
UCHWAŁA  NR XXV/203/12  
RADY GMINY W BRANICACH   

z dnia 19 listopada 2012 r.  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Branice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
Na podstawie art. 15 ust. 2  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym  
( Dz. U. z  z 2011 r. Nr 5, poz.13 z   późn. zm.), Rada Gminy w Branicach uchwala, co 
następuje:    

§ 1. 

Określa się przystanki komunikacyjne,  których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Branice, udostępnione dla operatorów i przewoźników, których wykaz stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały.    

§ 2. 

Określa się następujące warunki i  zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, o 
których mowa w § 1:  

1. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, o 
których mowa w § 1 wymaga uzgodnienia z Gminą Branice i jest odpłatne.  

2. Stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków 
komunikacyjnych ustala odrębna uchwała Rady Gminy Branice w sprawie ustalenia 
stawki opłaty za korzystanie   operatorów i przewoźników z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Branice.  

3. Warunkiem korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków 
komunikacyjnych jest uzyskanie od Gminy Branice uzgodnienia zasad korzystania z 
przystanków komunikacyjnych.  

4. Do wniosku o uzyskanie uzgodnienia wymienionego w ust. 3 operator lub przewoźnik 
załącza proponowany rozkład jazdy oraz schemat połączeń komunikacyjnych z 
zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi.  

5. Gmina Branice wydaje uzgodnienie w formie pisemnej.  

6. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób lub 
na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 
oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozu przez organizatora czyli Gminę Branice ( w 
przypadku przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie 
będącego przewozem  
o charakterze użyteczności  publicznej), operator lub przewoźnik przed rozpoczęciem 
korzystania z przystanków zobowiązany jest złożyć wniosek o zawarcie umowy na 
korzystanie z przestanków. 

7. Do wniosku o zawarcie umowy z Gminą Branice na korzystanie z przystanków należy 
dołączyć:  

1) Kserokopię zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób 
lub na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 
drogowym, 

2) Kserokopię obowiązującego – uzgodnionego z Gminą Branice, rozkładu jazdy. 



 

8. Umowę zawiera się na okres ważności zezwolenia i określa ona w szczególności:  

1) Ilość zatrzymań środka transportu na przystankach, 

2) Wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy.  

9. Z przystanków należy korzystać zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2005 r., Nr 108, poz. 908, z późn. 
zm. ). 

10. Przystanki przelotowe ( nie posiadające pętli końcowych ) służą wyłącznie do 
krótkotrwałego zatrzymania pojazdu  w celu umożliwienia wsiadania i wysiadania 
pasażerów z pojazdu - wymiany pasażerów, oraz sprzedaży biletów przez kierowcę, 
bez realizacji wydłużonego postoju.  

11. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych winno następować w sposób 
umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z  nich na równych prawach. 

12. Zatrzymanie się na przystankach winno odbywać się zgodnie z aktualnym rozkładem 
jazdy.  

13.  Przewoźnik lub operator winien umieścić na przystanku komunikacyjnym oraz 
utrzymywać w należytym stanie technicznym tablice z aktualnym rozkładem jazdy 
zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r. Nr 
50, poz. 601 z późn. zm. ).  

14.   Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji niż te, które dotyczą 
rozkładu jazdy.   

15. Lokalizacja przystanku może ulec zmianie ze względu na warunki bezpieczeństwa 
ruchu. W przypadku likwidacji przystanku przewoźnik zostanie powiadomiony o tym 
fakcie z wyprzedzeniem, bez propozycji lokalizacji zamiennej. Przedstawienie 
ewentualnej propozycji lokalizacji zamiennej należy do przewoźnika.    

  

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 
 

§ 4. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXV/203/12  
Rady Gminy Branice 
z dnia 19 listopada 2012 r. 

 

1) Bliszczyce – /centrum wsi tzw. „rynek”/ 

2) Boboluszki - /centrum wsi przy kiosku spożywczym/ 

3) Branice- ul. Szpitalna -  /przed bramą wjazdową na teren szpitala/ 

4) Branice ul. Szpitalna - / przed budynkiem administracji szpitala/ 

5) Branice ul. Żymierskiego – /za apteką/ 

6) Branice ul.  Żymierskiego- / przy posesji Nr 35/ 

7) Branice ul. Młyńska – /przy parkingu i przy wjeździe na teren pałacu/ 

8) Dzbańce - /centrum/  

9) Dzbańce-Osiedle – /obok kościoła/ 

10) Dzierzkowice - /przy kapliczce/  

11) Gródczany – / obok sklepu/ 

12) Jakubowice – / przed świetlicą/ 

13) Jakubowice – / skrzyżowanie Jakubowice – Gródczany/  

14) Jędrychowice – / przed wsią/ 

15) Jędrychowice – / w pobliżu kościoła/  

16) Jędrychowice – / skrzyżowanie Dzbańce – Jędrychowice/  

17) Lewice – / zatoka przy drodze głównej/ 

18) Michałkowice – / przy kapliczce/  

19) Michałkowice – / przy drodze w kierunku na Bliszczyce/  

20) Michałkowice – / przy posesji Nr 11/ 

21) Niekazanice – / przy drodze wojewódzkiej w centrum wsi/ 

22) Niekazanice-Kałduny – / skrzyżowanie drogi powiatowej z wojewódzką / 

23)  Posucice – / w centrum wsi/ 

24) Uciechowice – / w centrum wsi/ 

25) Uciechowice – / obok ronda przy szkole podstawowej / 

26) Uciechowice – / na skrzyżowaniu Pilszcz – Wiechowice/  

27) Wiechowice – / niedaleko skrzyżowania z drogą w kierunku Dzierżkowic/ 

28) Włodzienin – / centrum wsi na przeciwko świetlicy/ 

29) Włodzienin – / na końcu wsi na przeciw składu magazynowego/  

30) Włodzienin – / za składem magazynowym/  



31) Włodzienin –Kolonia – / za świetlicą/ 

32) Wódka – / obok posesji Nr 1/ 

33) Wódka – / przy drodze na Posucice/ 

34) Wysoka – / przy świetlicy/ 

35) Wysoka – / obok pałacu/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


