
UCHWAŁA NR XXII/199/2022 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Żyrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.) - 

Rada Gminy Żyrzyn, działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały, zlokalizowane na terenie Gminy Żyrzyn, których właścicielem bądź 

zarządzającym jest Gmina Żyrzyn, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym 

przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym. 

§ 2. 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1, określa 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Traci moc uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Żyrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dziennik Urzędowy Województwa 

Lubelskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. poz. 7001). 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/199/2022 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28.03.2022 r. 

 

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM 

JEST GMINA ŻYRZYN 

 

L.p. Nr drogi Miejscowość/ulica Nazwa przystanku Strona drogi 

1 107444L Kośmin Kośmin I P 

2 107444L Kośmin Kośmin II P 

3 107444L Kośmin Kośmin II L 

4 107446L Kośmin Kośmin Kolonia P 

5 107446L Kośmin Kośmin Kolonia L 

6 107446L Cezaryn  Cezaryn I P 

7 107446L Cezaryn Cezaryn I L 

8 107447L Cezaryn Cezaryn II P 

9 107447L Cezaryn Cezaryn II L 

10 107449L Parafianka Parafianka I P 

11 107449L Parafianka Parafianka I L 

12 dz. ewid. 233 Parafianka Parafianka II P 

13 dz. ewid. 233 Parafianka Parafianka II L 

14 107451L Bałtów Bałtów P 

15 107451L Bałtów Bałtów L 

16 dz. ewid. 332 Osiny Osiny I L 

17 dz. ewid. 332 Osiny Osiny II P 

18 dz. ewid. 332 Osiny Osiny III L 

19 dz. ewid. 332 Osiny Osiny IV P 

20 dz. ewid. 2205 Osiny Osiny V L 

21 dz. ewid. 2205 Osiny Osiny VI P 

22 107455L Zagrody Zagrody I P 

23 107455L Zagrody Zagrody I L 

24 107455L Zagrody Zagrody II P 

25 107455L Zagrody Zagrody II L 

26 112993L Żyrzyn/ul. Plebańska Żyrzyn Plebańska P 

27 112993L Żyrzyn/ul. Plebańska Żyrzyn Plebańska L 

 



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/199/2022 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 marca 2022 r. 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych dla operatorów i 

przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie drogowym, warunki 

i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników 

wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie drogowym. 

1. Z przystanków zlokalizowanych przy drogach gminnych zarządzanych przez Wójta Gminy 

Żyrzyn mogą korzystać operatorzy publicznego transportu drogowego oraz przewoźnicy, 

w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. 

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie zgody Wójta Gminy Żyrzyn. 

3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków należy złożyć stosowny wniosek 

w Urzędzie Gminy Żyrzyn wraz z załącznikami – proponowany rozkład jazdy, mapę przebiegu 

linii komunikacyjnej z zaznaczonymi przystankami oraz potwierdzenie uzgodnienia zasad 

korzystania z przystanków komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Żyrzyn dokonane 

z ich właścicielami lub zarządzającymi. 

4. Korzystanie z przystanków może odbywać się jedynie w celu realizacji przewozów (wsiadanie 

i wysiadanie pasażerów). 

5. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów. 

6. Operator i przewoźnik mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkłady jazdy 

poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych, zgodnie z ustawą 

z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.). 

7. Do obowiązku przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika) należy utrzymanie tablicy z rozkładem 

jazdy w należytym stanie technicznym. 

8. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji niż dotyczących rozkładu jazdy. 

9. Korzystając z przystanku przedsiębiorca zobowiązuje się: 

1) niezwłocznie powiadomić zarządzającego przystankami o zmianie ilości przystanków, 

z których korzysta; 

2) korzystać z przystanków komunikacji w sposób, który umożliwia innym przedsiębiorcom 

korzystanie z nich na równych prawach. 

10. Wójt Gminy Żyrzyn może odmówić wydania zgody na korzystanie z przystanków komunikacji, 

gdy wydanie zgody spowodowałoby zagrożenie dla organizacji i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

11. Wójt Gminy Żyrzyn może cofnąć zgodę na korzystanie z przystanków komunikacji 

w przypadku nie stosowania się do warunków i zasad. 

12. Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacji udostępnionych na drogach gminnych 

obowiązuje do dnia cofnięcia, utraty lub wygaśnięcia zezwoleń na wykonywanie regularnych 

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, w dniu uprawomocnienia się decyzji 

o cofnięciu, utracie lub wygaśnięciu zezwoleń. 


