
P R O J E K T   N R 9 

 

Uchwała nr 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 

 

w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na 

terenie miasta Giżycka 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poza 446 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2 

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015 roku poz. 1440 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje się wstępne miejsce lokalizacji nowego 

przystanku komunikacyjnego na terenie miasta Giżycka – ul. Staszica (droga powiatowa Nr 

4462N). 

 

§ 2. Wstępną lokalizację nowego przystanku komunikacyjnego określa załącznik Nr 1 do 

uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie 

zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1440 z późniejszymi zmianami)  

właściwy organ samorządu terytorialnego określa w drodze uchwały wstępne miejsca 

lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.      

 Zgodnie z art. 20f ustawy z dnia  21 marca 1985 roku o drogach publicznych zarządca 

drogi jest obowiązany: 

1) uwzględniać uchwały rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych; o ostatecznej lokalizacji takiego przystanku decyduje zarządca 

drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

2) udostępnić nieodpłatnie gminie na jej wniosek część pasa drogowego w celu budowy, 

przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do 

obsługi podróżnych. 

W związku z uruchomieniem nowych linii komunikacyjnych w ramach 

obowiązującego porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a Gminą 

Giżycko i dążeniem do polepszenia funkcjonowania i dostępu do publicznego transportu 

zbiorowego przystanek w miejscu wstępnie wskazanym w projekcie uchwały staje się 

niezbędny do realizacji zamierzonego celu. 


