
Uchwała Nr II/7/2014 
Rady Gminy Świedziebnia 
z dnia 22 grudnia 2014 r. 

 
w sprawie  określenia wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków 
 komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy 
 Świedziebnia. 

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

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.
1
) oraz art. 20f ust.1 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.
2
) 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1.  Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości Świedziebnia wskazuje 

 się wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy 

 drodze powiatowej na terenie Gminy Świedziebnia:   

 

Nr drogi powiatowej Nazwa drogi Nazwa przystanku 

1827 C Brodnica-Świedziebnia-
Okalewko 

Świedziebnia przy Szkole 
Podstawowej  

1827 C Brodnica-Świedziebnia-
Okalewko 

Świedziebnia przy posesji 
nr 159/2 

     
§ 2.  Wstępną lokalizację przystanków, o których mowa w § 1, określono 

 w załączniku graficznym do uchwały. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                  Przewodniczący Rady  
 
           (-) Jarosław Maciej Cyrankowski 
 
 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 

oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 843 i poz. 1543 

oraz z 2014 r. poz. 659 i poz. 1446. 



Uzasadnienie 
 

W oparciu o art. 20 f  ustawy z dnia 21 marca 1985  r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) rada gminy dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców wskazuje w formie uchwały wstępne miejsce lokalizacji nowego 

przystanku komunikacyjnego, które jest zobowiązany uwzględnić zarządca drogi. 

 O ostatecznej lokalizacji takiego przystanku decyduje zarządca drogi, 

uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

                 Przewodniczący Rady  
            
           (-) Jarosław Maciej Cyrankowski 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


