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UCHWALA NR X/58 /2015
Rady Miejskiej w Stopnicy

z dnia 10 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr X1V/20/2012 Rady Gminy Stopnica z
dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właściciełem łub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad
korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1515) oraz art. 15 ust.1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j Dz.U. z 2015 r. poz.1440) Rada
Miejska uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XIV/20/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku, w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1866 ze zm.),
załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. l pkt.6 ustawy z dnia 16 grudnia 20 lOr o publicznym transporcie
zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2015 r, poz. 1440) stanowi, że organizowanie publicznego
transportu zbiorowego polega w szczególności na określeniu przystanków komunikacji i
dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych
obiektów.



Zgodnie z art. l5.usL 2 w/w ustawy określenie przystanków komunikacyjnych i
dworców oraz warunków i zasad korzystania następuje w drodze uchwaly podjętej przez
właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.

Załączony do uchwały wykaz przystanków obejmuje wszystkie przystanki, z których
korzystają przewoźnicy prowadzący na terenie gminy działalność w ramach wykonywania
publicznego transportu zbiorowego i przystanków szkolnych dla przewozu uczniów.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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