
 

 

UCHWAŁA NR XI/57/2015 

RADY GMINY TYMBARK 

z dnia 10 września 2015 roku 

w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania 

z przystanków komunikacyjnych. 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn zm.), w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm) -  Rada Gminy Tymbark 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Tymbark, wymienione 

w załączniku  Nr 1 do uchwały, zostają udostępnione przewoźnikom. 

§ 2. Ustala następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Tymbark, 

o których mowa w § 1: Przystanki komunikacyjne są udostępniane wyłącznie w celu sprawnej wymiany 

pasażerów, bez możliwości postoju. Korzystanie z przystanku komunikacyjnego musi się odbywać w sposób 

nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi i przystanku komunikacyjnego oraz niepowodujący 

zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark. 

§ 4. Traci moc uchwala Nr XVII/105/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie ustalenia 

przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady 

 

 

Zofia Jeż 
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Załącznik do Uchwały Nr XI/57/2015 

Rady Gminy Tymbark 

z dnia 10 września 2015 r. 

Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnianych przewoźnikom. 

Droga krajowa nr 28 – odcinek  Mszana Dolna – Nowy Sącz 

1. Podłopień  „Górny”        strona prawa nr przystanku 38 strona lewa nr przystanku 39 

2. Podłopień                        strona prawa nr przystanku 40 strona lewa nr przystanku 41 

3. Tymbark                         strona prawa nr przystanku 42 strona lewa nr przystanku 43 

4. Zamieście                       strona prawa nr przystanku 44 strona lewa nr przystanku 45 

5. Zamieście I strona prawa nr przystanku 46 strona lewa nr przystanku 47 

6. Zamieście „Przylaski”    strona prawa nr przystanku 48 strona lewa nr przystanku 49 

Droga Powiatowa 1632 Kępanów - Tymbark 

1. Zawadka                         strona prawa nr przystanku 22 strona lewa nr przystanku 11 

2. Podłopień Dolny             strona prawa nr przystanku 24 strona lewa nr przystanku 09 

3. Tymbark Góry                strona prawa nr przystanku 26 strona lewa nr przystanku 07 

4. Tymbark PKP                 strona prawa nr przystanku 28 strona lewa nr przystanku 05 

5. Tymbark Rynek              strona prawa nr przystanku 30 strona lewa nr przystanku 03 

6. Tymbark  Szkoła            strona prawa nr przystanku 32 strona lewa nr przystanku 01 

Droga Powiatowa 1616K  Mszana Górna -Podłopień 

1. Podłopień Jasna              strona prawa nr przystanku 30 strona lewa nr przystanku 01 

Droga  Powiatowa 1617 K Piekiełko - Tymbark 

1. Piekiełko Rola                strona prawa nr przystanku 02 strona lewa nr przystanku 03 

2. Piekiełko most                strona prawa nr przystanku 04 strona lewa nr przystanku 01 

Droga Powiatowa 1618 K Limanowa –Szyk – Mstów 

1. Piekiełko-Bałażówka      strona prawa nr przystanku 08 

2. Piekiełko  PKP                strona prawa nr przystanku 10 strona lewa nr przystanku 15 a 

3. Piekiełko „Sowińskie”    strona prawa nr przystanku 12 

Droga Powiatowa 1613 K  Zamieście – Słopnice - Zalesie 

1. Zamieście                          strona prawa nr przystanku 02 strona lewa nr przystanku 15 

Droga Gminna „Dojazdowa  do Stacji” 

1. Tymbark Dom Towarowy  strona prawa nr przystanku 01 strona lewa nr przystanku 02 

2. Tymbark Stacja Kolejowa                                                    strona lewa nr przystanku 03 

3. Tymbark Dom Kultury      strona prawa nr przystanku 04 

  

 Przewodnicząca Rady 

 

 

Zofia Jeż 
 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 5510


		2015-09-24T14:25:17+0000
	Polska
	Artur Słowik; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




