
UCHWAŁA NR XL/450/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Kietrz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z 
późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 
r. poz. 1371) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne,  których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kietrz, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Ustala się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu 

 
 

Stanisław Babiniec 

 

Id: 70A9B521-5CED-4B17-AAB1-AA9CDD16E972. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/450/2021 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kietrz, 
udostępnionych dla operatorów i przewoźników 

Lp. Miejscowość Lokalizacja Nr drogi 
1. Chróścielów Droga gminna bez  numeru 108862 O 
2. Chróścielów Droga gminna bez numeru 108862 O 
3. Kietrz  Droga gminna, ul. Długa 108809 O 
4.  Kietrz Krotoszyn Droga wewnętrzna bez numeru  
5.  Kietrz  Zatoczka przy szkole, ul. Głowackiego  
6. Kozłówki Droga gminna wewnętrzna 108863 O 
7. Lubotyń Działka nr 38/1 będąca własnością Gminy Kietrz  
8. Nasiedle Droga gminna, ul. Szkolna 108855 O 
9. Nowy Dwór Droga wewnętrzna bez numeru  
10. Pilszcz Droga gminna, ul. Owsiana 108831 O 
11. Ściborzyce Wielkie Droga wewnętrzna bez numeru  
12. Wojnowice Droga wewnętrzna bez numeru  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/450/2021 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

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

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kietrz mogą 
korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy drogowi. 

§ 2. 1. Operatorzy i przewoźnicy są zobowiązani do pisemnego zgłoszenia zamiaru korzystania                    z 
przystanków, których właścicielem  lub zarządzającym jest Gmina Kietrz. 

2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się: 

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

2) projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów z poszczególnych 
przystanków; 

3) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną                                                     i 
przystankami komunikacyjnymi; 

4) wykaz pojazdów obsługujących linię (wg specyfikacji: marka i typ, nr rejestracyjny, liczba miejsc 
siedzących/ogółem) 

§ 3. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych  jest nieodpłatne. 
Operatorzy i przewoźnicy maja prawo korzystania z przystanków tylko i wyłącznie w ramach obowiązującego 
prawa jazdy. 

§ 4. Operator lub przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych zatrzymuje na nich swoje pojazdy 
wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zatrzymywanie się na przystankach w innym 
celu jest zabronione. 

§ 5. Zabrania się bez zgody Gminy Kietrz umieszczania na przystankach komunikacyjnych informacji innych 
niż te, które dotyczą rozkładu jazdy. Operatorzy i przewoźnicy mają obowiązek utrzymania w należytym stanie 
swoich rozkładów jazdy na wszystkich przystankach komunikacyjnych, które są wymienione na danym rozkładzie. 
Każdy rozkład powinien zawierać nazwę przewoźnika. Operatorzy i przewoźnicy są zobowiązani dostarczać do 
Urzędu Miejskiego w Kietrzu aktualne rozkłady jazdy w terminach wynikających z obowiązujących przepisów. 

§ 6. Lokalizacja przystanku komunikacyjnego może ulec tymczasowej zmianie ze względu na warunki 
bezpieczeństwa ruchu oraz w związku z prowadzeniem inwestycji w pasie drogowym. 
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