
 
UCHWAŁA NR 246/2016 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 
 

z dnia 22 marca 2016r. 
 
 
zmieniająca uchwałę Nr 206/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w 
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina i Miasto Jastrowie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów.  
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 3 i 4, art.41 ust.1 ustawy z dnia 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515, poz.1890) oraz art.15 ust.2 
w związku z ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(Dz.U. z 2015r. poz.1440, poz.1753) - 

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 
§1. W uchwale Nr 206/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina i Miasto Jastrowie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz.88), 
zmienionej uchwałą Nr 200/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 listopada 2015r.  (Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz.7195) wprowadza się następujące zmiany – wykaz przystanków 
komunikacyjnych, o którym mowa w §1 ust.2, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do 
niniejszej uchwały. 
 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 

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

 
 
 
 
 

 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 marca 2016r. zmieniającej uchwałę Nr 
206/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto 
Jastrowie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów. 
 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwałą Nr 206/2013 z dnia 21 marca 2013r., zmienioną 
uchwałą Nr 200/2015 z dnia 17 listopada 2015r., określiła przystanki komunikacyjne, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Jastrowie, udostępnione dla operatorów 
i przewoźników oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów. 

W związku z powstaniem nowego osiedla domków jednorodzinnych ODJ Jedności 
Robotniczej Gmina i Miasto Jastrowie mając na uwadze poprawę warunków 
komunikacyjnych nowych mieszkańców wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, Oddział w Poznaniu o wyrażenie zgody na lokalizację dwóch nowych 
przystanków komunikacyjnych w pasie DK nr 11. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy 
oddział pozytywnie ustosunkował się i wyraził zgodę na wyznaczenie dla obu kierunków 
przystanków autobusowych w pasie DK 11, po stronie lewej na terenie istniejącego parkingu 
w rejonie obiektu handlowego „Tesco” (na wysokości posesji nr 35A) oraz po stronie prawej 
na terenie istniejącej zatoki postojowej znajdującej się na wysokości posesji nr 55 i 54.  

Mając powyższe na uwadze zaszła konieczność zmian w dotychczasowym wykazie 
przystanków komunikacyjnych. 

W projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie zaktualizowanego „Wykazu 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto 
Jastrowie”.  

 
W związku z powyższym podjęcie przedkładanej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 
 


