
UCHWAŁA NR XXX/296/21 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXVI/336/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

Na podstawie art. 15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.), art. 40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Tabelę stanowiącą załącznik nr 2 do  Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXVI/336/18 z dnia 
25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Gorzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków rozszerza się 
o poz. 15-21 w następujący sposób: 

Lp. numer 
przystanku 

Nazwa przystanku 
(miejscowość/ulica/nazwa)* 

Lokalizacja 

15. 17 Gorzyce/ Kopernika/Bank sołectwo Gorzyce - ul. Kopernika w rejonie 
ul. Kopernika  18A 

16. 14 Gorzyce/ Kopernika/Bank sołectwo Gorzyce - ul. Kopernika w rejonie 
ul. Kopernika  11 

17. 19 Gorzyczki/Kopalniana/Kopalniana sołectwo Gorzyczki - w rejonie ul. 
Kopalnianej 34 i 35b 

18. 16 Gorzyczki/Kopalniana/Kopalniana sołectwo Gorzyczki - w rejonie ul. 
Kopalnianej 32c i32 d 

19. 18 Gorzyce/gen.Sikorskiego/Osiny sołectwo Osiny - w rejonie skrzyżowania z 
ul. Kolejową 

20. 20 Olza/Szkolna/OSP Olza w rejonie budynku gminnego przy ul. 
Szkolnej 3 

21. 21 Olza/Szkolna/OSP Olza w rejonie budynku gminnego przy ul. 
Szkolnej 3 ( po przeciwnej stronie) 

* W komunikacji na terenie gminy Gorzyce dopuszcza się stosowanie nazwy przystanku z pominięciem 
nazwy miejscowości. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U.z 2020r., poz.1944z późn.
zm. ), w art. 15 ust. 2 nakłada na właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego obowiązek
określenia w drodze uchwały przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków
i zasad korzystania z tych obiektów.

Na dzień dzisiejszy ze względu na zmianę rozkładów jazdy postanowiono wprowadzić nowe przystanki
na wskazanych w uchwale odcinakach drogi publicznej, co spowoduje także zmianę organizacji ruchu
w powyższym zakresie.

Projekt uchwały podlegał konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W wyznaczonym terminie tj. 21 stycznia nie zostały
złożone żadne opinie w przedmiocie konsultacji.

Proszę o przyjęcie projektu uchwały w formie uchwały.
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