
UCHWAŁA NR XXxvII/z 59 l22

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 24 listopada2022 r.

sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze

powiatowej nr 1829 C w miejscowości Jastrzębie.

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

gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze.zm.'7 ora, art.ZOf, pkt 1 ustawy z dniaŻl marca i985r.

o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r.) poz. 1693, z pożn.zm.2) Rada Gminy uchwala, co

następuje:

$ 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje się wstępnie miejsce lokalizacji nowego

przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1 829 C w miejscowości Jastrzębie przy

granicy z miejscowością Gołkowko po lewej i prawej stronie drogi.
t,

$ 2.Wstępną lokalizację nowego przystanku komunikacyjnego określonego w $ 1 wskazano na

mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

$ 3. Uchwała podlega przekazantu do zarządcy drogi - Zatząd Dróg Powiatowych w Brodnicy

celem uwzględnie nia przy oStatecZnej lokalizacj i przystanków.

i

$ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodni cZąŃ Rady Gminy

Zrniany tekstujednolitego wyrnienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U
Zrniany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz' |]' "z20Ż2 

r. poz. 559; zln':
2.20)2t'. poz. l76E i poz
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Załącznik Nr l do Uchwały Nr XXXVII1Ż59122
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I Uzasadnienie

z art.20f ust.l ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

poz. 7693; zm.: Dz. U. z 2022 r' poz. 1768, i poz. 1783 ), który brzmi:

Zgodnte

(Dz. U. 22022 r.

|) 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 wanrnki bezpteczeństwa

ruchu drogowego.

Na wniosęk mieszkańców wsi Jastrzębie i Gołkówko' reprezentowanych przez Pana

Pawła Ciesielskiego proponuje się stworzenie nowego przystanku w miejscowoŚci Jastrzębie.

Mieszkańcy swoja prośbę uzasadniają tym, Że na1bltŻsze przystanki są znacznie oddalone od

ich miejsca zamieszkania i nikt z nich nie korzysta. Mieszkańcy proponują utworzenie ww.

przystanku w obrębie skrzyżowania we wjezdzie w drogę do Państwa Brzóska.


