
 

 

UCHWAŁA NR 168/XXII/2012 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 150/XX/2012 z dnia 30 października 2012r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kroczyce  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 

roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)  

Rada Gminy Kroczyce  

u c h w a l a  

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kroczyce Nr 150/XX/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kroczyce, załącznik Nr 1 otrzymuje 

brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kroczyce  

 

 

Wanda Karoń 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 lutego 2013 r.

Poz. 1734



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 168/XXII/2012   

Rady Gminy Kroczyce   

z dnia 19 grudnia 2012 r.  

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kroczyce, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kroczyce  

1. Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kroczyce, które stanowią własność Gminy Kroczyce 

lub są przez nią zarządzane, operatorzy i przewoźnicy  mogą korzystać zgodnie z niniejszymi warunkami 

i zasadami.  

2. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. Stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środkatransportu określa 

Rada Gminy Kroczyce.  

3. Przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązuje się do zatrzymywania na 

przystankach wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadaniai wysiadania .  

4. Zatrzymywanie się na przystankach powinno odbywać się zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy.  
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