
UCHWAŁA NR 172/XXII/2012
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 4 września 2012 r.

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

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

§ 1. Udostepnić operatorom publicznego transportu zbiorowego i przedsiębiorcom uprawnionym do 
prowadzenia działalności gospdoarczej w zakresie przewozu osób możliwość korzystania z przystanków 
komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konopiska na warunkach i zasadach 
określonych w Regulaminie , stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszej uchwały 

§ 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konopiska 
stanowi załącznik nr. 2 do niniejszej uchwały 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska 

mgr inż Marcin Poleszczuk
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                                                                                   Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 172/XXII/2012 

                                                                                  Rady Gminy Konopiska 
                                                                                    z  dnia 04.09.2012 
 
Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub                                         
zarządzającym  jest  Gmina  Konopiska. 
 
    1.Z przystanków komunikacyjnych  udostępnionych dla operatorów i przewoźników na terenie Gminy  
Konopiska mogą korzystać wyłącznie operatorzy i przewoźnicy posiadający zezwolenie na prowadzenie 
przewozów regularnych  na określonych liniach, zgodnie z ustawą z  dnia 16  grudnia 2010r.o publicznym 
transporcie zbiorowym  (Dz. U. z 2011r Nr 5 poz.13 z późn. zm.). 
 
    2.Warunkiem korzystania z przystanków  jest posiadanie umowy zawartej z Gminą  Konopiska na 
korzystanie z przystanków na terenie Gminy Konopiska. 
 
   3.Przystanki komunikacyjne udostępnia się operatorom i przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający: 
1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki i czasy odjazdów pojazdów, 
2) schemat z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Konopiska, 
3) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Konopiska, miejsca postoju 

pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym. 
 
      4.Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w  celu  realizacji przewozów (wsiadanie i 
wysiadanie pasażerów). 
 
      5.Zabrania  się postoju ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów. 
 
      6.Rozkład jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców(operatorów)są podawane do 
publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych.                                                                             
Każdy rozkład  zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo. Wszelkie zmiany w 
rozkładzie jazdy wymagają pisemnego zgłoszenia.  
 
      7.Umieszczanie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do 
przedsiębiorcy(operatora, przewoźnika). 
 
     8.Rozklad jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z Gminą Konopiska. 
 
     9.Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu 
jazdy. 
 
10.Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez gminę. 
 
11. Gmina Konopiska może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych  jeżeli: 
1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych(uniemożliwi lub w znaczny 

sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców), 
2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
3) przedsiębiorca ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni 

uprawnieni operatorzy i przewoźnicy. 
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Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 172/XXII/2012 
Rady Gminy Konopiska 
z dnia 04.09.2012  

 
Wykaz przystanków komunikacyjnych 

 
Lp. Lokalizacja Uwagi 
1 2 3 

1 

Wygoda 

Wygoda 1 – kierunek Częstochowa  
2 Wygoda 1 – kierunek Konopiska  
3 Wygoda osiedle – kierunek Częstochowa  
4 Wygoda osiedle – kierunek Konopiska  
5 

Konopiska 

Konopiska SKR – kierunek Częstochowa  
6 Konopiska SKR – kierunek Konopiska  

7 Konopiska rynek – kierunek Częstochowa  
8 Konopiska rynek – kierunek Hutki, Boronów, Aleksandria, 

Kopalnia 
 

9 Konopiska szkoła – kierunek Częstochowa  
10 Konopiska szkoła – kierunek Jamki  
11 Konopiska osiedle – kierunek Częstochowa   
12 Konopiska osiedle – kierunek Hutki  
13 Konopiska – kierunek Częstochowa  
14 Konopiska – kierunek Boronów  
15 Konopiska I – kierunek Częstochowa  
16 Konopiska I – kierunek Aleksandria, Kopalnia  
17 Konopiska II – kierunek Częstochowa  
18 Konopiska II – kierunek Aleksandria, Kopalnia  
19 

Kopalnia 
Kopalnia – kierunek Częstochowa  

20 Kopalnia – kierunek Aleksandria  
21 

Aleksandria 

Aleksandria las – kierunek Częstochowa  
22 Aleksandria las – kierunek Aleksandria  
23 Aleksandria I – kierunek Częstochowa  
24 Aleksandria I – kierunek Aleksandria  
25 Aleksandria II – kierunek Częstochowa  
26 Aleksandria II – kierunek Aleksandria  
27 Aleksandria III – kierunek Częstochowa  
28 Aleksandria III – kierunek Aleksandria  
29 Aleksandria skrz. I – kierunek Częstochowa  
30 Aleksandria skrz I – kierunek Aleksandria  
31 Aleksandria IV – kierunek Częstochowa  
32 Aleksandria IV – kierunek Aleksandria  
33 Aleksandria szkoła – kierunek Częstochowa  
34 Aleksandria szkoła – kierunek Aleksandria  
35 Aleksandria – kierunek Częstochowa  
36 Aleksandria – kierunek Aleksandria  
37 Aleksandria skrz – kierunek Częstochowa  
38 Aleksandria skrz – kierunek Aleksandria  
39 

Korzonek 

Korzonek I – kierunek Częstochowa  
40 Korzonek I – kierunek Boronów  
41 Korzonek – kierunek Częstochowa  
42 Korzonek – kierunek Boronów  
43 

Leśniaki 
Leśniaki – kierunek Częstochowa  

44 Leśniaki – kierunek Boronów  
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Lp. Lokalizacja Uwagi 
1 2 3 

45 Leśniaki zakręt  - kierunek Częstochowa  
46 Leśniaki zakręt – kierunek Jamki  
47 

Jamki 

Jamki OSP – kierunek Częstochowa  
48 Jamki OSP – kierunek Jamki  
49 Jamki kowale – kierunek Częstochowa  
50 Jamki kowale – kierunek Jamki  
51 Jamki pętla – przystanek końcowy  
52 

Rększowice 

Pająk zalew – kierunek Częstochowa  
53 Pająk zalew – kierunek Hutki  
54 Rększowice – kierunek Częstochowa  
55 Rększowice – kierunek Hutki  
56 Rększowice II – kierunek Częstochowa  
57 Rększowice II – kierunek Hutki  
58 Rększowice I – kierunek Częstochowa  
59 Rększowice I – kierunek Hutki  
60 Rększowice skrz – kierunek Częstochowa  
62 Rększowice skrz – kierunek Jamki  
63 Rększowice (posesja 245a) – kierunek Częstochowa  
64 Rększowice (posesja 245a) – kierunek Jamki  
66 

Hutki 

Hutki I – kierunek Częstochowa  
67 Hutki I – kierunek Hutki  
68 Hutki – kierunek Częstochowa  
69 Hutki II – kierunek Częstochowa  
70 Hutki II – kierunek Hutki  
71 Hutki OSP – kierunek Częstochowa  
72 

Wąsosz – Łaziec 

Wąsosz – kierunek Częstochowa  
73 Wąsosz – kierunek Jamki  
74 Wąsosz I – kierunek Częstochowa  
75 Wąsosz I – kierunek Jamki  
76 Wąsosz Pętla  
77 Łaziec – kierunek Częstochowa  
78 Łaziec – kierunek Jamki  
79 Łaziec I – kierunek Częstochowa  
80 Łaziec I – kierunek Jamki  
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Uzasadnienie
Po wejściu w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie (Dz. U. Z 2011 r. nr.5 poz. 13 
z późn. zmianami) gminy przejęły odpowiedzialność za wykonywanie i remonty wiat przystankowych oraz 
sprzątanie przystanków. Z przystanków będą mogły korzystać firmy przewozowe, ale tylko za opłatą. Ustawa 
powyższa określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w transporcie publicznym. 
Publiczny transport będą wykonywać operatorzy na podstawie umów zawartych z organizatorami (właściwa 
jednostka samorządu terytorialnego) Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego ma się odbywać przy 
uwzględnieniu m. in następujących zasad: 

- rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych operatorów są podawane do publicznej wiadomości na 
wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach, 

- w transporcie drogowym mogą być uwzględnione wyłącznie przystanki komunikacyjne i dworce określone 
przez organizatora, (art. 46 ust. 1 . pkt. 4 ustawy) 

- określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka 
samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów (art. 15 ust 1 . pkt.6) 

- właściwa jednostka samorządu terytorialnego powinna podjąć uchwałę (jeśli jest właścicielem lub 
zarządzającym przystanków lub dworców) gdyż jest to konieczne by operator lub przewoźnik ubiegający się 
o uzyskanie odpowiedniego uprawnienia do wykonywania regularnych przewozów mógł uwzględnić 
w rozkładzie te przystanki, projekt rozkładu jazdy w regularnym przewozie osób w transporcie drogowym 
podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ (§ 6.1 Rozporządzenie Ministra Transportu z 10 kwietnia 2012 r 
w sprawie rozkładów jazdy, Dz. U. Z 2012 r. poz . 451) 

- ustawa o transporcie drogowym dopuszcza by w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora , lub 
przewoźnika z przystanków komunikacyjnych ustala organ stanowiący jednostki samorządu 

- Ustawa o transporcie drogowym znowelizowała ustawę o drogach publicznych ( Dz.U. Z 2007 r. nr.19 poz. 115 
z późniejszymi zmianami),w myśl tych zmian zarządca drogi jest zobowiązany do uwzględnienia uchwał rad 
gmin w przypadku wskazania miejsc lokalizacji nowych przystanków , oraz udostępnić gminie nieodpłatnie na 
jej wniosek część pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych 
urządzeń służących do obsługi podróżnych.( art. 20 f. ustawy o drogach publicznych) 

- Ustawa o transporcie drogowym zmieniła tez ustawę 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Według wprowadzonej zmiany gminy maja obowiązek zapewnić czystość i porządek na swym 
terenie, w tym utrzymywać czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest gmina, oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na 
kategorię tych dróg. 
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