
UCHWAŁA Nr XXVIII/103/2021 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 8 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6, art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038), w związku z art. 15 ust. 1 

pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/34/2012 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 września 2012 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego 

z 2012 r. poz. 2067), zmienionym następnie uchwałą nr XIII/25/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. ( Dz. Urz. Woj. 

Kujawsko – Pomorskiego z 2016 r. poz. 2320), otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. 

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

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

  



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. 2021 r. poz. 1371) nakłada się na właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązek określenia w drodze uchwały przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem 

lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 

oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 

oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów jest konieczne ze względu na zmianę wykazu miejsc, 

w których zlokalizowane są przystanki komunikacyjne z uwagi na przeprowadzone przebudowy i remonty dróg, 

a także z uwagi na wnioski mieszkańców, operatorów publicznego transportu lub przewoźników w kwestii 

utworzenia nowych przystanków komunikacyjnych. 

Mając na względzie powyższe podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 


