Operatorzy lub przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać 
w nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. 

2. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na 
pasażerów. 

3. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz 
przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca. 

4. Rozkłady jazdy środków transportu podawane są do publicznej wiadomości przez poszczególnych 
przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach 
komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo. 

5. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do 
przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika). 

6. Rozkład jazdy może być umieszczony wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. na słupku pod 
znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej. 

7. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Gminy Grodków rozmieszczania plakatów 
i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób. 

8. Ewentualne wywieszenie innych niż rozkłady jazdy informacji dla pasażerów musi być uzgodnione z Gminą 
Grodków. 

9. Zabrania się ustawienia dodatkowych słupków w celu rozwieszania rozkładów jazdy bez uprzedniej zgody 
wydanej przez Gminę Grodków. 
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