
PROJEKT 

UCHWAŁA NR       /       / 2020 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia                          2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2019 z dnia 31 lipca 2019 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  

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) Rada Powiatu 

Wągrowieckiego uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XI/90/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2019 roku w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Powiat Wągrowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, załącznik nr 1, o którym 

mowa w § 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie załącznika nadane niniejszą uchwałą. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROJEKT 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR        /2020 

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.  

Na wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Pile 

zweryfikowano i uzupełniono wykaz przystanków zlokalizowanych na terenie powiatu 

wągrowieckiego: 

Droga nr 1489P: Bartodzieje, Kamienica wyb., Dąbkowice 

Droga nr 1562P: Bracholin 

Droga nr 1601P: Kaliszanki II, Kaliszanki III, Kaliszany 

Droga nr 1602P: Kaliszany wyb., Kopaszyn wyb., Kopaszyn, Grylewo wyb.  

Droga nr 1605P: Sarbka, Żelice wyb.II, Józefowo, Potulice, Runowo 

Droga nr 1607P: Potulice, Bobrowniki 

Droga nr 1609P: Nowa wieś wyb. 

 


