
Uchwała Nr XXI/146/12
Rady Gminy Masłów

z dnia 30maja 2012 roku

w sprawie: wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze
                   powiatowej nr 0308 T Kajetanów – Dolina Marczakowa – Nademłynie
                   w miejscowości Dolina Marczakowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20f  ustawy z dnia 21 marca 1985r. o 
drogach  publicznych  (  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  19,poz.  115 z  późn.  zm.)  Rada  Gminy Masłów 
uchwala, co następuje:

§ 1.
Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości Dolina Marczakowa wskazuje się wstępne 
miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 0308 T 
Kajetanów – Dolina Marczakowa – Nademłynie w miejscowości Dolina Marczakowa:

1. Zatoka autobusowa – na działce nr1/18 obręb Dąbrowa.

2. Prawa strona – przy działce nr 362 obręb Masłów Drugi.

3. Lewa strona – przy działce nr 29 obręb Masłów Drugi.

4. Lewa strona – przy działce nr 404 obręb Masłów Drugi.

5. Prawa strona – przy działce nr 385 obręb Masłów Drugi.

6. Prawa strona – przy działce nr 545/1 obręb Masłów Drugi.

7. Lewa strona – przy działce nr 437 obręb Masłów Drugi.

8. Lewa strona – przy działce nr 451 obręb Masłów Drugi.

9. Prawa strona – przy działce nr 453 obręb Masłów Drugi

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna



UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXI/146/12

Rady Gminy Masłów
z dnia 30maja 2012 roku

W  rejonie  miejscowości  Dolina  Marczakowa  w  którym  lokalizowane  są  przystanki 
komunikacyjne  przy  drodze  powiatowej  nr  0308  T  Kajetanów  –  Dolina  Marczakowa  – 
Nademłynie. W związku z tym, że wiele osób będzie korzystać z komunikacji zbiorowej nowej 
linii  komunikacyjnej  ZTM  Kielce.  Usytuowanie  przystanków  komunikacyjnych  stworzy 
mieszkańcom dogodniejsze dojazd do placówek użyteczności publicznej w miejscowości Masłów 
Pierwszy. W oparciu o art. 20f  ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. 
z 2007  r.  Nr  19,  poz.115,  z  późn.  zm.)  rada  gminy  dla  zaspokojenia  potrzeb  mieszkańców 
wskazuje w formie  uchwały wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, 
które to uwzględnia zarząd drogi; o ostatecznej lokalizacji takiego przystanku decyduje zarządca 
drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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