
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pawłowice dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 ) w związku z art.20f pkt.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2068.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Pawłowice wskazuje się wstępne następujące lokalizacje 
przystanków autobusowych:

Lp. Miejscowość Lokalizacja Przystanków Zarządca drogi/nr drogi
1. Krzyżowice ul. Partyzantów w Krzyżowicach w rejonie skrzyżowania

z ul. Bema w Jastrzębiu Zdroju
Wójt Gminy Pawłowice / 
540301S

2. Krzyżowice ul. Partyzantów w Krzyżowicach w rejonie posesji nr 27 Wójt Gminy Pawłowice / 
540301S

3. Krzyżowice ul. Ks. F. Kuboszka w rejonie skrzyżowania z ul. Śląską w 
Krzyżowicach

Wójt Gminy Pawłowice / 
540307S 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

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

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Szaweł
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 20 f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 3
października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) 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.

Utworzenie nowych przystanków podyktowane jest tym, że planowane jest wydłużenie linii
komunikacyjnej nr L-4 poprzez ul. Partyzantów i ul. Ks. F. Kuboszka w Krzyżowicach.
Wskazane w uchwale lokalizacje znajdują się w niewielkiej odległości od zabudowań i pozwolą optymalnie
zaspokoić potrzeby komunikacyjne mieszkańców.

Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych po stronie budżetu gminy.
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