
  

OBWIESZCZENIE 

RADY GMINY WYSZKI 

z dnia 31 lipca 2018 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 

jednolity tekst uchwały Nr XVII/186/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków 

i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1440 z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr X/119/16 Rady Gminy Wyszki z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 1960); 

2) uchwałą Nr XVII/216/17 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2652). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje: 

1) § 2 i 3 uchwały Nr X/119/16 Rady Gminy Wyszki z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę 

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

Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 

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

Województwa Podlaskiego.”; 

2) § 2 i 3 uchwały Nr VII/216/17 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę 

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

Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 

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

Województwa Podlaskiego.”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 sierpnia 2018 r.

Poz. 3320



3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Arkadiusz Krasowski
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Załącznik do obwieszczenia 

Rady Gminy Wyszki 

z dnia 31 lipca 2018 r. 

UCHWAŁA NR XVII/186/12 

Rady Gminy Wyszki 

z dnia 31 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Wyszki oraz 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 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, 1000 i 1349) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317,650 i 907) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki 

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§ 2. Z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 mogą korzystać operatorzy publicznego 

transportu zbiorowego oraz przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.  

§ 3. 1.  Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków mają prawo zatrzymywać na nich swoje 

pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania w ramach obowiązującego rozkładu 

jazdy.  

2. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów. 

§ 4. Zabrania się rozmieszczania na terenie przystanków komunikacyjnych, bez zgody Wójta Gminy 

Wyszki informacji i reklam innych niż te, które dotyczą rozkładów jazdy.  

§ 5. Operator i przewoźnik korzystający z przystanku zobowiązany jest do korzystania z przystanków 

komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych 

prawach.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.  

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

Województwa Podlaskiego.  
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Załącznik do uchwały Nr XVII/186/12  

Rady Gminy Wyszki  

z dnia 31 grudnia 2012 r. 

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB 

ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA WYSZKI
1) 

  

Lp. Droga nr/działka nr Miejscowość Określenie miejsca usytuowania przystanku 

1 107533B 

Niewino Popławskie przy posesji nr 10 

Niewino Stare przy posesji nr 5 

Niewino Kamieńskie przy posesji nr 11 

2 107523B 
Olszanica przy posesji nr 21 

Warpechy Nowe przy posesji nr 14 

3 107536B Kalinówka przy posesji nr 16 

4 107546B Łuczaje przy posesji nr 3 

5 107542B Tworki przy posesji nr 11 

6 107545B Mierzwin Duży przy posesji nr 27 

7 107538B Budlewo przy posesji nr 7 

8 107528B Zdrojki przy posesji nr 6 

9 107547B Strabla 
przy szkole podstawowej, 

 plac szkolny 

10 107543B Koćmiery przy posesji nr 10 

11 107524B Samułki Duże przy posesji nr 28 

12 107535B 
Bogusze przy posesji nr 3 

Górskie przy posesji nr 8 

13 107531B Gawiny przy posesji nr 11 

14 107529B Topczewo 
przy szkole podstawowej, 

plac szkolny 

15 107534B Niewino Leśne przy posesji nr 22 

16 107537B Kożuszki przy posesji nr 10 

17 107353B Bagińskie przy posesji nr13 

18 działka nr geod.202 Stacewicze przy posesji nr 4 

19 107529B Trzeszczkowo przy posesji nr 4 

20 107526B Godzieby przy posesji nr 13 

21 107550B Wólka Zaleska przy posesji nr 18 

22 107529B Pierzchały przy posesji nr 3 

23 107526B Ignatki przy posesji nr 21 

24 działka nr geod. 44 Zakrzewo przy posesji nr 1 

25 - Wyszki przy szkole podstawowej, plac szkolny 

 

                                                      
1) 

w brzmieniu ustalonym przez § 1  uchwały Nr XVII/216/17 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2652), który wszedł 

w życie z dniem 18 lipca 2017 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 3320


		2018-08-03T12:18:41+0000
	Polska
	Kamila Anna Matyszewska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




