
UCHWAŁA NR XXI/152/2020 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 28 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Widuchowa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713)  oraz art.15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia o publicznym transporcie zbiorowym   (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2475, poz. 1495, poz. 2493, z 2020 r. poz. 400, poz. 462, poz. 875) Rada Gminy Widuchowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXII/196/2013  Rady Gminy Widuchowa z dnia  12 czerwca 2013 r. w sprawie 
określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Widuchowa (tekst jednolity obwieszczony Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2014 r. poz. 3495) zmienionej Uchwałą Nr XIV/152/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 września 
2016 r. zmieniającą Uchwałę nr XXII/196/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 
określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Widuchowa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz.3782) Załącznik 
Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Dariusz Filipiak 
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  Załącznik do Uchwały Nr XXI/152/2020 
  Rady Gminy Widuchowa                   
   z dnia 28 października 2020 r. 

 
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Widuchowa. 

 

 

Lp. Miejscowość Nr 

przystanku 

Lokalizacja przystanku 

1. Bolkowice 01 Przy wjeździe do miejscowości, od strony drogi powiatowej 
Nr 1381Z Widuchowa - Lubanowo, przed zabudowaniami 
mieszkalnymi 

2. Lubicz 01 Na skrzyżowaniu dróg, obok kościoła – strona lewa 

02 Na skrzyżowaniu dróg, obok kościoła – strona prawa 

03 Przy świetlicy wiejskiej 

3. Ognica  01 W centrum wsi, przy sklepie – strona lewa 

02 W centrum wsi, przy sklepie – strona prawa 

4. Widuchowa 

 

01 W centrum miejscowości, przy Placu Mieszka I 

02 ul. Barnima III- przy szkole 

03 ul. Szkolna – przy parkingu 

5. Dębogóra 01 Przy świetlicy – strona lewa Przy świetlicy – strona prawa  

02 Przy świetlicy – strona lewa Przy świetlicy – strona prawa  

6. Krzywin 01 Przy szkole – strona prawa 

02 ul. Drzewiarzy przy stacji PKP – strona prawa 

7. Pacholęta 01  Przy stacji PKP – strona prawa 

8. Kiełbice 01 Przy posesji nr 9 – strona prawa 
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UZASADNIENIE

W związku ze złożonym wnioskiem przez Gminę Widuchowa o objęcie dopłatą w ramach
ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w
2020 roku do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, zachodzi konieczność
utworzenia dodatkowych przystanków komunikacyjnych. Zgodnie z zapisami ustawy o
publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz
warunków i zasad korzystania następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej
jednostki samorządu terytorialnego.
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