
Projekt

z dnia  20 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Kluczbork, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 

warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z póź.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 Kluczborku uchwala co 
następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały nr XVI/120/15 z dnia 30 września 2015 r. dodaje się punkt nr 
8 w brzmieniu:

Lp. Kategoria drogi/Numer drogi Miejscowość Lokalizacja Infrastruktura

8. Wewnętrzna droga gminna Gotartów Gotartów
(Ogrodnictwo)

Znak D-15
Wiata autobusowa

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE

Z uwagi na wprowadzenie komunikacji autobusowej na trasie Kluczbork FAMAK – Gotartów
(Ogrodnictwo) wymagane jest określenie lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie będącym w
zarządzie Gminy Kluczbork tj. w ciągu wewnętrznej drogi gminnej zlokalizowanej na w m. Gotartów
(Ogrodnictwo).

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. ( Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z póź. zm )
o publicznym transporcie zbiorowym nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia
przystanków komunikacyjnych, których są właścicielami lub zarządzającymi, udostępnionych dla
operatorów i przewoźników.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy określenie przystanków komunikacyjnych
i dworców oraz warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy
organ danej jednostki samorządu terytorialnego.

Przedłożona uchwała realizuje obowiązki wynikające z ustawy.
Podjęcie niniejszej uchwały ułatwi organizację publicznego transportu zbiorowego przewoźnikom i
operatorom, a także podróżującym pasażerom.
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