
UCHWAŁA NR XVII/181/2012
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU

z dnia 29 lutego 2012 r.

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

przystanków 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 
2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r Nr 5, poz. 13 z późn.zm. ) oraz zgodnie z uchwałą Nr 
XXXVI/445/10 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 14 września 2010 r w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku , po 
przeprowadzeniu konsultacji 

Rada Miejska w Toszku 
uchwala 

§ 1. 

Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego i przewoźnikom możliwość korzystania 
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek na warunkach 
i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka. 

§ 4. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Toszku 

Ireneusz Kokoszka
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                                                                                                              Załącznik nr 1 
                                                                                                     do Uchwały nr XVII/181/2012
                                                                                      Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29.02.2012 r.

        Warunki i zasady korzystania przez  operatorów i przewoźników z przystanków 
         komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek 

1.Z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników 
     na terenie Gminy Toszek mogą korzystać wyłącznie  operatorzy i przewoźnicy posiadający    
     zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych na określonych liniach komunikacyjnych ,
     zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r  o transporcie drogowym ( t.j. Dz.U. Z 2007 r , 
     Nr 125 , poz. 874 zpóźn.zm.).

2.Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie ważnej umowy zawartej z Gminą Toszek 
    na korzystanie z  przystanków na terenie Gminy Toszek.

3.Przystanki komunikacyjne udostępnia się  operatorom i przewoźnikom na pisemny wniosek 
   zawierający :

1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki , czasy odjazdów oraz długość linii 
podana w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Gminy Toszek ,

2) schemat z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Toszek ,
3) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Toszek , miejsca 

postoju pojazdów  realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym,

4.Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów ( wsiadanie 
    i wysiadanie  pasażerów).

5.Zabrania się postoju ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

6.Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców( operatorów) są 
   podawane  do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy 
   przystankach komunikacyjnych . Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika 
   i ewentualnie jego logo.    

7.Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym 
   należy  do przedsiębiorcy ( operatora , przewoźnika) .

8.Rozkład jazdy ( wymiary tablicy , grafika , sposób montażu ) podlega uzgodnieniu z Gminą  
   Toszek.   

9.Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te , które dotyczą 
    rozkładu jazdy.

10.Rozkład jazdy uwzględnia   wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora.
       
11. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do :

a) korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym przedsiebiorcom 
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   korzystanie z nich na  równych  prawach,

b) każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i zmianie 
    ilości przystanków , z  których korzysta ,

c) terminowego regulowania opłat wynikających z zawartej umowy na korzystanie z przystanków
   komunikacyjnych.

12. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę na zasadach
      określonych w umowie.

13.Gmina Toszek może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli :
1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych ( uniemożliwi 

lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych 
przedsiębiorców) ,

2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu 
drogowego ,

3) przedsiębiorca ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w  tym 
samym czasie co inni uprawnieni przedsiębiorcy.
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  Załącznik nr 2
                                                                 do Uchwały nr XVII/181/2012
                                                                  Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29.02.2012 r.

Wykaz przystanków w Gminie Toszek

Lp. Miejscowość Droga/ulica Nazwa 
przystanku

Opis/Uwagi

1 Proboszczowice Ul. Gliwicka- 2918 S Proboszczowice Wiata murowana, 
zatoczka –plac 
manewrowy

2 Kotulin Ul. Gliwicka -2918 S Kotulin Mały Wiata z blachy trapezowej
3 Kotulin Ul. Gliwicka -2918 S Kotulin Wiata przeszklona
4 Kotulin Ul. Kolejowa – 2947 S Kotulin PKP Wiata –dach bez ścianek
5 Płużniczka Ul. Strzelecka –DK 94 Płużniczka 2 wiaty z blachy (po 

obydwu str. drogi)
6 Boguszyce Ul.Ujazdowska –DW907 Boguszyce Wiata z blachy trapezowej
7 Ligota Toszecka Ul. Wiejska – 2949S Ligota Toszecka Wiata przeszklona, 

zatoczka/plac 
manewrowy

8 Ligota Toszecka Ul. Wiejska – 29-49S Ligota Toszecka I Wiata przeszklona, 
9 Ligota Toszecka Ul. Kotulińska – 2948S Laura Wiata z blachy trapezowej
10 Paczynka DK 94 Paczynka Wiata z blachy trapezowej
11 Paczyna Ul. Wiejska -2913S Paczyna Wiata przeszklona (bez 

ścianek)
12 Paczyna DK94 Paczyna Skrzyż Wiata murowana
13 Paczyna Ul. Wiejska -2913S Paczyna Szkoła Tylko znak
14 Paczyna DK40 Paczyna Wrzosy Wiata z blachy
15 Pniów Ul. Paczyńska -2913S Pniów Wiata z blachy trapezowej
16 Pniów Ul. Wielowiejska 

-DW901
Pniów Skrzyż. Wiata betonowa + 

zatoczka
17 Wilkowiczki Ul. Toszecka -2950S Wilkowiczki Las Wiata z blachy trapez.
18 Wilkowiczki Ul. Toszecka-2950S Wilkowiczki 2 wiaty murowane po 

obu str drogi, zatoczki
19 Kotliszowice -ul. Wielowiejska 

-DW907
Kotliszowice Wiata murowana

20 Toszek Ul. Wielowiejska- 
DW907

Toszek Północ Tylko znak

21 Toszek Ul. Wilkowicka-2950S Toszek Wiata z blachy 
trapezowej

22 Toszek Ul. Tarnogórska Toszek Wiata przeszklona
23 Toszek Ul. Sarnowska -2912S Toszek znak
24 Toszek Ul. Dworcowa DK Toszek znak
25 Pawłowice Ul. Strzelecka –DK 94 Pawłowice Skrz. Wiata przeszklona (bez 

ścianek)
26 Pawłowice Ul. Wiejska – 2949S Pawłowice Wiata przeszklona
27 Pisarzowice Ul. Wiejska – 2970S Pisarzowice Wiata z blachy 

trapezowej
28 Pisarzowice Ul. Strzelecka-DK94 Grabów Wiata murowana
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29 Ciochowice Ul. Wiejska – 2973S Ciochowice Wiata Murowana
30 Ciochowice DK94 Leśniczówka Tylko znak
31 Sarnów Ul. Wiejska -2912S Sarnów Wiata z blachy 

trapezowej
32 Sarnów Ul. Wiejska -2912S Sarnów Kolonia Wiata murowana

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 5Id: C93BE531-1386-4164-A195-05ED86093CF2. Podpisany


	
	
	



