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

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

w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg gminnych
wewnętrznych w obrębach ewidencyjnych: Wincentów, Łaziska, Piekoszów

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309) i art. 20f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2068, 12, 317 i poz. 1693 oraz z 2019 r. poz. 698, 730 i poz. 1716), Rada Gminy Piekoszów
uchwala, co następuje:

§ 1. Wskazuje się wstępną lokalizację przystanków komunikacyjnych:

1) w  obrębie  ewidencyjnym  Piekoszów,  na  skrzyżowaniu  z  ul.  Kolejową,  w ciągu  drogi  gminnej
wewnętrznej na dz. o nr ewidencyjnym 877, 

2) w obrębie ewidencyjnym Wincentów, w miejscowości Wincentów Zręby obok progu zwalniającego,
w ciągu drogi gminnej wewnętrznej po obu stronach drogi: 

a) dla wsiadających na dz. o nr ewidencyjnym 149/2, 

b) dla wysiadających na dz. o nr ewidencyjnym 148,

3) w obrębie ewidencyjnym Łaziska, naprzeciw posesji nr 68, w ciągu drogi gminnej wewnętrznej na
dz. o nr ewidencyjnym 88. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 .../.../... Rady Gminy Piekoszów z dnia ..............r. w sprawie wskazania wstępnej lokali-

zacji  przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg gminnych wewnętrznych w obrębach ewidencyj-

nych: Wincentów, Łaziska, Piekoszów

W oparciu o art. 20f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068,

12, 317 i poz. 1693 oraz z 2019 r. poz. 698, 730 i poz. 1716), Rada Gminy Piekoszów dla zaspokojenia po-

trzeb mieszkańców, wskazuje w formie uchwały wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komuni-

kacyjnych, które to następnie uwzględnia zarządca drogi. O ostatecznej lokalizacji takich przystanków decy-

duje zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uchwałę przygotowano w oparciu o złożony wniosek przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą

pod nazwą: Przewóz Osób Usługi Transportowe, Wincentów gmina Piekoszów w sprawie uwzględnienia za-

bezpieczenia infrastruktury przystankowej w ciągu dróg gminnych wewnętrznych w miejscowościach: Win-

centów Zręby (w pobliżu ul. Strażackiej 1, po obu stronach drogi, dla wsiadających i wysiadających), Łazi -

ska (naprzeciw posesji nr 68, dla wysiadających), Piekoszów (na skrzyżowaniu z ul. Kolejową, przed torami

jadąc z Wincentowa w kierunku Rykoszyna, dla wsiadających), w postaci utworzenia czterech nowych przy-

stanków komunikacyjnych.

Lokalizacja nowych przystanków komunikacyjnych uporządkuje gospodarkę transportu zbiorowego oraz za-

pewni komfort osób dojeżdżających do szkół, zakładów pracy i ośrodka zdrowia. Wskazanie miejsca no-

wych przystanków komunikacyjnych następuje w drodze uwzględnienia potrzeb mieszkańców.

Podjęcie uchwały umożliwi zwołanie komisji bezpieczeństwa w celu ostatecznej lokalizacji przystanków.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.
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