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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 
2653 w miejscowości Daniłowo 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz.1372) oraz art.20f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 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 miejscowości: 

1) Daniłowo przy drodze powiatowej nr 2653W - w kierunku Kańkowa po lewej stronie vis-a-vis posesji nr 129, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) Daniłowo przy drodze powiatowej nr 2653W w obu kierunkach - nr posesji 12 i 13, zgodnie z załącznikiem nr 
2 do niniejszej uchwały; 

3) Daniłowo przy drodze powiatowej nr 2653W w kierunku Kańkowa - nr posesji 2a, zgodnie z załącznikiem nr 
3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu zarządcy dróg powiatowych – Zarządowi Powiatu Ostrowskiego, celem 
ustalenia ostatecznej lokalizacji przystanków. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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załącznik nr 1 do uchwały nr.... 
z dnia ........................
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załącznik nr 2 do uchwały nr .......
z dnia ......................
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załącznik nr 3 do uchwały.... 
z dnia...........
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Uzasadnienie 

Gmina Małkinia Górna jest organem prowadzącym i nadzorującym dowóz dzieci do szkół zlokalizowanych 
na terenie Gminy Małkinia Górna. Znaczna część miejsc, w których wsiadają i wysiadają uczniowie nie posiada 
żadnego lub pełnego oznakowania wymaganego przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

Aby takie oznakowanie mogło być wprowadzone, zachodzi konieczność wyznaczenia przystanków. 
Lokalizacja utworzenia nowych przystanków zawarta w uchwale jest zasadna, ponieważ w każdym z tych 
miejsc wsiadają i wysiadają uczniowie uczęszczający do naszych placówek oświatowych. Wyznaczenie 
i odpowiednie oznakowanie przystanków jest podstawą do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
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