
UCHWAŁA NR XXII/140/16
RADY GMINY TURAWA

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Turawa, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Turawa, udostępnianych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz 446, ze zm.1)) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1867) Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje

§ 1. Określa się, na terenie gminy Turawa, przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Turawa, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1, 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/140/16

Rady Gminy Turawa

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Turawa

L.p. Miejscowość Lokalizacja Infrastruktura Kierunek
ul. Opolska przy Restauracji 
Marta

wiata + zatoka Do Opola

ul. Opolska przy szkole wiata + Zatoka Z Opola

1. Bierdzany

ul. Szkolna przy OSP wiata
ul. Główna sklep GS wiata Z Opola
ul. Główna Kościół wiata Do Opola
ul. Opolska skład 
budowlany

Wiata + zatoka Do Opola

ul. Opolska Bar Znak D - 15 Z Opola

2. Kadłub 
Turawski

Skrzyżowanie Ozimek - 
Turawa

wiata Do Opola

ul. 1 – go Maja szkoła wiata Do Opola
ul. 1 – go Maja szkoła wiata Z Opola
ul. Opolska Sklep GS wiata Do Opola
ul. Opolska przy posesji nr 
15

wiata Z Opola

ul. Opolska na wprost 
posesji nr 49

Wiata + 
zatoczka

Do Opola

ul. Opolska przy posesji nr 
57

Wiata + 
zatoczka

Z Opola

ul. Opolska przy 
skrzyżowaniu z Brzozową

Znak D-15 Do Opola

3. Kotórz Mały

ul. Opolska przy 
skrzyżowaniu z Brzozową

Znak D-15 Z Opola

ul. Opolska na wprost 
remizy OSP

wiata Z Opola4. Kotórz Wielki

ul. Opolska przy 
skrzyżowaniu z drogą do 
Turawy

wiata Do Opola

5. Ligota 
Turawska

ul. Kadłubska przy remizie 
OSP

wiata Z Opola

ul. Oleska przy 
skrzyżowaniu z Lipową

wiata Do Opola6. Osowiec

ul. Oleska na wprost sklepu 
GS

wiata Z Opola

ul. Opolska przy posesji nr 8 wiata Z Opola7. Rzędów
ul. Opolska przy 
skrzyżowaniu z ul. Zieloną

Wiata + zatoka Do Opola

8. Turawa Jezioro Duże ul. Opolska
przy skrzyżowaniu z 
Pływacką

Znak D -15 Do Opola
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Jezioro Duże ul. Opolska 
przy skrzyżowaniu z ul. 
Harcerską

Znak D - 15 Do Opola

Jezioro Duże ul. Opolska 
przy Rybaczówce

Znak D - 15 Do Opola

Marszałki ul. Świerkowa 
przy skrzyżowaniu z ul. 
Lipową

wiata Do Opola

Marszałki ul. Sosnowa przy 
skrzyżowaniu z ul. Miodową

wiata Z Opola

ul. Opolska przy bibliotece Wiata + Zatoka Do Opola
ul. Opolska przy posesji nr 
32

Wiata + zatoka Z Opola

ul. Opolska przy 
skrzyżowaniu z 
Iwaszkiewicza

wiata Z Opola

ul. Opolska przy posesji 7A wiata Do Opola
Jezioro Średnie Wiata + zatoka Do Opola
ul. Żużlowa Jezioro Duże wiata Do Opola
ul. Opolska przy szkole wiata Do Opola
ul. Opolska przy sklepie GS wiata Do Opola9. Węgry
ul. Opolska przy 
skrzyżowaniu z ul. 
Kolanowską

wiata Do Opola

ul. Główna przy 
skrzyżowaniu z ul. 
Kościelną

wiata Do Opola

ul. Główna przy posesji nr 
35

Znak D-15 Z Opola

ul. Główna przy posesji nr 
36

wiata Do Opola

10. Zakrzów 
Turawski

ul. Główna na wprost posesji 
nr 3

wiata Do Opola

ul. Turawska przy składzie 
budowlanym

wiata Z Opola

ul. Turawska przy składzie 
budowlanym

wiata Do Opola

ul. Oleska przy Markecie 
Dino

Wiata + Zatoka Do Opola

11. Zawada

ul. Oleska na wprost 
Restauracji Marcin

Wiata + zatoka Z Opola

Id: BCF04B1A-A7E0-499A-A8EE-18194AE9FF05. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/140/16

Rady Gminy Turawa

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Turawa

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych, na terenie gminy Turawa, które stanowią własność Gminy Turawa 
lub są przez nią zarządzane, przewoźnicy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, mogą korzystać 
zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami.

§ 2. 1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na ich 
pisemny wniosek.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 przewoźnik lub operator dołącza:

1) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, na których zatrzymywać się będą środki transportu 
z godzinami ich odjazdów;

2) mapę z zaznaczoną trasą linii komunikacyjnej z zaznaczonymi przystankami, na których będą zatrzymywać 
się środki transportu.

3. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie pisemnej zgody Wójta Gminy 
Turawa.

§ 3. Określa się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych może odbywać się po uzyskaniu zezwolenia na 
wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym osób lub zaświadczenia na wykonywanie 
publicznego transportu zbiorowego.

2. Na przystankach możliwe jest zatrzymywanie się tylko na czas wsiadania i wysiadania pasażerów, bez 
możliwości parkowania i oczekiwania na kurs, wyjątek stanowi przystanek w Turawie przy szkole, gdzie 
dopuszcza się postój w miejscu nie utrudniających przejazdu innym środkom transportu osób.

3. Zatrzymywanie się na przystankach, na czas wsiadania lub wysiadania pasażerów, powinno umożliwiać 
korzystanie z przystanków innym przewoźnikom, jeśli jest to możliwe.

4. Zatrzymywanie się na przystankach powinno odbywać się zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy.

5. Operator lub przewoźnik zobowiązany jest do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na wszystkich 
przystankach, które obejmują daną linię komunikacyjną, w miejscu uzgodnionym z Wójtem Gminy Turawa.

6. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych może odbywac się wyłącznie w celu realizacji przewozów, 
tj. wsiadanie i wysiadanie pasażerów.

7. Przewoźnik  powinien podjeżdżać pod przystanek komunikacyjny w taki sposób, by umożliwić dogodne  
wsiadanie do pojazdu, zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym.

8. Wywieszanie reklam lub innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy przewoźnika i operatora 
jest zabronione.

9. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest bezpłatne.

Id: BCF04B1A-A7E0-499A-A8EE-18194AE9FF05. Podpisany Strona 1




