
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/375/2021 

RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/175/2012 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 sierpnia 2012 r.  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  

jest Miasto Oleśnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków  

i zasad korzystania z tych przystanków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 

r., poz. 1372 ze zmianami) i art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371), Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIII/175/2012 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Oleśnica, udostępnionych 

dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. 

Woj. Doln. z 2012 r. poz. 3349; ze zm.: Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 5080) załącznik do uchwały – 

wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Oleśnica, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy: 

Aleksander Chrzanowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Poz. 5575



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/375/2021 

Rady Miasta Oleśnicy 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto 

Oleśnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników. 
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