
UCHWAŁA 
RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia 22 września 2022 r. 

 NR 245/XXXVI/2022 

w sprawie wskazania  miejsca  lokalizacji  nowych  przystanków  komunikacyjnych 
na  terenie  gminy  Smyków. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. 2022.  
poz. 559), art. 20 f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1696 z poźn. 
zm.), art. 15 ust. 2, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1343) Rada Gminy Smyków uchwala co następuje:   

§ 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje się wstępne miejsce lokalizacji nowych przystanków  
komunikacyjnych na terenie Gminy  Smyków : 

a) przy drodze  powiatowej  Nr  1488T  relacji  Miedzierza- Matyniów- Przyłogi 
w  miejscowości  Matyniów, strona prawa i lewa, 

b) przy drodze  powiatowej  Nr  1489T  relacji  Smyków-  Adamów 
w  miejscowości  Adamów, strona prawa i lewa, 

c) przy drodze gminnej  nr  382010T relacji Matyniów –Sachalin, w miejscowości Matyniów, strona prawa 
i lewa, 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Świętokrzyskiego 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Smyków 

 
 

Danuta Jarek 
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Uzasadnienie 

Wyznaczenie nowych przystanków komunikacyjnych jest związane ze zmianą stałej organizacji ruchu. 
Zgodnie z  § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunkach zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym  
zarządzeniem (Dz. U. 2013, Nr 177, poz. 1729) podstawą do wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na 
drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem. W związku 
z powyższym w celu utworzenia nowego przystanku komunikacyjnego, w pierwszej kolejności należy 
podjąć Uchwałę Rady Gminy określającą wstępne miejsce lokalizacji przystanku. 
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