
Uchwała Nr XLVII/361/2014
Rady Gminy Masłów

z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie: wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze
                    powiatowej nr 0311 T Masłów - Nademłynie - Brzezinki - Ciekoty 
                    w miejscowości Ciekoty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 f  ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.
Dla  zaspokojenia  potrzeb  mieszkańców  miejscowości  Ciekoty  wskazuje  się  wstępne  miejsca
lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 0311 T Masłów -
Nademłynie - Brzezinki - Ciekoty w miejscowości Ciekoty:

1. Prawa strona – przy działce nr 310/2 obręb Ciekoty kilometraż drogi 6+910.

2. Lewa strona – przy działce nr 28/2 obręb Ciekoty kilometraż drogi 6+980.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Sylwester Wojtyna
Przewodniczący Rady Gminy Masłów 



UZASADNIENIE

            W rejonie miejscowości Ciekoty, w której lokalizowane są przystanki komunikacyjne przy
drodze  powiatowej  nr  0311  T  Masłów  -  Nademłynie  -  Brzezinki  –  Ciekoty, na  wniosek
mieszkańców  miejscowości  Ciekoty,  którzy  mieszkają  przy  drodze  nr  działki  310/4  obręb
Ciekoty.  W związku  z  tym,  że  wiele  osób  obecnie  korzysta  z komunikacji  zarówno  jak  dla
wsiadających  (strona  lewa  drogi)  jak  i  dla  wysiadających  (strona  praw  drogi)  dla  poprawy
bezpieczeństwa pasażerów należy wskazać wstępna lokalizację nowych przystanków po lewej i
prawej stronie drogi. W oparciu o art. 20 f  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.  U.  z 2013 r.,  poz.  260 z późn.  zm.)  rada  gminy  dla  zaspokojenia  potrzeb  mieszkańców
wskazuje w formie  uchwały wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych,
które  to  uwzględnia  zarządca  drogi.  O  ostatecznej  lokalizacji  takiego  przystanku  decyduje
zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

/-/ Sylwester Wojtyna
Przewodniczący Rady Gminy Masłów 
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