
PROJEKT 

UCHWAŁA NR …… /…... / …….. 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia …………………. 2019 roku 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Wągrowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków 

 

 

 

  Na podstawie art. 12 pkt 1 ;art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 15 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz 2016 z późn. zm.) Rada Powiatu 

Wągrowieckiego uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Wągrowiecki oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków. 

§ 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w §1 określa załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych określa załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR………........... 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

Z DNIA ……………………………………………………… 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Wągrowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków 
 

 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nałożyła na jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych, których są właścicielami 

lub zarządzającymi, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy, organizowanie 

publicznego transportu drogowego polega między innymi na określaniu 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.  

W związku z tym Rada Powiatu Wągrowieckiego zobowiązana jest do podjęcia 

uchwały obejmującej przystanki komunikacyjne, które są własnością jednostki samorządu 

terytorialnego lub którymi ta jednostka zarządza, bez względu na kategorię drogi, przy której 

są usytuowane. 

 


