UCHWAŁA NR ...............
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ............
w sprawie zmiany uchwały XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Na podstawie art. 18 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2015r., poz. 1392)., oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 w związku 5z art. 15
ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U.
z 2015r., poz. 1440)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Załącznikom nr 1 do nr 45 do uchwały XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego
komunikacyjnych,

z dnia

21

których

grudnia

2012r.,

właścicielem

lub

w

sprawie

określenia

zarządzającym

jest

przystanków
Województwo

Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków nadaje się brzmienie
jak w Załącznikach nr 1 do nr 47 do niniejszej Uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Zmiana Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie, oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków wynika z zapisów art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1440), będącego
uszczegółowieniem art. 15 ust. 1 pkt. 6 w/w ustawy, wskazującego formy i sposoby
organizowania publicznego transportu zbiorowego.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy „Określenie przystanków
komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, o których mowa w ust.
1pkt 6, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki
samorządu terytorialnego”.
W związku z nowopowstałymi przystankami w ciągach dróg wojewódzkich
Województwa Podkarpackiego, Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
13 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części,
ustaleń komisji BRD (zmian lokalizacji przystanków), zmian standardów przystanków oraz
literowych

błędów

pisarskich

zaistniała

konieczności

aktualizacji

załączników

zawierających bazę przystanków na terenie Województwa Podkarpackiego i podjęcie
niniejszej uchwały stało się konieczne.

Wykaz zmian:
DW 866
‐ poz. 7, Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej str. L – zmieniony kilometraż i standard przystanku
DW 872
‐ poz. 22, Nowa Dęba, ul. Niżańska, str. P – zmieniony standard przystanku
‐ poz. 28, Stany, Zakrochowa, str. L – zmieniony standard przystanku
DW 884
‐ poz. 5, Kuńkowce, Skrzyż. str. L ‐ zmieniony standard przystanku
‐ poz. 9, Łętownia, str. L ‐ zmieniony standard przystanku
‐ poz. 15, Korytniki, str. P ‐ zmieniony standard przystanku
oraz dostosowanie kilometraża i standardu większości przystanków w wykazie do przebudowy
drogi (do ostatniej uchwały omyłkowo poszły przystanki z 2013r. – teraz jest ok)
DW 897
‐ poz. 37, 38, 40, 41 (Komańcza, Szkoła; Komańcza UG; Komańcza) – zmieniony kilometraż i
standard przystanku
‐ poz. 39 – nowy przystanek (Komańcza UG) w km 35+060 str.P
DW 986
‐ poz. 2, 3, 9, 10, 14, 36, 42 – zmiana standardu przystanku lub/i zmiana kilometraża

