
 
UCHWAŁA NR XXXVII/298/2013 

RADY POWIATU W SZCZECINKU 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Powiat Szczecinecki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 595) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) – Rada Powiatu uchwala, co następuje:  

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/250/2012 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 28 grudnia 

2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Powiat Szczecinecki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 771 i 772), w § 2 wprowa-

dza się następujące zmiany:  

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie ważnego zezwolenia na korzystanie z przy-

stanków na terenie Powiatu Szczecineckiego wydanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku.”; 

2) w ust. 3:  

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w za-

kresie przewozu osób (licencji);”, 

b) pkt 6 skreśla się; 

3) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Odmawia się uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych przypadku, gdy uzgodnienie 

kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (zbyt ma-

ła pojemność zatoki przystankowej).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego.  

  

 Przewodnicząca Rady 

 

Dorota Chrzanowska 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 lipca 2013 r.

Poz. 2594
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