
UCHWAŁA NR XXIV/160/16
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ozimek, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Ozimek udostępnianych operatorom i przewoźnikom, oraz warunków i 

zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1045,1753, 1890) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się na terenie Gminy Ozimek przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Ozimek, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa 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 Ozimka.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz
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L.p. Miejscowość Lokalizacja  Strona drogi 

* 

 

1. Antoniów ul. Powstańców Śląskich  przy posesji nr 13  P  

2. ul. Dylakowska przy posesji nr 3 P  

     

3. Biestrzynnik ul. Ozimska przy posesji nr 20 L  

     

4. Chobie ul. Wiejska przy posesji nr 21 P  

5. ul. Wiejska przy posesji nr 55 P  

     

6. Dylaki ul. Ozimska  Centrum,  posesja nr 24 P  

7. ul. Ozimska  przy posesji nr 55 L  

8. ul. Ozimska  przy posesji nr 60 P  

     

9. Grodziec ul. Częstochowska przy posesji nr 7 P  

10. ul. Częstochowska  Centrum, posesja 115a P  

11. ul. Częstochowska przy posesji nr 201a P  

12. ul. Tartaczna przy posesji nr 2 L  

13. Jedlice ul. Feniks przy posesji nr 8 P  

14. Krasiejów ul. Zamoście przy posesji nr 28   

15. Krzyżowa Dolina  ul. Powstańców Śląskich przy posesji nr  5 P  

16.  ul. Opolska przy posesji nr 7 L  

17. Mnichus ul. Leśna przy posesji nr  19 P  

18. Ozimek 

 

 

ul. Częstochowska  przy szkole posesja nr 26 L  

19. ul. Cmentarna  przy posesji nr 11 P  

20. ul. Kolejowa przy Biedronce 2 P  

21.  Pustków ul. Ozimska przy posesji nr 17 P  

22. 
 Schodnia 

ul. Warszawska Skrzyżowanie przy 

posesji ul Gołąba 36  

P  

23.   ul. Powstańców Śląskich przy posesji nr 30 L  

24.  ul. Powstańców Śląskich  przy posesji nr 80 L  

25.  ul. Długa  przy posesji nr  12 P  

      

26.  Szczedrzyk ul. Ozimska przy posesji nr 36 L  

27.  ul. Ozimska,  plac 1 Maja przy posesji nr 8 P  

28.  ul. Opolska przy posesji nr  36 P  

* Kierunek wskazany w tabeli został ustalony względem Miasta Opole przez Ozimek 

   

 

 

 

 

 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/160/16

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 27 czerwca 2016 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/160/16

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 27 czerwca 2016 r.

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

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ozimek, które stanowią własność Gminy Ozimek 
lub są przez nią zarządzane, zwanymi dalej "przystankami", przewoźnicy i operatorzy publicznego transportu 
zbiorowego mogą korzystać zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami.

§ 2. 1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na ich 
pisemny wniosek.

2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 przewoźnik lub operator dołącza :

1) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, 
długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami;

2) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami obejmujący wykaz obsługiwanych przystanków ze 
wskazaniem ich lokalizacji;

3. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie pisemnej zgody Burmistrza 
Ozimka.

§ 3. określa się nastepujące zasady korzystania z przystanków:

1. Korzystanie z przystanków może odbywać się po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie krajowego 
drogowego przewozu osób, lub zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wydanych 
z uwzględnieniem uzgodnionego rozkładu jazdy  obejmującego te przystanki.

2. Na przystankach przelotowych możliwe jest zatrzymywanie się tylko na czas wsiadania lub wysiadania 
pasażerów bez możliwości parkowania i oczekiwania na kurs.

3. Zatrzymywanie się na przystankach na czas wsiadania lub wysiadania pasażerów powinno umożliwiać 
korzystanie z przystanków innym przewoźnikom jeżeli to możliwe.

4. Zatrzymywanie się na przystankach powinno odbywać się zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy.

5. Operator lub przewoźnik zobowiązany jest do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na wszystkich 
przystankach w miejscu uzgodnionym z Burmistrzem Ozimka.

6. Korzystanie z przystanków może się odbywać wyłącznie w celu realizacji przewozów tj. wsiadanie i 
wysiadanie pasażerów.

7. Zobowiązuje się operatora lub przewoźnika do podjeżdżania na przystanek w taki sposób aby umożliwić 
dogodne wsiadanie i wysiadanie osobom starszym i niepełnosprawnym

8. Wywieszenie reklam lub innych informacji niż te które dotyczą rozkładu jazdy przewoźnika i operatora  
jest zabronione .

9 . Korzystanie z przystanków autobusowych jest bezpłatne.
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