
UCHWAŁA NR .. „„„ .. „.„„.„„ 

Rl\DY MIE.TSKIEJ W 
OPOCZNIE 

z dnia ............. „„ .. „ •. 
Ilość zał. ..... .. ........ .... p. 
PądP.is .„„ ........... „ .....•••......••••••.••.••. 

w sprawie określenia pl'Zystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzaj . 'ID jest 
Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 usta:"vvy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 15ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 
16 grudnia 201 O roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435; 
z 2019 r. poz. 730 i 1696) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Udostępnia się operatorom i przewoźnikom \vykonującym publiczny transport zbiorowy 
możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Opoczno. 

§ 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Opoczno stanowi załącznik m 1 do niniejszej uchwały. 

§3. Warunki i zasady korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Opoczno stanowią załącznik m 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 5. Traci moc uchwała I r XXXIX/452/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2017 r. w 
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Łódz. 
z 2018 r. poz. 388). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały . „ „„ ...... „ „ .. „. 

Rady M iejskiej w Opocznie 

z dnia ....... .... ...... ...... .. ...... . 

Wykaz przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno. 

Lp Lokalizacja przystanku Numer drogi Uwagi 

1 ul. Biernackiego /MDK/ J07454E 

2 Ul .Biernackiego /Pływalnia/ l07454E 

3 ul. Biernackiego /Sąd Rejonowy/ I07454E 

4 ul. Biernackiego /przy Zakładzie WIS/ J07454E 

5 ul. Kossaka /Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych/ 107492E 

6 ul. Kossaka /Witolda Pileckiego/ 107492E obustronny 

7 ul. Dworcowa /Dworzec PKP/ l07492E 

8 ul. Piotrkowska /Zakatna/ 10749lE obustronny 

9 ul. Westerplatte /Partyzantów/ 107405E obustronny 

10 ul. Westerplatte 65 107405E 

11 ul. Przemysłowa 107490E obustronny 

12 ul. Swierkowa /cmentarz/ 107489E obustronny 

13 ul. Sw. Marka 107405E obustronny 

14 ul. Partyzantów /cmentarz/ I07472E 

15 ul. Kościelna 107446E 

16 Plac Kościuszki 107426E 

17 ul. Szkolna 107487E 

18 ul. Rolna5 10742lE 

19 PKP Opoczno Południe 

20 Adamów /przy posesji 32/ 107158E obustronny 

21 Adamów /przy posesji 53/ 107158E obustronny 

22 Mroczków Gościnny /parking/ 

23 Mroczków Goscinny /Kościół/ 10715 IE 

24 Mroczków Duży /przy posesji 42A/ I07151 E 

25 Mroczków Duży /przy posesji 42B/ 107l51E 

26 Mroczków Duży /Rondo/ 10715 IE 

27 Mroczków Duży /przy posesji 2A/ 107 l51E 

28 Libiszów Kolonia /orzy posesji 15/ 107153E obustronny 

29 Libiszów Kolonia /przy posesii 41/ 107153E obustronny 

30 Libiszów Kolonia /przy posesii 27/ l07153E obustronny 

31 Kruszewiec Kolonia /przy szkole/ I07261E 

32 Kruszewiec Kolonia /przy posesji 24/ obustronny 

33 Kruszewiec Kolonia /przy posesji 35/ obustronny 

34 Kruszewiec /przy posesji 2/ obustronny 

35 Kruszewiec /przy posesji 20/ 107261E 

36 Kruszewiec 33 l07261E obustronny 

37 Kruszwiec /remiza/ 107152E obustronny 

38 Kruszewiec /przy posesji 55/ 107152E obustronny 

39 Libiszów /Remtrak/ 107152E obustronny 

40 Kruszwiec /Polskie L inie Kolejowe/ I07152E obustronny 

41 Kruszsewiec /Przewozy Regionalne/ J07152E 

42 K.ruszewiec /Zakład Maszyn Torowych/ l071 52E obustronny 

43 Wólka Karwicka /przy posesji I/ 107155E obustronny 



44 Wólka Kan'licka /przy posesji 9/ !07 155E obustronny 

45 Modrzewek /przy oosesji 37 / 107155E obustronny 

46 Stużno Wieś /świ etl ica/ l07 15 1E 

47 Stużno Kolonia /przy posesji 34/ 107 15IE obustronny 

48 Stużno Kolonia /pętla/ 

49 Ostrów /przy posesji 38/ 

50 Ostrów /przy posesji 120/ 107160E obustronny 

51 Ostrów /orzy posesii 130/ !07 160E obustronny 

52 Ogonowice /przy posesji 218/ 107 160E obustronny 

53 Sitowa /torv koleiowe-skleo/ I07160E obustronny 

54 Sitowa /droga Opoczno-Petrvkozv/ 107160E obustronny 

55 Sitowa /przy poses ii 80/ 107l60E obustronny 

56 Dzielna /posesja 7 i 14 I obustronny 

57 Janów Karwicki/posesja 48B/ obustronny 



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ........ . .. .. .. . 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia . . .. ....... . . . ... . 

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

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu 
zbiorowego oraz przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób. 

§ 2. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest nieodpłatne . 

§3.1 . Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na 
nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. 

2. Czas zatrzymania na przystankach ograniczony jest do niezbędnego minimum, służącemu wymianie 
i obsłudze pasażerów. Zabrania się postoju pojazdów na przystankach w celu oczekiwania na odbycie kolejnego 
kursu. 

3. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy - jedynie na pętlach autobusowych 
oraz przystankach początkowych i końcowych o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu miejsca. 

§ 4. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do: 

I) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki autobusowej, a w przypadku jej braku w taki sposób aby 
nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkown ików; 

2) zatrzymywania pojazdów na przystankach w taki sposób aby umożliwić wszystkim pasażerom w szczególności 
osobom starszym i niepełnosprawnym dogodne i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie; 

3) umieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie i w sposób nie powodujący ograniczenia 
widoczności rozkładów i oznaczeń innych przewoźników korzystających z przystanku; 

4) zatrzymywania pojazdów na przystankach zgodnie zobowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz 
aktualnym rozkładem jazdy . 

§ 5.Zabrania się ustawiania dodatkowych słupków w celu rozwieszania rozkładów jazdy. 

§ 6. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Gminy Opoczno rozmieszczania 
plakatów i ogłó'szeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób. 

§ 7. 1. Gmina Opoczno zastrzega sobie prawo 1 ikwidacji bądź zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego. 

2. W okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania przystanku komunikacyjnego przewoźnik i operator ma 
prawo do korzystania z przystanków zamiennych. 

„ 


