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UCHWAŁA NR XIV/91/12
RADY GMINY TRZEBIESZÓW

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Trzebieszów, udostępnionych dla 

operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego 

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt. 
6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), RADA 
GMINY uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się udostępnione operatorom i przewoźnikom przystanki komunikacyjne, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Trzebieszów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Trzebieszów, udostępnione operatorom lub przewoźnikom zgodnie z załącznikiem Nr 
2 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/91/12  

Rady Gminy Trzebieszów  

z dnia 31 sierpnia 2012 r. 

Wykaz przystanków udostępnionych operatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Trzebieszów 

 

Wykaz przystanków na terenie Gminy Trzebieszów 

Lp
 

Nazwa drogi Nr Nazwa/lokalizacja przystanku, opis 

1. Droga: wojewódzka nr 806 Łuków – 
Międzyrzec Podlaski 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 

Dębowica: obustronny, wiata, 2 słupki 
Dębowica „szkoła”: 2 zatoki, wiata, 2 słupki 
Karwów Kolonia: 1 zatoka, wiata, 2 słupki 
Karwów I: wiata, 2 słupki 
Karwów II: wiata, 2 słupki 
Trzebieszów Pierwszy (NŻ): 2 słupki 
Trzebieszów Pierwszy (skrzyżowanie Popławy): 
1 zatoka, wiata, 2 słupki 
Trzebieszów Drugi: wiata, 2 słupki 
Trzebieszów Drugi (szkoła): 2 słupki 
Trzebieszów: wiata, 2 słupki 
Leszczanka: wiata, 2 słupki 

2. Droga powiatowa nr 1312 L Trzebieszów – 
Popławy – Rogale- Celiny 

1. 
2. 

Popławy – Rogale (nr domu 8): 1 słupek 
Popławy – Rogale (nr domu 46): 1 słupek 

3. Droga powiatowa nr 1314 L Wólka Konopna 
– Gołowierzchy – Nurzyna – Dębowica 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Wólka Konopna (nr domu 25): wiata 
Wólka Konopna (nr domu 4): 1 słupek 
Gołowierzchy (skrzyżowanie z drogą gminną nr 
2317 L): wiata 
Celiny (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 
1312 L): wiata 
Nurzyna Kolonia (posesja nr 67A): wiata, 
1 słupek 
Nurzyna (Świercze skrzyżowanie z drogą 
gminną nr 2316L): wiata, 1 słupek 
Nurzyna (za świetlicą): wiata 

4. Droga powiatowa nr 1315 L Wólka 
Kamienna – Zembry - Wierzejki 

1. 

2. 
3. 
4. 

Zaolszynie (skrzyżowanie z drogą gminną nr 
2321 L): wiata 
Mikłusy (nr domu 16): wiata 
Zembry (przy Ośrodku Zdrowia): wiata 
Płudy (nr domu 10): wiata, 1 słupek 

5. Droga powiatowa nr 1316 L Maciejowice – 
Wierzejki - Trzebieszów 

1. 

2. 

3. 

Wierzejki (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 
1315 L): wiata, 1 słupek 
Wierzejki (przed skrzyżowaniem z drogą 
powiatową nr 1317 L do Kurowa): 1 słupek 
Trzebieszów – Kolonia (nr domu 61A): 



Id: C72C61C5-E879-4A68-AB56-C580ADFEFB21. Podpisany Strona 2

4. 

5. 

1 słupek 
Trzebieszów – Kolonia (nr domu 47A): 
1 słupek 
Trzebieszów Drugi (przy szkole): wiata 

6. Droga powiatowa nr 1317 L Krzesk – 
Jakusze – Kurów 

1. 

2. 
3. 

Jakusze (nr domu 25, skrzyżowanie z drogą 
gminną): wiata, 1 słupek 
Jakusze (szkoła): 1 słupek 
Kurów (przed skrzyżowaniem z drogą gminną nr 
2309 L): wiata, 1 słupek 

7. Droga powiatowa nr 1318 L Trzebieszów – 
Szaniawy – Strzyżew 

1. 
2. 

3. 

Szaniawy – Poniaty (nr domu 165): 1 słupek 
Szaniawy – Poniaty (skrzyżowanie z drogą 
gminną nr 1703 L, przy remizie OSP): wiata, 
1 słupek 
Szaniawy – Matysy (szkoła): 1 słupek 

8. Droga gminna nr 2300 L Dębowica – 
Szaniawy - Matysy 

1. Szaniawy – Matysy (przed skrzyżowaniem 
z drogą gminną nr 2319 L): wiata, 1 słupek 

9. Droga gminna nr 2316 L Karwów 1. Karwów (skrzyżowanie z drogą gminną nr 2318 
L): 1 słupek 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/91/12  

Rady Gminy Trzebieszów  

z dnia 31 sierpnia 2012 r. 

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

§ 1. Z przystanków korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu 
zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwanymi dalej 
operatorami i przewoźnikami. 

§ 2. 1. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozu osób - wsiadania 
lub wysiadania pasażerów na linii komunikacyjnej. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach 
w innym celu. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na przystankach 
początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca. 

2. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do: 

1) umieszczania rozkładów jazdy środków transportu na wszystkich wymienionych rozkładach jazdy 
przystankach, z wyłączeniem przystanków przeznaczonych wyłącznie dla wysiadających pasażerów, 

2) uzgodnienia z Urzędem formy i sposobu montażu rozkładu jazdy, 

3) utrzymania tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym, 

4) zapewnienie aktualności rozkładów jazdy, 

5) korzystania z przystanków w sposób nie utrudniający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na 
równych prawach. 

3. Przewoźnikom zabrania się: 

1) postoju środków transportowych służących do przewozu osób na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi 
pasażerów, 

2) umieszczania na przystankach innych informacji poza dotyczącymi rozkładów jazdy, w tym także reklam. 

4. Przewoźnika, któremu udzielono zgody na korzystanie z przystanków zobowiązuje się do takiego 
korzystania z zatok przystankowych, aby inni przewoźnicy mogli z nich korzystać na równych prawach. 


