
UCHWAŁA NR X/94/2019 

RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Czernikowo w ciągu dróg powiatowych

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 2018r., poz. 2068, z późn. zm)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców ustala się wstępną lokalizację nowych 

przystanków komunikacyjnych:

Lp. Miejscowość Kategoria drogi publicznej Lokalizacja Proponowana

nazwa

1. Kijaszkówiec droga powiatowa Toruń 2048C w obydwu kierunkach Kijaszkówiec

2. Kijaszkowo droga powiatowa Toruń 2042C w obydwu kierunkach Kijaszkowo 1

3. Liciszewy droga powiatowa Toruń 2042C w obydwu kierunkach Liciszewy

4. Liciszewy droga powiatowa Toruń 2042C w obydwu kierunkach Liciszewy III

§ 2. Wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych oznaczono w 

załącznikach graficznych nr 1,2,3,4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu do Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, celem 

uwzględnienia przy ustaleniu ostatecznej lokalizacji przystanków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



UZASADNIENIE

W oparciu o 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 Czernikowo dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców ustala wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 

usytuowanych w ciągu dróg powiatowych w formie uchwały. Zarządca drogi jest obowiązany 

uwzględnić wskazane lokalizacje. O ostatecznej lokalizacji nowych przystanków decyduje 

zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wskazanie miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych następuje w celu 

uwzględnienia potrzeb związanych z organizacją dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie 

Gminy Czernikowo. Wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 

skrócą dystans do miejsc zamieszkania uczniów i wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym.

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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