
          Projekt nr 8 
UCHWAŁA NR …./…/2023 

RADY GMINY MALCZYCE  

 z dnia 31 stycznia 2023 roku 

 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych „na żądanie”, organizowanych 

na terenie gminy Malczyce i udostępnionych dla operatorów i przewoźników 

publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z nich 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1343) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne „na żądanie”, których właścicielem 

i zarządzającym jest Gmina Malczyce, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§  2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych „ na żądanie”, 

których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Malczyce, poprzez wprowadzenie 

Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zwalnia się wszystkich operatorów i przewoźników z opłaty finansowej za korzystanie 

z przystanków komunikacyjnych „ na żądanie”, wymienionych w § 1, za zatrzymanie 

autobusu na każdym przystanku według uzgodnionego rozkładu jazdy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

W związku z powstałym transportem publicznym na terenie Gminy Malczyce, zasadne jest 

wyznaczenie nowych przystanków autobusowych „ na żądanie”, które ułatwią mieszkańcom 

korzystanie z połączeń autobusowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Załącznik nr 1 

         do Uchwały nr …/…./2023 

         Rady Gminy Malczyce  

         z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

l.p Miejscowość 

 

Nazwa drogi /nr drogi 

 

Nazwa  

przystanku 

Numer  

przystanku 

1 Mazurowice 

 

Droga pow. Nr 2068 D 

Działka nr 43 

Mazurowice 

Kolonia  

01 

2 Mazurowice 

 

Droga gminna nr 

104792D 

ul. Kolejowa 

Mazurowice 

Skrzyżowanie 

(przy krzyżu) 

02 

3 Wilczków 

 

Droga gminna 

nr104774D 

ul. Długa 

Wilczków  

Kolonia 

03 

4 Wilczków 

 

Droga gminna 

nr104774D 

ul. Długa 

Wilczków 

Kościół 

04 

5 Rachów  

 

Droga gminna nr 

104797D 

ul. Jastrzębska 

Działka nr 131 

Rachów 

przy Pałacyku 

05 

6 Malczyce 

 

Droga gminna nr 

104803D 

ul. Szkolna 6 

Szkoła 

Podstawowa 

06 

7 Malczyce 

 

 

Droga osiedlowa 

ul. Klonowa 

Nr działki 495/19 

Przedszkole  

Publiczne 

 

07 

8 Chomiąża Droga gminna nr 

104802 D przy działce 

nr  351/2 

Chomiąża 

Nowy Świat 

08 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

         do Uchwały nr …/…./2023 

         Rady Gminy Malczyce  

         z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 

 

 

 

§1.1. Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina 

Malczyce, korzystać mogą wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz 

przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani 

dalej przewoźnikami. 

     2. Udostępnianie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny 

wniosek. 

§2.1. Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych: 

 

1) korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym 

jest Gmina Malczyce, określonych w załączniku nr 1 niniejszej uchwały,  jest 

nieodpłatne 

2) z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina 

Malczyce, operatorzy i przewoźnicy mogą korzystać w celu wykonywania przewozów 

(wsiadanie i wysiadanie pasażerów), zgodnie z obowiązującymi przepisami 

3) operatorzy i przewoźnicy korzystają z przystanków komunikacyjnych zgodnie 

z rozkładem jazdy 

4) operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zatrzymania środka transportu na 

przystanku komunikacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym w taki sposób, aby 

zapewnić bezpieczeństwo pasażerom wsiadającym oraz wysiadającym  

5) zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, niż określony 

w pkt 2), w szczególności realizowania przerw międzykursowych 

6) czas postoju środka transportu nie może ograniczać przepustowości przystanków 

komunikacyjnych i nie może powodować zagrożenia dla organizacji i bezpieczeństwa 

ruchu 

7) przewoźnicy podają rozkład jazdy do publicznej wiadomości, poprzez przekazanie 

rozkładu jazdy Wójtowi Gminy Malczyce lub innej wyznaczonej przez Wójta Gminy 

Malczyce jednostce, minimum 5 dni roboczych przed dniem jego obowiązywania, 

celem podania do publicznej wiadomości informacji niezbędnych do administrowania 

systemem informacji dla pasażera  

8) w przypadku zniszczenia/usunięcia rozkładu jazdy na poszczególnym przystanku, 

przewoźnik ma obowiązek natychmiastowego (maksymalnie 1 dzień) umieszczenia 

w miejsce zniszczonego/usuniętego rozkładu jazdy  

2. Szczegółowe zasady korzystania z przystanków może określić umowa zawarta 

pomiędzy przewoźnikiem/operatorem a Wójtem Gminy Malczyce. 

 


