
 

 

UCHWAŁA NR XVII/164/2016 

RADY GMINY MAŁDYTY 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/163/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 roku  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania  

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małdyty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1867) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/163/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małdyty, (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2012, 

poz. 2207, ogłoszony 2.08.2012), w załączniku Nr 3 dodaje się Lp. 10 i 11 w brzmieniu: 

L.p Kategoria drogi Nazwa przystanku - lokalizacja Kierunek 

10 Droga gminna ul. Słoneczna w Małdytach Teren gminy 

11 Droga gminna Dziśnity, Dz. Nr. 39/1 Teren gminy 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty. 

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

Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosław Adam Fiedosiuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 353



 

 

 

 

 

Uzasadnienie  
do uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/163/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Małdyty. W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Małdyty zmianie ulega jedynie wykaz przystanków komunikacyjnych ujęty w załączniku Nr 3. Pozostałe 

warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych nie ulegają zmianie. Zmiany w złączniku Nr 3 – wykaz 

przystanków zlokalizowanych przy drogach gminnych udostępnionych operatorom publicznego transportu zbiorowego 

polegają na: - dodaniu do aktualnego wykazu przystanków komunikacyjnych w pozycji 10 nowego przystanku przy  

ul. Słonecznej w Małdytach, - dodaniu do aktualnego wykazu przystanków komunikacyjnych w pozycji 11 nowego 

przystanku w miejscowości Dziśnity. Ustanowienie nowych ogólnodostępnych przystanków, spełni oczekiwania 

mieszkańców w celu polepszenia dostępu do transportu zbiorowego. 
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