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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Niemodlin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków 

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.1))  Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się na terenie Gminy Niemodlin przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Niemodlin, udostępnione dla operatorów i przewoźników, 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 Niemodlina. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/144/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niemodlin, 
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego poz. 2019) 

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

  

 
1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, z 2020 r. poz.  1378, 2400. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Niemodlinie 

z dnia....................2021 r. 

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

Lp. Właściciel/Nr drogi Lokalizacja przystanku Nazwa przystanku 

1 Gmina Niemodlin 
Nr 104243 O 

Niemodlin 
ul. Mikołaja Reja ul. Mikołaja Reja 

2 Gmina Niemodlin  
droga wewnętrzna  

Gościejowice 
działka nr 210 
arkusz mapy 1 

 przy posesji 24 

3 Gmina Niemodlin  
przy drodze wewnętrznej  

Sarny Wielkie 
działka nr 91/2 
arkusz mapy 1 

przy posesji 24A 

4 Gmina Niemodlin 
przy drodze wewnętrznej 

Gracze działka nr 323, arkusz 
mapy 2 Centrum 

5 Gmina Niemodlin 
Nr 104251 O 

Niemodlin 
ul. Tysiąclecia ul. Tysiąclecia przy SP1 

6 Gmina Niemodlin 
przy drodze wewnętrznej 

Rzędziwojowice 
działka nr 114/1 
arkusz mapy 1 

posesja 7a  

7 Gmina Niemodlin 
Nr 104216 O 

Gracze 
ul. Sportowa ul. Sportowa 

8 Gmina Niemodlin 
przy drodze wewnętrznej  

Roszkowice 
działka nr 222, 
 arkusz mapy 3 

Roszkowice 

9 Gmina Niemodlin 
Nr 104265 O 

Niemodlin 
ul. Sportowa ul. Sportowa 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Niemodlinie 

z dnia....................2021 r. 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Niemodlin, udostępnianych dla operatorów i przewoźników 

§ 1. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych, zwanych dalej „przystankami", przez 
przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego jest przestrzeganie obowiązujących przepisów 
prawa ich dotyczących, z uwzględnieniem w szczególności zachowania bezpieczeństwa podróżnych oraz zasad 
określonych w § 2. 

§ 2. Dla przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego określa się następujące zasady 
korzystania z przystanków: 

1) na przystankach możliwe jest zatrzymywanie się tylko na czas wsiadania i wysiadania pasażerów, bez 
możliwości parkowania z zamiarem oczekiwania na kurs; 

2) zatrzymywanie się na przystankach, jeżeli jest to możliwe, powinno umożliwiać korzystanie z przystanków 
innym uprawnionym podmiotom; 

3) należy podjeżdżać pod przystanek komunikacyjny w taki sposób, by umożliwić dogodne wsiadanie do środka 
transportu, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Niemodlin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad
korzystania z tych obiektów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.) organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega
w szczególności na określeniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub
zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania następuje
w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego (art. 15 ust. 2 ww.
ustawy).

Wykonywanie powyższych obowiązków należy do gminy, jako organizatorze publicznego transportu
zbiorowego na swoim obszarze.

Ustalone zasady powinny zapewnić bezpieczeństwo i porządek w czasie korzystania z przystanków przez
podróżnych.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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