
UCHWAŁA NR L/464/18
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków na terenie Gminy Jędrzejów w miejscowości 
Jędrzejów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 20f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317) Rada Miejska w Jędrzejowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje się wstępne miejsce lokalizacji nowego przystanku 
komunikacyjnego na terenie Gminy Jędrzejów w miejscowości Jędrzejów przy drodze gminnej nr 328069-T na 
działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 115.

§ 2. Wnioskowaną lokalizację nowych przystanków komunikacyjnych określonych w § 1 wskazano na 
szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

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

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr Maria Barańska
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Załącznik do uchwały Nr L/464/18 

Rady Miejskiej w Jędrzejowie   

z dnia 28 września 2018 roku  
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.)

wskazuje, że zarządca drogi jest obowiązany 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. Firma VANSTAR Paweł Szostak, Książe

Skroniów 41, 28-300 Jędrzejów wystąpiła z wnioskiem o utworzenie dwóch dodatkowych przystanków w

miejscowości Jędrzejów przy ul. Dygasińskiego 126 na własnej działce w związku z otwarciem w

najbliższym czasie nowego zakładu zajmującego się usługami cięcia laserowego oraz powstaniu centrum

call center oraz centrum rekreacyjno - sportowego. Po wizji lokalnej zdecydowano aby utworzyć jeden

przystanek dla wsiadających i wysiadających pasażerów co nie będzie zagrażało bezpieczeństwu w ruchu

drogowym. W zakładzie tym zostanie zatrudnionych około 50 osób, a dodatkowo do centrum sportowo-

rekreacyjnego będzie dojeżdzać około 200 dzieci z czego nie wszyscy mają możliwośc dostać się we

własnym zakresie. Wobec powyższych argumentów podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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