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Uchwała Nr XXV/321/2012 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 28 grudnia 2012 r.  

 
w sprawie okre ślenia przystanków komunikacyjnych, których wła ścicielem lub 
zarządzającym jest Województwo Opolskie, udost ępnionych dla operatorów 
publicznego transportu zbiorowego i przewo źników drogowych oraz warunków  
i zasad korzystania z tych obiektów.  
 

Na podstawie art. 18 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz 
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.) Sejmik Województwa Opolskiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwała określa: 
1) przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Województwo Opolskie, udostępnione dla operatorów publicznego transportu 
zbiorowego i przewoźników drogowych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały; 

2) warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów 
publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych.   

 

§ 2 

1. Z przystanków komunikacyjnych, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia  
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 
z późn. zm.), których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, 
udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników 
drogowych, moŜe korzystać operator publicznego transportu zbiorowego, w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który wykonuje 
regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego, na podstawie 
zaświadczenia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym, potwierdzającego posiadanie przez operatora publicznego transportu 
zbiorowego uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej 
linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej.  

2. Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu 
zbiorowego i przewoźników drogowych, moŜe korzystać takŜe przewoźnik drogowy,  
w rozumieniu art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), po uzyskaniu jednego z niŜej 
wymienionych dokumentów: 

1) zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 
drogowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym;  

2) zezwolenia na wykonywanie regularnego specjalnego przewozu osób w krajowym 
transporcie drogowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie 
drogowym. 
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    § 3 

1. Operator publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnik drogowy przed 
uzyskaniem dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 pkt 1-2, powinien wystąpić  
do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z wnioskiem o uzgodnienie zasad korzystania 
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu 
zbiorowego i przewoźników drogowych.  

2. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentem wyraŜającym zgodę na 
korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu 
zbiorowego i przewoźników drogowych, który jest wydawany przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu, w formie pisemnej, na wniosek operatora publicznego 
transportu zbiorowego lub przewoźnika drogowego, na czas potrzebny do uzyskania 
zaświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, zezwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 
pkt 1, lub zezwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, operator publicznego transportu zbiorowego,  
lub przewoźnik drogowy, powinien dołączyć następujące dokumenty: 
1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki komunikacyjne, godziny 

odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną  
w kilometrach i odległości między przystankami komunikacyjnymi; 

2) wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich, 
zgodnie z nazwami określonymi w załączniku do niniejszej uchwały Sejmiku 
Województwa Opolskiego; 

3) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi. 

 

§ 4 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu moŜe odmówić wydania uzgodnienia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1, z następujących powodów: 

1) wydanie uzgodnienia ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie (uniemoŜliwi 
lub utrudni w znaczny sposób korzystanie z przystanków innym operatorom 
publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnikom drogowym); 

2) wydanie uzgodnienia spowoduje zagroŜenie dla organizacji lub bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 

 

§ 5 

1. Po uzyskaniu jednego z dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 pkt 1-2, ale 
jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania przewozów, operator publicznego 
transportu zbiorowego lub przewoźnik drogowy powinien wystąpić do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Opolu z wnioskiem o zawarcie umowy na korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, 
udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników 
drogowych. 

2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, naleŜy dołączyć następujące dokumenty: 
1) kserokopię dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 pkt 1-2; 
2) kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy, odrębnie dla kaŜdej linii komunikacyjnej; 
3) informację o ilości zatrzymań, w ciągu roku kalendarzowego, na przystankach 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo 
Opolskie, odrębnie dla kaŜdej linii komunikacyjnej.   
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3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zawiera umowę, o której mowa w ust. 1,  
z operatorem publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnikiem drogowym,  
w formie pisemnej, na okres waŜności jednego z dokumentów, o których mowa w § 2 
ust. 1 i 2 pkt 1-2.   

4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu moŜe wypowiedzieć umowę, o której mowa  
w ust. 1,  w szczególności w następujących przypadkach: 
1) nie przestrzegania przez operatora publicznego transportu zbiorowego lub 

przewoźnika drogowego rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu  
z przystanków komunikacyjnych przez innych operatorów publicznego transportu 
zbiorowego lub przewoźników drogowych; 

2) wygaśnięcia lub cofnięcia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 pkt 1-2, na 
podstawie których operator publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnik 
drogowy wykonywał przewóz osób; 

3) stworzenia zagroŜenia bezpieczeństwa ruchu drogowego np. przez blokowanie 
korzystania z przystanku innemu operatorowi publicznego transportu zbiorowego 
lub przewoźnikowi drogowemu; 

4) nie powiadomienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu o zmianie rozkładu jazdy 
lub przystanków, z których korzysta operator publicznego transportu zbiorowego lub 
przewoźnik drogowy; 

5) naruszenia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa  
w § 6 ust. 1 – 4;  

6) nie uiszczenia opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów 
publicznego transportu zbiorowego lub przewoźników drogowych lub opłaty za 
rozwieszanie rozkładów jazdy przewoźnika na ww. przystankach komunikacyjnych.   

 

§ 6 

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu 
zbiorowego lub przewoźników drogowych, moŜe odbywać się wyłącznie w celu 
realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasaŜerów). 

2. Zabrania się postoju na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów 
publicznego transportu zbiorowego lub przewoźników drogowych, ponad czas 
niezbędny do obsługi pasaŜerów. Dopuszcza się moŜliwość postojów wynikających  
z rozkładów jazdy tylko na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych lub 
końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu miejsca.  

3. Zabrania się umieszczania plakatów i ogłoszeń na przystankach komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych 
dla operatorów publicznego transportu zbiorowego lub przewoźników drogowych, bez 
odrębnej zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

4. Zabrania się wykorzystywania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów 
publicznego transportu zbiorowego lub przewoźników drogowych, do prowadzenia 
jakiejkolwiek innej działalności niŜ przewóz osób.  

 

§ 7 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ma obowiązek zamieszczania rozkładów jazdy 
wszystkich operatorów publicznego transportu zbiorowego lub przewoźników drogowych, 
na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu 
zbiorowego lub przewoźników drogowych. 
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§ 8 

1. Lokalizacja przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem lub zarządzającym jest 
Województwo Opolskie, udostępnionego dla operatorów publicznego transportu 
zbiorowego lub przewoźników drogowych, moŜe ulec zmianie ze względu na warunki 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

2. O zmianie lokalizacji przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem lub 
zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionego dla operatorów 
publicznego transportu zbiorowego lub przewoźników drogowych, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu poinformuje wszystkich operatorów publicznego transportu 
zbiorowego lub przewoźników drogowych, którzy uzyskali uzgodnienie, o którym mowa 
w § 3 ust. 1, lub mają zawartą umowę o której mowa w § 5 ust. 1, najpóźniej na 
miesiąc przed dniem, w którym ma nastąpić zmiana lokalizacji przystanku. 

3. W przypadku likwidacji przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem lub 
zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionego dla operatorów 
publicznego transportu zbiorowego lub przewoźników drogowych, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu poinformuje o powyŜszym fakcie wszystkich operatorów 
publicznego transportu zbiorowego lub przewoźników drogowych, którzy uzyskali 
uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych lub mają zawartą 
umowę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Województwo Opolskie, najpóźniej na miesiąc przed dniem,  
w którym ma nastąpić likwidacja przystanku.  

4. W przypadku likwidacji przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem lub 
zarządzającym jest Województwo Opolskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu nie 
jest zobowiązany do wskazania lokalizacji zamiennej. 

 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

 

§ 10 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego.  
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U z a s a d n i e n i e 
 
 
do Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
 

Zgodnie z art. 18 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) „do wyłącznej 
właściwości sejmiku województwa naleŜy stanowienie aktów prawa miejscowego,  
w szczególności zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń 
uŜyteczności publicznej.”   

Z kolei 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.) stanowi, Ŝe 
„określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad 
korzystania, o których mowa w ust. 1 pkt 6, następuje w drodze uchwały podjętej 
przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.”  

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym w art. 15 ust. 1 pkt 6 wskazuje, 
Ŝe „organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na 
określaniu 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.”   

Niniejsza uchwała określa warunki i zasady korzystania z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo 
Opolskie, a w załączniku znajduje się lista przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla 
operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych.  

Dotychczas kaŜdy operator publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnik 
drogowy samodzielnie nadawał nazwę poszczególnym przystankom 
komunikacyjnym, z których korzystał. Powodowało to sytuację, gdzie jeden 
przystanek często miał dwie lub więcej róŜnych nazw, w zaleŜności od przewoźnika. 
Dopiero przyjęcie uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla 
operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych 
uporządkuje tę kwestię, poprzez zobowiązanie wszystkich operatorów publicznego 
transportu zbiorowego i przewoźników drogowych do stosowania jednolitych nazw 
dla kaŜdego z przystanków wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.  

Określenie jednolitych nazw przystanków, w znaczący sposób umoŜliwi 
planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego w regionie,  
a  Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu ułatwi wypełnianie obowiązku 
rozwieszania rozkładów jazdy na poszczególnych przystankach.    

Mając powyŜsze na uwadze przyjęcie przedmiotowej uchwały naleŜy uznać za 
uzasadnione. 
 
 
 
 
 

 


