
UCHWAŁA NR XXXIX/338/17
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 20 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017 poz. 1875) oraz art. 15 ust. 1 pkt. 6, ust. 2 i art. 16 ust. 1, 4 i 5 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.  2016 poz. 1867, 1920, 1954, 
Dz.U. 2017 poz. 60, 730) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr LV/481/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 września 2014 r. 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, którym właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków w tabeli po liczbie 197 dopisuje się liczbę 197a i 197b w następującym brzmieniu:

LP NAZWA PRZYSTANKU MIEJSCOWOŚĆ DROGA (ULICA) OKREŚLENIE 
MIEJSCA

197a PRZĄSŁAW MAŁY /0172 (las) /01 Prząsław 0172 Las
197b PRZĄSŁAW MAŁY /0172 (las) /02 Prząsław 0172 Las

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

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

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

Kazimierz Michalski
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UZASADNIENIE

Sołtys wsi Prząsław Mały zawnioskował o utworzenie nowych przystanków komunikacyjnych
usytuowanych przy drodze powiatowej nr 0172-T w lesie pomiędzy Brynicą Suchą i m. Skroniów.
Przedmiotowy wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję ds. Organizacji Ruchu działającą
przy Staroście Jędrzejowskim.

W związku z powyższym zaistniała potrzeba uaktualnienia załącznika nr 1 do uchwały nr LV/481/14
Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 września 2014r. poprzez wprowadzenie dodatkowych przystanków.
Podjęcie uchwały pozwoli na wydawanie przez organizatora publicznego transportu zbiorowego
niezbędnych dokumentów operatorom i przewoźnikom tj. potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z
przystanków komunikacyjnych, zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego i
zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w krajowym
transporcie drogowym.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne.
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