
UCHWAŁA NR XXVI/157/17
RADY MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE

z dnia 26 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Józefów oraz warunków zasad i stawek opłat za korzystanie 

z przystanków przez przewoźników

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 2 i art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 ze zm.) oraz na podstawie 
art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/139/12 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Józefów oraz warunków 
zasad i stawek opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników (Dz. U. z 2012 r., poz. 2340)  
wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik  nr 1 o którym mowa w § 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Józefowa.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Józefowie

Jerzy Hajduk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 2 marca 2017 r.

Poz. 872



Załącznik do Uchwały Nr XXVI/157/17

Rady Miejskiej w Józefowie

z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Józefów

1. Przystanek komunikacyjny- Józefów, ul. Krótka droga gminna nr 109450 L

2. Przystanek komunikacyjny- Majdan Nepryski droga gminna nr 109444 L

3. Przystanek komunikacyjny- Samsonówka, droga gminna nr 109467 L

4. Przystanek komunikacyjny- Górniki droga gminna nr 109440 L
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