UcHwAŁA NR x/7ll20l9
RADY GMINY LUBRZA
z dnia l9 lipca 20l9

r.

w sprawie określenia przystankórv kornunikacyjnych, których właścicielemlub zarządzalącym jest
Gmina Lulrrzn, udostępnionych dla operatorów i prz€woźnikólv oraz warunkórł,i zasad korzystania

z tych obiektó\y

Na

podsta}vie al1. 15 ust. 1 pkt 6 j ust. 2 ustawy z dnia 16 gudnia 20l0r. o publicznym tt,arlspolcie
zbioro\,rym (Dz. U, zż0l8l. poz, ż01612435, z2019 r. poz. 730) Rada Gminv Lubrza uchwaia, co następuje:
§ l, Określasię przystanki kornunikacyjne Mostępltione opefatorom onz pżewoźnikom.któryclr
rvłaścicielctrrlub zarądzającym jest Crrrina Lubza. zgodnie z wykazerrr, stanowiącym za|ącznik nr l
do niniejszej uchlvały.
§ 2.

Określa się warurlki i zasady koźystania z przystanków konlulikacyjnych na terenie Gnliny Lubrza.
załącnik nI 2 do nirliejszej Llchr,vały.

których rvłaścicielemlub zarządzającyn jest Gmina Lulrrza. stanorviące
§

3. Wykonanie uchrvały por.vieva się Wóitowi

Gniny l.ubrza.

§ 4.'I'raci lnoc Uchwała Nl XVll/1261201ó Rady Gmirly Lubl,za zdllia 21 września20l6t,. ll. l1lt,,lll il
okręŚlenia prz\)stankóv, komunikacl!nych, któr.vch vlctścicielenl lłtb zurzcldzu j.!c),171 jcst Glltitlu Lubrzcl,
ldosłępniclnl,ch clla operatoróll, i przelłoźnikriu, ol,uz warl.1nkó)|, i:clsud kot.4lrlania z tych obiektóv (Dziennik
Urzęcl Woi. Opolskiego z dn.30.09.2016l. poz, J970),
po

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienlliku Urzędorwnr Wojervtidztrł,a Opolskiego iwchtrdzi w żvcie
upl;rrie lJ tlni od dnia opio,zenir.
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Załącznik

Nl

1

do Uchwały Nl X/7ll2019

Rady Gnriny Lublza
z dnia I9 iipca 20l9r,,

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubrza,
których }vlaścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lulrrza.

Lp.

Nazrva miejscorvości - dz. Nr

Nr drogi

I

DK

nr 40

z

DK

nr

.)

DK nr 40

4

DK

nr 40

)

DK

nr 40

6

DK

nr 40

7

DK

nr

4l

8

DK

nr

4l

m. Lublza (przystanek Dytnralólv)
- dz nr

Dytlnalóu, llr, LLtbrza
(przystatlek DytIrrarów) - clz.nr 7I8/3
Olszynka dz. nr l l8/l

"10

Olszynka dz. nr 6/2
Laskorvice dz. nr ż58
Laskowice dz. nr 258
'Il,zebina tlz, nr ż76

Trzebina dz. nr 2'16

9

DG nr l07315 O

l0

DG nr l07305

ll

DG nr l07322 O

lż

G |07309

l3

G l073l0

1..1

G l07312

l5

Droga gminna wewnętrzna
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7l8,j

0

l757F. Podpisan.t

Skrzypiec dz. nr 506/6
Laskorvice wieśdz. nr l7

Nouy Browiniec dz. nr 206
Nowy Browiniec (pĘystanek na górce) dz. nr 475
Nowy Browiniec (pzedszkole) dz. nr ],59l6

Lubrza (zatoka przy szkole dz, nł 760lż)
Trzebina(kurnilti'1 clz. nr 133/ż

s!rcna l

Zalilczrlik

\r

2

c1o

Lichiłall,Nt -X'/]]120l9

llad1 Ctllin1, Lublza
z dnia 19 lipca 2019 r.

Warunki i

ZasNd}, korz},§trnia Z prz\,§tankó\r konluniklcl,jn_v..clr, litórych lr'laścicieletn lulr
zarzątlzającvln je§t Gmina Lulrrza, udostępnion.r'ch dll opęfatOró\t, preclloźnik(lrr
i organiZatoIół} 1lublicznego tranSportu zbiorrlrrcgtl

§ 1. l, Uclostępniarlie operahron Lttb przclvoźllikonl przl stankóll konrlrlikac1 jnl,ch. których lrlaścicielerrl
zal,zildza jącyln jest Glnj[a LLrbrza. lrastępuje ],]a podslawie ut,llorvy zarlartcj nliędz1,opet,atoretll
lub przervoźrrikicm. a Cminą l_ubrza,

lub

2. Urnowa. o któt,ej nrowa ll rtst,l zttlviet,ana.jest
do l,irzędu Gnlill1, lr, l,ubl,zy tltaz, z zalącznikami.

tla li,llioscI,,

0perittol,al LLrb przewozrlika. składan;,

3, Do rrniosku. o kttiryllt t,ltoirl \\ L]st.]" należy dolaicz},c:
1) prtlponolvallr rozkład jazdy:

)) rnapę z zaz,llttczoną linią kornunikac_rjną ipl,zystankantj na lcrenie Onlin1, Lublza z
pt,zl,stankórv kolnunikac!ny,ch z załącznika nl, l do ninie_jszej uchrłaly:
3)

kscrokopie ilokttlnenlów potrvierdzając;,ch posiadarrie Ltprarr,nieli

ll

zirkresie przcrr ozLr os(lb.

do

rl

l.szczegó lnien icnl

pl,orvadzenia dzia]tlności

§2, 1, Korz5,stanie z l]lzyslankó\\ korn unikirclj nl,cll. którrch ti,łaścicielel1] ]ub zalzą.lzaiącl,nr jcst Grnina
Lttbl,za.jesl nicodplatne.
2.Operal()rzy luh plzerroźtticv kolzyslający z plz\,,stankó\\,. o klóIych ],t,lo\\,li \! Lls1, 1 }]]ajiJ pra!\,o
do Zatrzvn]yWallia się na prz),stankach zgorlnie z rozliłaclcnl jazdy. url4cznie rv celu umożlilvienili pd§.rzel()lll
rvsiadania i tvr siarlania.

]. Zab|ania się postojLl lla plzl stlrnkach pollad czas Iliczbgdnv rlo obslugi pasażerórv.
"1, Operator 1ub plzcwozlrili zobo\ł,iązally.]es1 do lLlnicszczenia lłe rrlastlynl zilkresic na przystanl(ac]]
aklLlalnego rozkladLr jazdl. po itzgodIrieniu z Glniną [,ttbrza sposobLLjcgo pIczcntacji.

5. Zabrania się bez

zgodr Cnrjnv L,ublza tttnieszcz;lttiil llit pl,zvstankach piakatów i ogloszeń.

ó. Korz\'stal]ie Z plzvstanku l<onl

Ltn

innl'nl Llżl,tkorr,rtikoln drogi z poszatrorr

ikaclj llego porvinno sie odbr,,rr,ać u,sposób nie ulrLtdniając! ruclitt
icttl zasrd ot,gailizacji i bezpicczei]stua rucl]u drogou,ego,

aIr

§ 3. l. Cnlirla Lubrza n,]oże oclnlólvić Llzgodnicnia ktirzl stania z plzvsta]tl{ó\\, konl un ikacr, jll5"clr
lv prz\'paclku, grlv Ltzlodnienie kolcjnci 1inii korlunikac!jllcj ]]]ożć spo\\,odo\\,ać Zaglożenje l]ezp ieczelislw e
Iuchu dlogo\\ego lub ko]idouać z rozliladctn.iaz,:1v tealizorrlnrlll pl7e7 opelatoll iub u,cz,,.śnie_iL]zqodniollvln
t,oz1<larlent jazd}, inneg0 ])rzew ozllilla,

2,

[Jnlorra nai koi-zlslanie

rł przl padku:

l) nie przestlzcuitnia przez
2) nie
3)

p

rzcst l,zelatl

o1let,atcrra

z pt,z;

statlk(llv konluniliacl,jn,vch lnoż!, zoslao

lub przelr,oźtlilia lozkłaclu .iazd,v-;

ił rr,arunl,órv ofaz zasad korzvstania z plz),stł]lkó\\ konruniklc;.jnr

rrlgaślliccic ILtb cclI iccia upl,arvnicti

rlcl

lub pl,zervoźlik:

clt:

p1,olradzcllia rlzia]alllości w za]<lcsje przer.rozLt tlstib:

4) za;llzestanic, pro\ładzcni8 dziala]ności przerr,ozor.r
5) tlie porviadonlicnia Culitrr,

lvr porr,iedziana

ej

]

Lublza o ztnianie rozkladu .jazdy lrtb plzl"slarlkórł,. z któI} ch kolzlstil opęlatol,

ó) stlvorzcnia zagrożenilt bezpieczeiistrva luchu drogorvego poplzcz nl.in. bloktllvarrie rvlazdu

dtl zatoki

aLttobLlsorłej.
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