
UCHWAŁA NR XXXIX/300/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Żarów oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. 2013 poz. 594 z późniejszymi zmianymi) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. 
o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011 Nr 5 poz. 13 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Żarów zgodnie z wykazem 
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicelem jest 
Gmina Żarów w formie Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Tadeusz Pudlik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/300/2013 

Rady Miejskiej w Żarowie 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Żarów 

l.p. Nazwa przystanku Kierunek Kategoria Drogi
1. Bożanów centrum wioski Świdnica Gminna
2 Bożanow wyjazd Świdnica Gminna 
3. Bożanów wjazd Żarów Gminna
4. Bożanow centrum wioski Żarów Gminna
5. Kalno pętla Gminna
6. Kalno wjazd z Bożanowa Gminna
7. Kalno-Wostówka wjazd z Żarowa Gminna
8. Kalno-Wostowka wyjazd Żarów Gminna
9. Kruków skrzyżowanie Gminna
10. Mielęcin centrum wioski Strzegom Gminna
11. Mikoszowa wjazd z Przyłegowa Gminna
12. Mrowiny pętla Gminna
13. Wierzbna wjazd Świdnica Gminna
14 Wierzbna wyjazd Żarow Gminna
15. Wierzbna skrzyżowanie Świdnica Gminna
16. Wierzbna centrum wioski Żarów Gminna
17. Wierzbna wyjazd Świdnica Gminna
18. Zastruże Mielęcin Gminna
19. Zastruże Kruków Gminna
20. Żarów, ul. Armii Krajowej - Cmentarz komunalny wjazd ze Świdnicy Gminna
21. Żarów, ul. Armii Krajowej - Cmentarz komunalny wyjazd Świdnica Gminna
22. Żarów,ul.Armii Krajowej - Cmentarz Żołnierzy Radzieckich 

wjazd 
z Łażan Gminna

23. Żarów, ul. Armii Krajowej - Cmentarz Żołnierzy Radzieckich 
wyjazd 

Łażany Gminna

24. Żarów, ul. Dworcowa Gminna
25. Żarów Gimnazjum Gminna
26. Żarów, ul. Ogrodowa Gminna
27. Żarów, ul. Słowiańska z Kalna Gminna
28. Żarów, ul. WojskaPolskiego Gminna
29. Żarów, ul. Dworcowa Gminna
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/300/2013 

Rady Miejskiej w Żarowie 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

Regulamin określający warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
jest Gmina Żarów 

§ 1. Udostępnia się do korzystania operatorom i przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego oraz 
przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób przystanki 
komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Żarów. 

§ 2. Ustala sie następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych: 

1) Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie 
pasażerów)

2) Korzystanie z przystanków odbywa się z uwzględnieniem zasady odstępów czasowych pomiędzy kursami 
wykonywanymi w tym samym kierunku przez różnych przewoźników: 

a) między kursami wykonywanymi w dni powszednie: 10 minut 

b) miedzy kursami wykonywanymi w soboty, niedziele i święta: 30 minut 

3) Przewoźnikom korzystającym z przystanków komunikacyjnych przysługuje prawo wjazdu na przystanek na 
5 minut przed planowanym odjazdem. 

4) Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów. 

5) Przewoźnicy korzystający z przystanku komunikacyjnego: Żarów, ul. Dworcowa oczekując na wjazd na 
przystanek winni korzystać z wyznaczonego miejsca parkingowego na terenie pętli, wzdłuż ul. Dworcowej 
w czasie nie dłuższym niż 30 minut od planowanego odjazdu. 

6) Przewoźnik korzystający z przystanku zobowiązany jest do: 

a) korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie 
z nich na równych prawach, 

b) każdorazowego powiadamiania Gminy Żarów o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których 
korzysta, 

c) dostarczenia czytelnego i zatwierdzonego rozkładu jazdy. 

§ 3. Gmina Żarów może odmówić zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych w następujących 
przypadkach: 

1) gdy wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

2) gdy przewoźnik wnioskuje oświadczenie usługi przewozowej na tej samej trasie co inni przewoźnicy, bez 
zachowania odstępów czasowych określonych w § 2 ust. 2. 

§ 4. W przypadku udokumentowanego stwierdzenia naruszenia zasad i warunków korzystania z przystanków 
komunikacyjnych określonych w niniejszym regulaminie Gmina Żarów może cofnąć zgodę na korzystanie 
z przystanków. 
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym umożliwia uregulowanie stanu prawnego
w zakresie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
których właścicielem jest dana jednostka samorządu terytorialnego. Wprowadzenie Regulaminu określającego
warunki i zasady korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Żarów
przyczyni się do uporządkowania zasad i sposobu udostępniania przystanków komunikacyjnych przewoźnikom
przez położenie większego nacisku na dyscyplinę i egzekwowanie od przewoźników realizowania przewozów
zgodnie z rozkładem jazdy i uzgodnieniami zasad korzystania z przystanków, co spowoduje zwiększenie
bezpieczeństwa i komfortu przejazdu pasażerów. Powyższe regulacje prawne są uwzględniane przy wydawaniu,
przedłużaniu, zmianie zezwoleń na regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym. Projekt
regulaminu stanowił przedmiot konsultacji z przewoźnikami

Sporzadziła

Anita Juralewicz

Inspektor ds. Wspólnot
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