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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej 
nr 2637W w miejscowości Orło oraz przy drodze powiatowej nr 2656W w miejscowości Żachy Pawły 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 20f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2068 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy wskazuje się następujące wstępne miejsca lokalizacji 
przystanków komunikacyjnych w miejscowościach: 

1) Orło - przy drodze powiatowej nr 2637W – w obu kierunkach; 

2) Żachy Pawły – przy drodze powiatowej nr 2656W – w obu kierunkach. 

§ 2. Wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych oznaczono w załącznikach 
graficznych nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu do zarządcy dróg powiatowych – Zarządu Powiatu Ostrowskiego, celem 
ustalenia ostatecznej lokalizacji przystanków. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068 z późn. zm.) Rada Gminy dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje w formie uchwały
wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. O ostatecznej lokalizacji przystanków
decyduje zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

O utworzenie przystanku w lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1 wnioskowali mieszkańcy miejscowości
Orło, natomiast przeniesienie przystanku w lokalizację wskazaną w załączniku nr 2 wnioskował radny Rady
Gminy na prośbę mieszkańców.

Z nowo utworzonych przystanków korzystać będą mieszkańcy z okolicy, jak i dzieci dojeżdżające do szkół.
Poruszanie się poboczem (brak chodnika) do najbliższego przystanku zlokalizowanego w odległości około
1 km jest zagrożeniem dla życia i zdrowia szczególnie dzieci.

Wyznaczenie nowych lokalizacji przystanków skróci dystans do miejsc zamieszkania i wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewni komfort i bezpieczeństwo osobom dojeżdżającym.
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