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UCHWAŁA NR VIII/40/2011
RADY GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień oraz warunków 
i zasad korzystania z tych przystanków 

Na podstawie art.18 ust .2 pkt.15,art 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U 
z 2001r Nr.142 poz.1591 z póżń.zm/ w związku z art.15 ust.2 z art 15 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 16 grudnia 
2010r o publicznym transporcie zbiorowym /Dz.U z 2011r Nr.5 poz.13 / Rada Gminy Ślemień uchwala co 
następuje: 

§ 1. 

Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Ślemień, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Ślemień zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr.1 do uchwały. 

§ 2. 

Określa się i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień zgodnie z zał 
Nr.2 do uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień 

§ 4. 

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

 

Przewodniczacy Rady 
Gminy w Ślemieniu 

Marek Micor
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/40/2011

Rady Gminy Ślemień

z dnia 16 czerwca 2011 r.

Wykaz przystanków autobusowych na terenie Gminy Ślemień: 

1. Ślemień Jasna Górka 

2. Ślemień Prezesów ka 

3. Ślemień Rynek 

4. Ślemień Ośrodek Zdrowia 

5. Ślemień Pod Borem/Jowisz/ 

6. Ślemień Pod Borem /krzyżówka/ 

7. Ślemień Pod Borem Gajówka 

8. Ślemień Bąkówka 

9. Ślemień u Ludwika 

10. Kocoń I 

11. Kocoń II 

12. Kocoń III 

13. Kocoń Przydawki 

14. Las I 

15. Las II 

16. Las III 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/40/2011

Rady Gminy Ślemień

z dnia 16 czerwca 2011 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień. 

§ 1. 

Z przystanków komunikacji zlokalizowanych na terenie Gminy Ślemień mogą korzystać wyłącznie 
przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu drogowego. 2.Warunkiem korzystania 
z przystanków jest poosiadanie ważnej umowy na korzystanie z przystanków na terenie Gminy Ślemień. 

§ 2. 

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

2) Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzeby do obsługi pasażerów. 

3) Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przewoźników są podawane do publicznej 
wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy 
rozkład jazdy zawiera nazwę przewoźnika. 

4) Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do 
przewoźnika. 

5) Sposób montażu ,wymiary tablicy oraz grafika rozkładu podlega uzgodnieniu z Gminą Ślemień. 

6) Zabrania się umieszczania na przystankach poza tablicami ogłoszeń i reklam. 

7) Przewoźnik korzystający z przystanku zobowiązany jest do: 

a) Korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom 
korzystanie z nich na równych prawach. 

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

c) Terminowego regulowania opłat w przypadku podjęcia przez Radę Gminy Ślemień uchwał w sprawie 
określenia opłat za korzystanie z przystanków. 

§ 3. 

Gmina Ślemień może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacji 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) Przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni 
przewoźnicy. 


