
UCHWAŁA NR XXXVI/241/18
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 28 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bartniczka.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., 
poz.9941)) oraz art. 15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017r., 
poz. 2136 z póź. zm.2)), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/81/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy Bartniczka (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016r., poz.613) zmienionej uchwałą Nr XV/89/16 Rady Gminy 
Bartniczka z dnia 25 maja 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bartniczka  (Dz. Urz. Woj. Kuj-
Pom. z 2016r., poz.1856)  oraz uchwałą Nr XVII/106/16 z dnia 21 września 2016r. zmieniającą uchwałę w spawie 
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na 
terenie Gminy Bartniczka (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016r., poz. 3257) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2017 r. poz. 2371 oraz z 2018 r. poz. 317, 

poz. 650 i poz. 907.
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/241/18

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 28 września 2018 r.

Wykaz przystanków na terenie Gminy Bartniczka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Bartniczka.

L.p Nazwa miejscowości Miejsce usytuowania przystanku Oznaczenie drogi
1. Bartniczka ul. Długa – koniec ulicy, lewa strona jezdni droga gminna nr 080625 C
2. Bartniczka ul. Długa – koniec ulicy, prawa strona 

jezdni
droga gminna nr 080625 C

3. Bartniczka ul. Długa, lewa strona jezdni droga gminna nr 080625 C
4. Bartniczka ul. Długa, prawa strona jezdni droga gminna nr 080625 C
5. Świerczynki w pobliżu byłego sklepu spożywczego droga gminna nr 080646 C
6. Koziary na działce nr 7/1 obręb Koziary będącej 

w posiadaniu osoby fizycznej
droga gminna nr 080603 C

7. Stare Świerczyny w pobliżu świetlicy wiejskiej w Starych 
Świerczynach 

droga gminna nr 080601 C

8. Nowe Świerczyny w pobliżu szkoły podstawowej na działce nr 
282

droga gminna nr 080602 C

9. Jastrzębie w pobliżu Publicznego  Gimnazjum droga gminna nr 080604 C
10. Jastrzębie –Igliczyzna w pasie drogowym w pobliżu zabudowań droga gminna nr 080604 C
11. Igliczyzna w pasie drogowym pomiędzy wsią 

Jastrzębie a Igliczyzna
droga gminna nr 080604 C

12. Bartniczka ul. Podgórna – w pobliżu działki 275/3, 
prawa strona jezdni

droga gminna nr 080627 C

13. Jastrzębie w pobliżu Publicznego Gimnazjum, prawa 
strona jezdni

droga gminna nr 080604 C

14. Gołkówko prawa strona jezdni w pasie drogowym 
w środku wsi

droga gminna nr 080607C

15. Gołkówko lewa strona jezdni w pasie drogowym 
w środku wsi

droga gminna nr 080607 C
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.
z 2017 r. poz.2136 z póź. zm.) właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek
określenia w drodze uchwały 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.

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci idących do przystanku, zlokalizowanego przy drodze 080602 C,
które muszą przejść przez drogę wojewódzką w Starych Świerczynach w pobliżu skrzyżowań kilku dróg
proponuję przeniesienie ww. przystanku. Nowa lokalizacja przystanku autobusowego będzie się mieścić
w pobliżu świetlicy wiejskiej w Starych Świerczynach przy drodze nr 080601 C.
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