
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/536/22 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 14 kwietnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr LI/501/13 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Wałbrzych, 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 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LI/501/13 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wałbrzych, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2013 r. poz. 4791 ze zmianami), wprowadza się następującą zmianę – 

w § 5 – ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dla przewoźników pozamiejskich, z uwzględnieniem postanowień ust. 2, wykonujących 

regularne specjalne przewozy osób wyznacza się następujące przystanki komunikacyjne 

wyszczególnione w załączniku do uchwały: od lp. 1 do lp. 4, lp. 9, lp. 13, lp. 15, lp. 16, lp. 26, lp. 27, 

lp. 36, lp. 37, od lp. 40, do lp. 44, lp. 46, lp. 62, od lp. 66 do lp. 68, lp. 87, lp. 88, od lp. 97 do lp. 102, 

od lp. 104 do lp. 109, lp. 113, lp. 115, lp. 118, lp. 132, lp. 133, lp. 145, lp. 146, lp. 149, lp. 150, od lp. 

152 do lp. 157, od lp. 163 do lp. 165, lp. 180, lp. 81, od lp. 185 do lp. 187, lp. 198, lp. 203, lp. 213, lp. 

214, od lp. 232 do lp. 241, lp. 246, lp. 254, lp. 255, lp. 268, lp. 269, lp. 274, lp. 275, lp. 278, lp. 279, lp. 

281, lp. 288, lp. 289.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

Krystyna Olanin 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2022 r.

Poz. 2287
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