
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/281/2012 

RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE 

z dnia 27 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Sławków oraz zasad korzystania z przystanków komunikacji miejskiej 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 , art. 40 ust.2 pkt 4 , art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art.15 ust.1 pkt.6 i art.15 

ust.2 ustawy  dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2011r. Nr 5 poz.13) Rada 

Miejska Sławkowie  

 

uchwala:  

§ 1. Określić przystanki komunikacyjne i dworce, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina 

Sławków, położone na terenie miasta Sławkowa przy drogach publicznych gminnych :  

– Sławków Burki Pętla  

– Sławków Burki  

– Sławków Dębowa Góra  

– Sławków Owocowa  

– Sławków Poczta  

– Sławków Rynek  

– Sławków Świętojańska  

– Sławków Siewierska n/ż  

– Sławków Miedawa Tartak  

– Sławków Miedawa n/ż  

– Sławków Wrzosowa  

– Sławków Krakowska  

– Sławków Osiedle PCK  

§ 2. Wprowadzić na terenie Gminy Sławków zasady korzystania z przystanków komunikacji miejskiej dla 

przedsiębiorców wykonujących przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym 

osób:  

1) przystanki komunikacji miejskiej będą udostępniane przedsiębiorcom nieodpłatnie na ich pisemny 

wniosek,  
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2) kompletny wniosek przedsiębiorca składa do Burmistrza Miasta,  

3) zezwolenie na korzystanie z przystanków może być wydawane na czas oznaczony - do 5 lat.  

§ 3. Wymienione w paragrafie 1 przystanki komunikacyjne są obiektami ogólnie dostępnymi dla 

wszystkich podmiotów wykonujących przewozy .  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/339/09 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie 

ustalenia zasad korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sławków.   

§ 5.  Uchyla się Uchwałę Nr XXVI/240/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 20.09.2012r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Sławków oraz zasad korzystania z przystanków komunikacji miejskiej.   

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

 

dr inż. Marian Malicki 
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