
UCHWAŁA NR 194/XXI/2012
RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania 
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalety 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy 
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Kaletach 
uchwala: 

§ 1. 

Określa się przystanki komunikacyjne w granicach administracyjnych Miasta Kalety, których właścicielem 
albo zarządzającym jest Miasto Kalety, udostępnione operatorom i przewoźnikom. 

§ 2. 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Miasto Kalety, określa załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3. 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1, zawiera załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety. 

§ 5. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kaletach 

inż. Eugeniusz Ptak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 194/XXI/2012

Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 28 września 2012 r.

Warunki i zasady korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalety 

1. Z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników na terenie Miasta Kalety 
mogą korzystać wyłącznie operatorzy i przewoźnicy posiadający zezwolenie na prowadzenie przewozów 
regularnych na określonych liniach komunikacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami). 

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie ważnej umowy zawartej z Miastem Kalety na 
korzystanie z przystanków na terenie Miasta Kalety. 

3. Przystanki komunikacyjne udostępnia się operatorom i przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający: 

1) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, czasy odjazdów oraz długość linii podaną 
w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Miasta Kalety, 

2) schemat z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Miasta Kalety, 

3) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Miasta Kalety, miejsca postoju 
pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym, 

4) wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy z podaniem 
numerów rejestracyjnych, 

5) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej, 

6) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru ewidencji statystycznej (REGON), 

7) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru ewidencji podatkowej (NIP), 

8) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 
w zakresie przewozu osób, 

9) zobowiązanie do umieszczenia tabliczki z rozkładami jazdy na przystanku. 

4. Zmiana danych określonych w ust. 3 wymaga ich zgłoszenia gminie w ciągu 7 dni. 

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

6. Zabrania się postoju ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów. 

7. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów) są podawane do 
publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. 
Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo. 

8. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do 
przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika). 

9. Rozkład jazdy ( wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z Miastem Kalety. 

10. Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora. 

11. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się 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 zmianie ilości 
przystanków, z których korzysta, 

c) terminowego regulowania opłat wynikających z zawartej umowy na korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych. 
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12. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Miasto na zasadach określonych 
w umowie. 

13. Miasto Kalety może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych 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) przedsiębiorca ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co 
inni uprawnieni przedsiębiorcy. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kaletach 

inż. Eugeniusz Ptak
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 194/XXI/2012

Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 28 września 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalety 

 
LP. Status i nr drogi Lokalizacja przystanku Nazwa przystanku Uwagi 
1. Droga powiatowa Nr 

3250S 
Kalety Drutarnia ul. Koszęcińska 42 Drutarnia I 

2. Droga wojewódzka Nr 
789 

Kalety Drutarnia ul. Koszęcińska 33 Drutarnia II 

3. Droga powiatowaNr 
3311S 

Kalety Osiedle ul. 1 Maja 58A Kalety Osiedle 

4. Droga powiatowa Nr 
3311S 

Kalety Centrum ul. 1 Maja 16 Kalety Centrum 

5. Droga gminna Nr 646 
226S 

Kalety ul. Żwirki i Wigury 1 Kalety Żwirki 
i Wigury 

6. Droga gminna Nr 646 
028S 

Kalety Kościół ul. ks. Rogowskiego 28 Kalety Kościół 

7. Droga powiatowa Nr 
3312S 

Kalety Dom Kultury ul. Lubliniecka Kalety DomKultury 

8. Droga powiatowa Nr 
3248S 

Kuczów I ul. Paderewskiego 22 Kuczów I 

9. Droga powiatowa Nr 
3248S 

Kuczów II ul. Paderewskiego 83 Kuczów II 

10. Droga powiatowa Nr 
3248S 

Miotek Skrzyżowanie ul. Paderewskiego 
213 

Miotek Skrzyżowanie 
I 

11. Droga wojewódzka Nr 
908 

Mokrus ul. Tarnogórska Mokrus Na wysokości ul. 
Młyńskiej 

12. Droga wojewódzka Nr 
908 

Miotek Kościół ul. Tarnogórska 130 Miotek Kościół Po stronie zachodniej 

13. Droga wojewódzka Nr 
908 

Miotek ul. Tarnogórska 117 Miotek Skrzyżowanie 
II 

Po stronie wschodniej 

14. Droga wojewódzka Nr 
908 

Miotek Zarach ul. Tarnogórska Miotek Zarach 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kaletach 

inż. Eugeniusz Ptak
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