
UCHWAŁA NR LX/481/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 1 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LV/445/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 marca 2022 r. 
w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy 

Bystrzyca Kłodzka dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 20f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się podstawę prawną uchwały Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej nr LV/445/2022 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego 
przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb 
mieszkańców, która otrzymuje treść: „Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1731 ze zm.) w związku z art. 20f pkt 1 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) -” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

Jak wskazuje się w doktrynie, rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia wstępnych 
miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na podstawie art. 20f pkt 1 ustawy z 21 marca 1985 r.                                                             
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), który stanowi, iż 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 warunki bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i konieczne.  
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