
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 
WÓJTA GMINY MIEDŹNO 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie konsultacji projektu uchwały 

Na podstawie § 3 ust. 1 sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, przyjętego uchwałą Nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października 
2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 250 poz. 3857) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie  
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miedźno oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 1 marca 2021 r. do  11 marca 2021 r. 

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz 
na stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu 
uchwały, o którym mowa w §1. 

§ 4. 1.  Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego 
w §1. 

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz 1057). 

§ 5. 1.  Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać 
drogą elektroniczną na adres ug@miedzno.pl w terminie określonym w §2 na formularzu zgodnym z wzorem 
określonym załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku 
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem. 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Miedźno 
 
 

Piotr Derejczyk 
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Projekt 

 

Wójta Gminy Miedźno z dnia 22 lutego 2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR ___/___/2021 

RADY GMINY MIEDŹNO 

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

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina 

Miedźno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.) Rada Gminy Miedźno  

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miedźno, 
zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 182/XXIII/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 września 2012 r. w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miedźno oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2021

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 24 lutego 2021 r.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ___/____/2021 

Rady Gminy Miedźno 

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

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miedźno  

LP Miejscowość 
Numer 

drogi  

Numer 

przystanku 

strona 

prawa 

Numer 

przystanku 

strona lewa 

Nazwa 

przystanku 
Nazwa rozszerzona/ 

lokalizacja 

1 Izbiska 656011S 01 02 Izbiska Szkoła Izbiska Duże (przy szkole) 

2 Izbiska 656012S 03 04 Izbiska Małe 
Izbiska Małe (przy posesji 
nr 1) 

3 
Kołaczkowice 
Małe 

656010S 05 06 
Kołaczkowice 

Małe 

Kołaczkowice Małe 
skrzyżowanie z drogą 
656015S) 

4 
Kołaczkowice 
Duże 

656014S 07 08 
Kołaczkowice 

Duże 
Kołaczkowice Duże (przy 
posesji nr 110) 

5 Miedźno 656026S 09 10 Miedźno Sosnowa 
Miedźno ul. Sosnowa 
(przy posesji nr 49) 

6 Miedźno 656026S 11 12 Miedźno Dębowa 
Miedźno ul. Dębowa (przy 
skrzyżowaniu z ul. 
Łąkową)  

7 Miedźno 656031S 13 14 Miedźno Szkoła 
Miedźno ul. Szkolna (przy 
szkole)  

8 Miedźno 656022S 15 16 Miedźno Mieszka I 
Miedźno ul. Jagiełły (przy 
skrzyżowaniu z ul. 
Mieszka I) 

9 Miedźno 656022S 17 18 
Miedźno Zygmunta 

Starego 

Miedźno ul. Jagiełły (przy 
skrzyżowaniu z ul. 
Zygmunta Starego 

10 Borowa 656040S 19 20 Mszyce 
Borowa ul. Sosnowa (przy 
posesji nr 41) 

11 Borowa 656040S 21 22 Borowa Kościół Borowa Kościół 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ___/____/2021 

Rady Gminy Miedźno 

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

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Miedźno 

§ 1. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miedźno 
uprawnieni są przewoźnicy, będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy 
uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami. 

§ 2. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w §1 jest uzyskanie pozwolenia 
z Urzędu Gminy Miedźno. 

§ 3. 1. W celu uzyskania pozytywnego zezwolenia, Przewoźnik zwraca się do Urzędu Gminy Miedźno 
z wnioskiem o zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, wymienionych w załączniku 
1 niniejszej uchwały.  

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 dołącza się: 

1) projekt rozkładu jazdy; 

2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną; 

3) wykaz przystanków ze wskazaniem ich nazwy i lokalizacji. 

§ 4. Zezwolenie na korzystanie z przystanków których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miedźno, wydaje 
się na okres ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w  krajowym transporcie 
drogowym. 

§ 5. 1.  Przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązuje się do zatrzymywania na 
przystankach komunikacyjnych, wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania, w ramach 
obowiązującego rozkładu. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi.  

2. Przewoźnik ma obowiązek umieszczania oraz utrzymania w należytym stanie swoich rozkładów jazdy na 
wszystkich przystankach komunikacyjnych, które są wymienione w danym rozkładzie. Każdy rozkład powinien 
zawierać nazwę przewoźnika oraz ewentualnie jego logo. Rozkład jazdy tj. wymiary tablicy, grafika, sposób 
montażu podlega uzgodnieniu z Gminą Miedźno. 

3. Dopuszcza się zatrzymywanie na przystanku jednocześnie kilku autobusów jeśli: 

1) nie ograniczy to przepustowości przystanku; 

2) nie spowoduje to zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu. 

§ 6. W przypadku likwidacji lub czasowego zawieszenia funkcjonowania przystanku komunikacyjnego, 
przewoźnik lub operator ma prawo do korzystania z przystanków zamiennych. 

§ 7. Przewoźnik zobowiązany jest dostarczać do Urzędu Gminy Miedźno aktualne rozkłady jazdy w terminach 
wynikających z obowiązujących przepisów. 

§ 8. Zabrania się prowadzenia innej działalności niż przewoź osób. 
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Uzasadnienie  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na organy właściwego 
samorządu terytorialnego nałożono obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych 
w ciągu dróg publicznych, a także biorąc pod uwagę, że w Uchwale nr 182/XXIII/2012 Rady Gminy Miedźno 
z dnia 20 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miedźno 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, znajduje się wykaz przystanków usytuowanych przy 
drogach powiatowych lub wojewódzkich, których właścicielem i zarządzającym  nie jest Gmina Miedźno, 
należy podjąć niniejszą uchwałę. Proponowany projekt uchwały reguluje lokalizację oraz nadaje nazwy 
przystankom komunikacyjnym znajdującym się na terenie Gminy Miedźno, których właścicielem 
i zarządzającym jest gmina. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2021 

Wójta Gminy Miedźno 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

Wzór formularza zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie  określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miedźno oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków 

Termin konsultacji od dnia 1 marca 2021 r. do  11 marca 2021 r. 

Informacja o zgłaszającym 

Nazwa i adres podmiotu 
 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu 
 

 

E-mail 
 

 

Tel. 
 

 

Zgłaszane uwagi i wnioski 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub wniosek 
 

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 
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