
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/171/2016 

POWIATU NIŻAŃSKIEGO 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  

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

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VI/31/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Niżański oraz warunków 

i zasad korzystania z tych przystanków zmienionej uchwałą Nr XVI/85/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 

27 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Niżański oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 

w załączniku Nr 1 „Wykaz przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych 

na terenie Powiatu Niżańskiego” do uchwały Nr VI/31/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 26 marca  

2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. po pkt 67 dodaje się pkt 67a w brzmieniu: 

Lp. 
Nr 

drogi 

Miejscowość /nazwa 

przystanku 

Lokalizacja 

w km 

Strona 

drogi 

L/P 

Rodzaj 

przystanku 

/wiata, słupek, 

zatoka/ 

Nr ewid. 

przystanku 

67a 1051R 

ZMKS ul. Sopocka – 

skrzyżowanie 

z ul. F. Gutki 

1+855 P wiata 1051R/06 

 

2. zmienia się pkt 68, który otrzymuje następujące brzmienie: 

Lp. 
Nr 

drogi 

Miejscowość /nazwa 

przystanku 

Lokalizacja 

w km 

Strona 

drogi 

L/P 

Rodzaj 

przystanku 

/wiata, słupek, 

zatoka/ 

Nr ewid. 

przystanku 

68 1051R 

ZMKS ul. Sopocka – 

skrzyżowanie 

z ul. Legionów 

1+952 L słupek 1051R/03 
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3. po pkt 102 dodaje się pkt 102a w brzmieniu: 

Lp. 
Nr 

drogi 

Miejscowość /nazwa 

przystanku 

Lokalizacja 

w km 

Strona 

drogi 

L/P 

Rodzaj 

przystanku 

/wiata, słupek, 

zatoka/ 

Nr ewid. 

przystanku 

102a 1063R Wólka Bielińska 4+338 P+L słupek 1063R/03 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu Niżańskiego. 

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

Województwa Podkarpackiego.   

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Janusz Nawrocki 
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