
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/178/2013 

RADY GMINY UJSOŁY 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2012 roku 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujsoły 

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

U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. nr 5 poz. 13)  

 

Rada Gminy Ujsoły uchwala, co następuje :  

 

§ 1. Zmienia się treść §3 Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2012 roku 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujsoły, na następujące brzmienie:  

 

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.”. 

 

§ 2. 1. § 1 ust. 7 załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Ujsoły otrzymuje następujące 

brzmienie: "Gmina Ujsoły może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli:  

 

1) Wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny 

sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców).  

2) Wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

3) Przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie, co inni 

przewoźnicy. "  

2. Uchyla się § 2 ust 2 załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Ujsoły.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.  
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

 

Adam Janota 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 1650


		2013-02-14T13:25:13+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




