
UCHWAŁA NR XLVIII/432/2014
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 27 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, 
których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Drawsko Pomorskie udostępnianych 

dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Na podstawie art. 15 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368), 
Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXII/311/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 
28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których 
właścicielem lub zarządzającym  jest gmina Drawsko Pomorskie udostępnianych dla 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 
(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 1341), zmienia się tabelę 
zawartą w § 1 ust. 1, w której na końcu dodaje się siódmy wiersz o następującym brzmieniu: 

7. Bez numeru G-07 P Dworzec Kolejowy 
ul. Kolejowa 

Drawsko Pomorskie

0+100 Drawsko Pomorskie 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim

mgr Czesław Faliński
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Uzasadnienie

Podstawą do opracowania uchwały jest art. 15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.
o publicznymtransporcie drogowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 ze zmianami).

Niniejsza uchwała ujednolica i porządkuje warunki oraz zasady korzystania
z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest
gminaDrawsko Pomorskie, dla wszystkichprzewoźników z nich korzystających, a przejęcie
od Zarządu Powiatu przystanku komunikacyjnego w Drawsku Pomorskim „Dworzec
Kolejowy” ul. Kolejowa niesie konieczność zmiany dotychczas podjętej uchwały w tej
sprawie. Przyjęcie zmiany pozwoli na zawieranie stosowNych umów na każde zatrzymanie
się środka transportu wobec wszystkich przewoźników i operatorów korzystających
z przystanku Dworzec Kolejowyul. Kolejowaw Drawsku Pomorskim.
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