
UCHWAŁA NR XXXXIII/324/2013
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE

z dnia 20 września 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania 
z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Opatów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów zmienionej uchwałą Nr XXXVI/268/2013 Rady Miejskiej 
w Opatowie z dnia 20 marca 2013r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów dla 
przewozów regularnych – specjalnych dla operatorów wyłonionych w przetargu nieograniczonym na dany rok 
szkolny dowożących dzieci i młodzież do szkół zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały”.

§ 2. Załącznik Nr 3 o którym mowa w § 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Opatowie

mgr Tomasz Staniek



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXXIII/324/2013 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 20 września 2013 r. 

Wykaz przystanków komunikacyjnych dla przewozów regularnych – specjalnych tylko dla operatorów  
wyłonionych w przetargu nieograniczonym na dany rok szkolny  dowożących dzieci i młodzież do szkół. 

Lp. NAZWA PRZYSTANKU Nr gminy Nr 
przystanku 

Powiat Gmina Miejscowość 

1 OPATÓW /ul. Mickiewicza Szk. Nr 
1/01 

260604 94 opatowiski Opatów OPATÓW 

2 OPATÓW /ul. Kopernika Szk. Nr 2/01 260604 95 opatowiski Opatów OPATÓW 
3 KOBYLANY /358036T ( Szkoła) /01 260604 96 opatowiski Opatów KOBYLANY




