
UCHWAŁA Nr LII /332/ 2018 
RADY GMINY SZYDŁÓW 

z dnia 17 sierpnia 2018roku. 

w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej przy 
drodze gminnej nr 390045T w miejscowości Jabłonica. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst. Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000) oraz art. 20f ustawy z dnia 212 
marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, poz.1920, poz.1948, 
poz.2255, z 2017r. poz. 1941) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje: 

§1 
1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Szydłów wskazuje się wstępne 

miejsce lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej: 
- Droga nr 390045T relacji Jabłonica-Borki-Szydłów na wysokości działki 47, 
przystanek P - 1, 

2. Lokalizacja nowego przystanku wymienionego w pkt 1 wskazana jest w załączniku 
graficznym do niniejszej uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

PRZEWOLWCZĄCY 
RADOMINY 

Ireneićsz Jastrząb 



Uzasadnienie 
do uchwały nr LII /332/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 17 sierpnia 2018roku w sprawie 
wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej przy drodze 
gminnej nr 390045T w miejscowości Jabłonica. 

Mieszkanka sołectwa Jabłonica p. Jolanta Podsiedlik w dniu 4 lipca złożyła wniosek do Wójta 
Gminy o utworzenie oznakowanego miejsca zatrzymywania się autokaru szkolnego. Dwoje 
dzieci uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Kurozwękach i są dowożone przez autokar 
szkolny z Gminy Staszów. Obecnie przystanek znajduje się ok. 1 km od miejsca 
zamieszkania. Utworzenie nowej lokalizacji zatrzymywania się autobusu szkolnego 
ułatwiłoby odprowadzanie dzieci do autobusu. 

Wójt Gminy Szydłów 



Załącznik 
do Uchwały Nr LI 1/332/2018 
Rady Gminy Szydłów 
z dnia 17 sierpnia 2018 r. 

WSTĘPNA LOKALIZACJA NOWEGO PRZYSTANKU KOMUNIKACJI 
PUBLICZNEJ PRZY DRODZE GMINNEJ nr 390045T w MIEJSCOWOŚCI: 

JABŁONICA 
Lp. Nazwa przystanku Lokalizacja przystanku 

(kilometraż) 
Nazwa 

miejscowości 
wg rejestru 

terytorialnego 

Nr przystanku 
komunikacyjnego 

Droga Nr390045T 
1. Jabłonica Borki (1)/01 0,85 Jabłonica P -1 



JABŁONICA 

Legenda 
M Wstępna lokalizacja przystanku 


