
Regulamin korzystania z dworca autobusowego w Strzegomiu przy ul. Dworcowej oraz 

przystanków komunikacyjnych w Strzegomiu i na terenie Gminy Strzegom, których 

właścicielem  jest Gmina Strzegom 

Tekst jednolity na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Strzegomiu  78/11 z 15 lipca 2011 r. , 
100/12 z  4 grudnia 2012 r. oraz 21/15 z 19 marca 2015 r. 

 

§ 1. 

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z dworca autobusowego położonego w Strzegomiu 
przy ul. Dworcowej oraz przystanków komunikacyjnych w Strzegomiu i na terenie Gminy Strzegom. 

 
§ 2. 

1. Dworzec autobusowy jest to miejsce przeznaczone do odprawy pasażerów, w którym znajdują 
się w szczególności: przystanki komunikacyjne, punkt sprzedaży biletów oraz punkt informacji 
dla podróżnych. 

2. Przystanek komunikacyjny jest to miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania 
pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się informację dotyczące 
w szczególności godzin odjazdów środków transportu, a ponadto, w transporcie drogowym, 
oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). 

 
§ 3. 

Dworzec autobusowy w Strzegomiu stanowi własność Gminy Strzegom, a w jego skład wchodzi 
budynek dworca i płyta główna z placem manewrowym. 
 

§ 4. 
Czynności organizacyjne na dworcu autobusowym w Strzegomiu pełni Gmina Strzegom. 
 

§ 5. 
Ruch pojazdów na terenie dworca odbywa się zgodnie z ustawionymi znakami drogowymi. 
 

§ 6. 
Ruch pieszych odbywa się wyłącznie po wyznaczonych chodnikach i przejściach. Zabroniony jest ruch 
pieszych po placu manewrowym. 
 

§ 7. 
Administrator dworca autobusowego w Strzegomiu wykonuje funkcje koordynacyjne, 
a w szczególności w zakresie: 

1. korzystania z dworca przez przewoźników i operatorów, w tym wyznaczenia stanowisk dla 
wysiadających na płycie głównej i na tzw. pętli, 

2. ustalenia stanowisk odjazdowych dla poszczególnych linii, przewoźników i operatorów, 
z uwzględnieniem możliwości przepustowych dworca oraz zachowania bezpieczeństwa 
pasażerów i ruchu pojazdów, 

3. umieszczania tablicy zbiorowej z rozkładem jazdy wszystkich przewoźników i operatorów 
uprawnionych do korzystania z dworca, 

4. umieszczania informacji, w tym komunikatów o odwołanych lub zawieszonych kursach. 
 

§ 8. 
Zabronione jest umieszczanie na terenie dworca autobusowego informacji nie związanych z funkcją 
dworca oraz reklam. Zamieszczenie takich informacji może odbywać się jedynie za zgodą 
administratora. 
 



§ 9. 
1. Korzystanie z dworca autobusowego oraz z przystanków komunikacyjnych przez 

przewoźników i operatorów podlega opłacie ustalanej na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
w Strzegomiu. 

2. Stawka opłaty ulega zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu 
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonemu w ustawie budżetowej 
na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego, w którym została 
ogłoszona ustawa budżetowa. 

 
§ 10. 

Przewoźnicy i operatorzy ponoszą także opłaty ustalone przez właściciela dworca związane 
z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy na dworcu autobusowym oraz podawaniem 
rozkładów jazdy do publicznej wiadomości, na podstawie umowy zawartej z administratorem dworca. 
 

§ 11. 
Przewoźnikom i operatorom uiszczającym opłaty za korzystanie z dworca przysługuje prawo wjazdu na 
wyznaczone stanowisko przystankowe (przystanek początkowy) na 10 minut przed planowanym 
odjazdem. 
 

§11a. 
Nie zezwala się na zajmowanie stanowiska przystankowego na terenie dworca przez więcej niż jednego 
przewoźnika obsługującego tą samą linię. Zakaz uregulowany w ust. 1 dotyczy przewoźników, których 
projekty rozkładu jazdy zostały zaopiniowane po wejściu Regulaminu wżycie 
 

§11b. 
Zabrania się postoju pojazdów na przystankach komunikacyjnych ponad czas niezbędny do obsługi 
pasażerów, jednak nie dłużej niż 5 minut 

 
§ 12. 

Przewoźnicy i operatorzy korzystający z dworca zobowiązani są do bieżącego dostarczania 
administratorowi dworca swoich rozkładów jazdy i wszelkich zmian w rozkładach jazdy. Administrator 
dworca zobowiązany jest przekazywać rozkłady do właściciela dworca. 
 

§ 13. 
Ruch pojazdów na terenie dworca rejestrowany jest za pomocą systemu monitoringu obsługiwanego 
przez administratora. 
 

§ 14. 
Wszelkie roszczenia pasażerów dotyczące cennika i stosowanych w nim ulg rozpatruje  
odpowiedni przewoźnik lub operator. 
 

§ 15. 
Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej właściciela dworca i administratora oraz 
na terenie dworca autobusowego. 
 
 
 
 


