
Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XXXVI/248/2013 

Rady Powiatu  Krapkowickiego 

z dnia 10 października 2013 r. 

 

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, 
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST POWIAT KRAPKOWICKI, 

UDOSTĘPNIANYCH OPERATOROM I PRZEWOŹNIKOM WYKONUJĄCYM 
REGULARNE PRZEWOZY OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM 

W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO. 
 

§ 1 

 

1. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, 

zlokalizowanych na terenie Powiatu Krapkowickiego, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Powiat Krapkowicki, wymaga uzgodnienia z Powiatem Krapkowickim i jest nieodpłatne. 

2. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych 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. 

3. Udostępnianie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Krapkowicki, następuje na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Powiatem Krapkowickim. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 zawierana jest na pisemny wniosek operatora 

lub przewoźnika składany do Powiatu Krapkowickiego na adres Starostwa Powiatowego 

w Krapkowicach  ul. Kilińskiego 1,  47-303 Krapkowice, do którego należy dołączyć: 

1) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień 

do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, 

2) proponowany rozkład jazdy, 

3) liczbę zatrzymań wynikających z rozkładu jazdy oddzielnie dla dnia roboczego, 

soboty, dni świątecznych, 

4) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną, 

5) określenie przystanków zgodnie z załącznikiem nr 1 Uchwały, na których 

operator lub przewoźnik planuje wykonywać przewozy. 

5. Powiat Krapkowicki może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych 

i zawarcia umowy: 

1) w przypadku, gdy  uzgodnienie kolejnego korzystania  z przystanku może 

spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (zbyt mała 

pojemność zatoki przystankowej), 

2) z przewoźnikiem lub operatorem, z którym uprzednio rozwiązano umowę 

z powodów opisanych w ust. 7. 

7. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana 

w przypadku stwierdzenia: 

1) nie przestrzegania przez operatora lub przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje 

utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników, 

2) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie 

przewozu osób, 

3) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa  ruchu drogowego poprzez 

m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym operatorom 

lub przewoźnikom, 

4) nie powiadomienia Powiatu Krapkowickiego o zmianie rozkładu jazdy 

lub przystanków, z których korzysta operator lub przewoźnik, 

 



 

 

8. Operator lub przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Powiatu 

Krapkowickiego z jednomiesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają 

wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, o którym mowa  

w ust. 5 lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności przewozowej. 

 

§ 2 

 
1. Operatorzy  lub przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo 

zatrzymać w nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania 

i wysiadania. 

2. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności 

oczekiwania na pasażerów. 

3. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładu jazdy jedynie na pętlach 

autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich 

wyznaczone w tym celu określone miejsca. 

4. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Powiatu Krapkowickiego 

rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób. 

5. Ewentualne wywieszanie innych niż rozkład jazdy informacji dla pasażerów musi być 

uzgodnione z Powiatem Krapkowickim. 

6. Rozkład jazdy może być umieszczony wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych 

uzgodnionych z właścicielem lub zarządzającym. 

7. W przypadkach koniecznych, wynikających z zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu 

drogi np: remont, przebudowa, korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać 

ograniczone poprzez czasowe wyłączenie z użytkowania przystanku komunikacyjnego 

lub tymczasową zmianę jego lokalizacji. Informacja o czasowym ograniczeniu korzystania 

z przystanku komunikacyjnego zostanie przekazana zainteresowanym operatorom 

i przewoźnikom poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Starostwa. 

 


