
UCHWAŁA NR VIII/65/2019 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 25 listopada 2019 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z 

przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Żyrzyn. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.) – Rada Gminy, 

działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina 

Żyrzyn, udostępnione przewoźnikom i operatorom publicznego transportu zbiorowego, zgodnie 

z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. 

Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1, 

przez przewoźników i operatorów wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie 

zbiorowym, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 



Załącznik nr 1 do uchwały  

Rady Gminy Żyrzyn Nr VIII/65/2019 

z dnia 25 listopada 2019r. 

 

 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żyrzyn 

 

L.p. Nr drogi Miejscowość/ulica Nazwa przystanku Strona drogi 

1 107444L Kośmin Kośmin I P 

2 107444L Kośmin Kośmin II P 

3 107444L Kośmin Kośmin II L 

4 107446L Kośmin Kośmin Kolonia P 

5 107446L Kośmin Kośmin Kolonia L 

6 107446L Cezaryn Cezaryn P 

7 107446L Cezaryn Cezaryn L 

8 107451L Bałtów Bałtów P 

9 107451L Bałtów Bałtów L 

10 107455L Zagrody Zagrody I P 

11 107455L Zagrody Zagrody I L 

12 107455L Zagrody Zagrody II P 

13 107455L Zagrody Zagrody II L 

14 112993L Żyrzyn/ul. Plebańska Żyrzyn P 

15 112993L Żyrzyn/ul. Plebańska Żyrzyn L 

 



Załącznik nr 2 do uchwały 

Rady Gminy Żyrzyn nr VIII/65/2019 

z dnia 25 listopada 2019 r. 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żyrzyn 

 

§ 1. 

1. Z przystanków zlokalizowanych przy drogach gminnych zarządzanych przez Wójta Gminy 

Żyrzyn mogą korzystać przewoźnicy oraz operatorzy wykonujący przewozy osób w publicznym 

transporcie zbiorowym. 

2. Udostępnienie przewoźnikom lub operatorom przystanków komunikacyjnych następuje 

w formie pisemnej zgody Wójta Gminy Żyrzyn na wniosek zainteresowanego. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć: 

1) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków i długości linii komunikacyjnej; 

2) wykaz obsługiwanych przystanków; 

3) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną. 

§ 2. 

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników lub operatorów jest 

bezpłatne. 

2. Przewoźnicy i operatorzy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo 

zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania 

i wysiadania. 

3. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi 

pasażerów. 

4. W przypadkach koniecznych wynikających z warunków bezpieczeństwa ruchu, zamknięcia 

lub zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi (remont, przebudowa, wystąpienie klęski 

żywiołowej, organizacja wydarzenia kulturalnego) korzystanie z przystanków może zostać 

ograniczone. 

5. W przypadku likwidacji przystanku przewoźnik lub operator zostaje powiadomiony o tym 

fakcie z wyprzedzeniem, bez wskazania lokalizacji zamiennej. 

§ 3. 

Przewoźnicy i operatorzy zobowiązani są do: 

1) wywieszania aktualnych rozkładów jazdy i innych informacji dla pasażerów wyłącznie 

w miejscach do tego przeznaczonych; 

2) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki 

sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych 

użytkowników; 

3) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym 

i niepełnosprawnym; 

4) stosowania się do przepisów prawa o ruchu drogowym określającym zasady zachowania 

kierowcy korzystającego z przystanków komunikacji publicznej; 



5) niezwłocznego powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie ilości przystanków, 

z których korzysta. 

§ 4. 

1. Wójt Gminy Żyrzyn może odmówić wydania zgody na korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych jeśli spowodowałoby to zagrożenie dla organizacji i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

2. Wójt Gminy Żyrzyn może cofnąć zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych 

w przypadku stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lub operatora zasad i warunków 

korzystania z przystanków komunikacyjnych określonych w niniejszym dokumencie. 

3. Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych udostępnionych na drogach gminnych 

wygasa w przypadku cofnięcia, utraty lub wygaśnięcia zezwoleń na wykonywanie regularnych 

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. 

4. Wygaszenie zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych, o którym mowa w ust. 3 

następuje z dniem uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu, utracie lub wygaśnięciu zezwolenia 

wydanego przewoźnikowi lub operatorowi wykonującemu przewóz osób. 


