
drodze powiatowej nr 1811 w miejscowości Radoszki.

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

gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 7I3) oraz art. 20f ustawy z dnia 2I marca 1985 r.

o drogach publicznych (Dz.U. z202O r.,poz.47O, zpóźn.zm.I)uchwala się, co następuje:

$ 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje się wstępnie miejsca lokalizacji
nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1830 C w miejscowości

Stare Świerczyny i w miejscowości Sokołowo oraz przy drodze nr 1811 w miejscowości
Radoszki.

$ 2.Wstępne lokalizacje nowych przystanków komunikacyjnych określone w $ 1 wskazano na

mapach stanowiący ch załącznik do niniej szej uchwały.

$ 3. Wykonanie uchwały powierzasię Wójtowi Gminy.

$ 4. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR Xxl136/20

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia2l paździemika2O}O r.

w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych prrystanków komunikacyjnych prry
drodze powiatowej nr 1830 C w miejscowości Stare Świercryny i Sokołow o orazprzy

Przewodnicrf^d, Gminy

,"h^#

l Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. zŻ02O r' poz. 47 l i poz. 1087



Uzasadnienie

Zgodmie z art. 20f ust.l ustawy z dnia 2I marca 1985r. o drogach publicznych

( Dz. U. z2020 r. poz. 470; z zm.), który brzmi

I) Zarządca drogi jest obowiązarry uwzględniaó uchwały rady gminy' w których dla

zaspokojenia potrzeb mieszkńców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji

' nowych przystanków komunikacyjnych; o ostatecznej lokalizacji takiego przystanku

decyduj e zarządca drogi, uwzględniaj ąc charakter drogi oraz warunk t bezpieczeństwa

ruchu drogowego.

Z urzędu proponuje się stworzenie nowego przystanku w miejscowościach Stare

Świerczyny' Sokołowo otaz Radoszki. Przystanki te zlokalizowane w ciągu dróg

powiatowych istnieją,lecz nie zostały do tej pory zaliczone w drodze uchwały do wykazu

przystanków. W związkuzpovłyższym Gmina Bartniczka proponuje aby zgodnie Z prawem

zostały one przyjęte w drodze uchwały do wykazu przystanków komunikacyjnych.
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