Uchwała Nr XXXI/278/18
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 5 października 2018r.

w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych
na terenie gminy Brusy w miejscowości Rolbik i Lendy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 20f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222 ze zm.)

Rada Miejska w Brusach, uchwala co następuje
§ 1

1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje się wstępne miejsca lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych w miejscowościach:
1) Rolbik - dz. nr 123 obręb ewidencyjny Rolbik;
2) Lendy - dz. nr 145/2 obręb ewidencyjny Przymuszewo:
2. Wnioskowane miejsca lokalizacji nowych przystanków określają odpowiednio załączniki
graficzne nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Województwa

Przewodnicząca Rady
Bearc Zblewska

Pomorskiego

Uzasadnienie
W oparciu o art. 20f ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2017r. poz. 2222 ze zm.) Rada Miejska dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje
w formie uchwały wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
Zarządca drogi jest obowiązany uwzględnić wskazaną uchwałą lokalizację, jednak o ostatecznej
lokalizacji przystanków decyduje samodzielnie, uwzględniając charakter drogi oraz warunki
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wskazane w uchwale lokalizacje wynikają z wniosku PKS Chojnice Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2018r. poz.
1454 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy utrzymują czystość
i porządek na przystankach komunikacyjnych, którym właścicielem lub zarządzającym jest
gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na
kategorię tych dróg. W związku z tym ewentualne wyznaczenie nowych przystanków
komunikacyjnych przez zarządcę drogi będzie wiązało się ze zwiększeniem wydatków, które
poniesie Gmina na utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych.

Przewodnicząca Rady
Beata Zblewska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/278/l 8
Rady Miejskiej w Brusach
i. dnia 5 października 201 8 roku

Wstępna lokalizacja przystanków

Niniejszy wodnik nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisć v prawa
wydrukowano w serwisie brusy.e-mapa.net dnia 2018-0S 26 12:51:50

Beata Zblewska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/278/l 8
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 5 października 201 8 roku

Wstępna lokalizacja przystanków

i

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa
wydrukowano w serwisie brusy.e-nmpa.net dnia 2018-09-26 15:11:30

strona 1

Przewodnicząca Rady
Beata Zblewska

