
UCHWAŁA NR XX/139/12
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

Na podstawie art.18 ust.2.pkt.15 w związku z art.40 ust.1 i ust.2 pkt 4, art.41 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r Nr 142 poz.1591 j.t. z późniejszymi zm.), w związku 
z art.15 ust.1 pkt.6 i ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. 
z 2011r. Nr 5, z późn.zm.) 

Rada Miejska w Koniecpolu 
uchwala co następuje: 

§ 1. 

Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Gminy Koniecpol, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol udostępnione operatorom i przewoźnikom 
wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z wykazem stanowiącym zał. 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków Komunikacyjnych, o których mowa w § 
1 uchwały opisane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol. 

§ 4. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Koniecpolu 

Mieczysław Duda
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                                                                                              Załącznik nr 1 do 
                                                                                              Uchwały nr XX/139/12
                                                                                              Rady Miejskiej w Koniecpolu                  
                                                                                              z dnia 20.09.2012

                                             Wykaz przystanków komunikacyjnych których właścicielem  lub 
zarządzającym jest Gmina  Koniecpol ogólnodostępnych  dla wszystkich podmiotów wykonujących 
przewozy

L.
p.

Nazwa 
miejscowośc
i

Nazwa 
ulicy

                               Opis

1 Zaróg         - Wiata przystankowa przy drodze powiatowej przed 
skrzyżowaniem z drogą gminną na Zaróg

2 Oblasy         - Wiata przystankowa przy drodze powiatowej w rejonie posesji 
nr 12

3 Oblasy           - Wiata przystankowa przy drodze powiatowej w rejonie posesji 
nr 49

4 Okołowice   ul.Niwa Wiata przystankowa przy ul.Niwa i skrzyżowaniu z drogą 
powiatową

5 Michałów          - Wiata przystankowa przy drodze wojewódzkiej i skrzyżowaniu z 
drogą powiatową na Teodorów

6 Kuźnica 
Grodziska

ul.Centralna Wiata przystankowa przy drodze powiatowej przed 
skrzyżowaniem z drogą na Żelisławice

7 Kuźnica 
Grodziska

ul.Centralna Wiata przystankowa przy drodze powiatowej przed 
skrzyżowaniem z drogą powiatową na Oblasy

8 Kuźnica 
Grodziska

ul.Centralna Wiata przystankowa przy ul.Centralnej w rejonie remizy OSP

9 Pękowiec         - Wiata przystankowa przy drodze powiatowej przed 
skrzyżowaniem z drogą leśną na Pękowiec

10 Rudniki           - Wiata przystankowa przy drodze powiatowej przed Szkołą 
Podstawową

11 Radoszewni
ca

ul.Koniecpolska Wiata przystankowa przy drodze powiatowej przy skrzyżowaniu 
z ul. Wiejską

12 Radoszewni
ca

ul.Koniecpolska Wiata przystankowa przy drodze powiatowej i skrzyżowaniu z 
ul. Klonową

13 Stanisławice ul.Partyzantów Wiata przystankowa przy drodze powiatowej w rejonie posesji 
OSP

14 Łabędź ul.Grzybowa Wiata przystankowa przy drodze powiatowej przy remizie OSP

15 Luborcza ul.Koniecpolska Wiata przystankowa przy drodze wojewódzkiej  przy OSP

16 Stary 
Koniecpol

ul.Częstochowska Wiata przystankowa przy drodze wojewódzkiej  przy OSP

17 Stary 
Koniecpol

ul.Częstochowska Wiata przystankowa przy drodze wojewódzkiej  przy  posesji nr 
17
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18 Stary 
Koniecpol

ul.Czestochowska Przystanek   przy posesji nr 222

19 Aleksandró
w

         - Wiata przystankowa przy drodze powiatowej w rejonie posesji 
nr 11

20 Teodorów          - Wiata przystankowa przy drodze powiatowej w rejonie posesji 
nr 2

21 Łysiny           - Wiata przystankowa  przy drodze powiatowej  w rejonie 
skrzyżowaniu z ul. Prostą 

22 Załęże           - Wiata przystankowa przy drodze powiatowej  w rejonie posesji 
nr 24

23 Koniecpol ul.Łąkowa Wiata przystankowa przy posesji nr 11

24 Koniecpol ul.Armii Krajowej Wiata przystankowa przy drodze wojewódzkiej   w rejonie 
skrzyżowaniu z ul. Górną/kier. Częstochowa/

25 Koniecpol ul.Armii Krajowej Wiata przystankowa przy drodze wojewódzkiej  w rejonie 
skrzyżowaniu z ul. Górną/kier. Włoszczowa /

26 Koniecpol ul.Żeromskiego Wiata przystankowa przy drodze powiatowej  i skrzyżowaniu z 
ul. Chrząstowską

27 Koniecpol ul.Słowackiego Wiata przystankowa przy drodze powiatowej przy posesji Nr 1

28 Koniecpol ul.Rynek Wiata przystankowa zlokalizowana w parku przy ul.Rynek

29 Koniecpol ul. Przedmieście 
Przysieka

Wiata przystankowa przy skrzyżowaniu  drogi wojewódzkiej  i 
ul. Przedmieście Przysieka

30 Koniecpol ul.Robotnicza Przystanek  przy skrzyżowaniu ul.Robotniczej i ul. Działkowej

31 Koniecpol ul.Armii Ludowej Przystanek przy posesji nr 38

32 Koniecpol ul.Kościuszki Przystanek przy posesji nr 194

33 Koniecpol ul.Kolejowa Przystanek przy dworcu kolejowym
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                                                                                              Załącznik nr 2 do 
                                                                                              Uchwały nr  XX/139/12
                                                                                              Rady Miejskiej w Koniecpolu                  
                                                                                              z dnia 20.09.2012r

          Warunki i zasady  korzystania z przystanków  komunikacyjnych na terenie Gminy 
Koniecpol.

                                                                           §   1
Warunki korzystania z przystanków:

1.Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na drogach w obrębie Gminy Koniecpol mogą
   korzystać operatorzy  i przewoźnicy  w ramach wykonywania publicznego  transportu
   zbiorowego.
2.Warunkiem korzystania  z przystanków  jest posiadanie  ważnej  zgody na korzystanie  z
    przystanków  uzyskanej od Gminy Koniecpol, wraz z zasadami  korzystania z nich.
3.Zgoda, o której mowa w ust. 2  wydawana jest   na wniosek  operatora  lub przewoźnika  składany
   do Gminy Koniecpol wraz z załącznikiem  określającym  dane niezbędne  dookreślenia  ilości i
   nazw przystanków.
4.Do wniosku o którym mowa  w ust.3 należy dołączyć:
  -schemat połączeń  komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną,
  -określenie przystanków zgodnie z załącznikiem  nr 1  do niniejszej uchwały, na których  operator
    lub przewoźnik  planuje wykonywać przewozy.

                                                                           §  2

Zasady korzystania z  przystanków.

1.Korzystanie z przystanków może odbywać się  wyłącznie w celu realizacji przewozów(wsiadanie
   i wysiadanie).
2.Operatorzy i przewoźnicy  wykonujący przewozy osób  w krajowym transporcie drogowym
   zobowiązani są do:
  -zatrzymywania pojazdu  na początku zatoki, a w przypadku jej braku  w taki sposób, aby nie
   ograniczać  przepustowości i  nie blokować  przystanku dla innych  użytkowników.
3.Zabrania się  postoju autobusu  ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.
4.Korzystający z przystanku  ma obowiązek  umieszczenia  swojego rozkładu jazdy.
   Zabrania umieszczania na przystankach  innych informacji lub reklam  niż te, które dotyczą
   rozkładu jazdy.
5.Przedsiębiorca korzystający  z przystanków zobowiązany jest do:
 -korzystania  z przystanków komunikacyjnych w sposób  umożliwiający  innym  przedsiębiorcom
  na korzystanie  z nich  na równych prawach,
 -powiadamiania właściciela lub zarządzającego - Gminę Koniecpol o zmianie rozkładu jazdy i
  ilości   przystanków  z których korzysta.
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