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UCHWAŁA NR ...../...../2019
RADY GMINY PIEKOSZÓW

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszów z  dnia 23  lutego 2017r.
w  sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w  Gminie Piekoszów oraz ustalenia

zasad korzystania z  tych obiektów i  stawki opłaty za korzystanie z  przystanków
komunikacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309), art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 
oraz art. 16 ust. 4-7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie  zbiorowym (Dz. U. 
z 2018 r.  poz. 2016 i  poz.  2435 oraz z  2019 r.  poz.  730),  Rada Gminy Piekoszów uchwala,  co
następuje:

§  1. W uchwale  Nr  XXXVII/254/2017  Rady  Gminy  Piekoszów  z  dnia  23  lutego  2017 r.  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad
korzystania z tych obiektów i stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (Dz.
Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017 r. poz. 865  i  1948,  z  2018  r.  poz.  1008,  2865  i  3577  oraz  
z  2019  r.  poz.  866),  wprowadza  się  następujące  zmiany:  załącznik  Nr  1  otrzymuje  brzmienie
określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.

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

Sporządziła:
 R. Sieradzan-referent ds. gospodarki 
komunalnej i mieszkaniowej
12.06.2019 r.

Sprawdził: 
M. Szczerba-Kierownik Referatu IRO
12.06.2019 r.

Akceptacja prawna:
M. Merta – adwokat
12.06.2019 r.

Zatwierdził:
Z. Piątek- Wójt
14.06.2019 r.



UZASADNIENIE

do uchwały  Nr .../.../2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia  .......2019 r.  zmieniającej  uchwałę
nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 23 lutego 2017r.  w  sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych w Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad korzystania z tych
obiektów i stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Zgodnie z art.15 ust.  1 pkt 6 i  ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2016  i  poz.  2435  oraz  z  2019 r.  poz.  730)  Rada  Gminy ma
obowiązek  określenia  w drodze  uchwały  przystanków  komunikacyjnych  i dworców,  których
właścicielem  lub  zarządzającym  jest  jednostka  samorządu  terytorialnego,  udostępnionych  dla
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

Podjęcie  niniejszej  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie  określenia  przystanków
komunikacyjnych w Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawki
opłaty  za  korzystanie  z przystanków  komunikacyjnych,  jest  niezbędne  w  celu  wprowadzenia
dokonanych zmian w bazie przystanków znajdujących się na terenie Gminy Piekoszów tj.:

1) likwidacja  przystanku:  PIEKOSZÓW/ul.  Sikorskiego/02 (poz.  127),  ze  względu na  zbyt
krótką  odległość  dzielącą  przystanek  od  przystanku  poprzedzającego  go  tj.:
PIEKOSZÓW/786-ul. Czarnowska /04.

Pozostałe zasady korzystania z tych obiektów nie ulegają zmianie. 
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Zatwierdził:
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