
UCHWAŁA NR XXVI/235/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w Gminie Rudnik 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. 
poz. 713 z późn. zm) oraz art. 20f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 
z 2020r. poz. 470 z późn. zm) 

Rada  Gminy  Rudnik 
uchwala: 

§ 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje się miejsca wstępnej lokalizacji nowych przystanków 
autobusowych na terenie Gminy Rudnik przy drodze: 

- nr 3500S ul. Młyńska w Grzegorzowicach w obrębie przychodni lekarskiej, zgodnie ze wskazaniem 
w załączniku graficznym nr 1; 

- nr 3518S ul. Parkowa w Sławikowie w obrębie kościoła, zgodnie ze wskazaniem w załączniku graficznym 
nr 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/235/2021

Rady Gminy Rudnik

z dnia 24 lutego 2021 r.
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khimel
Prostokąt

khimel_1
Owal

khimel_2
Owal

khimel_3
Maszyna do pisania
- wstępnana lokalizacja przystanku autobusowego

khimel_4
Maszyna do pisania
3500S

khimel_5
Owal

khimel_6
Maszyna do pisania
Grzegorzowice

khimel_7
Maszyna do pisania
Łubowice

khimel_8
Maszyna do pisania
3500S
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/235/2021

Rady Gminy Rudnik

z dnia 24 lutego 2021 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 43E432C5-18D0-49E7-8591-B60C5621E831. Podpisany Strona 1

khimel_9
Prostokąt

khimel_10
Owal

khimel_11
Owal

khimel_12
Maszyna do pisania
- wstępnana lokalizacja przystanku autobusowego

khimel_13
Maszyna do pisania
3518S

khimel_14
Owal

khimel_15
Maszyna do pisania
Sławików



Uzasadnienie

W oparciu o art. 20f ustawy z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych właściwy organ jednostki
samorządu terytorialnego ma obowiązek określenia w drodze uchwały wstępnej lokalizacji przystanków
komunikacyjnych.
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