
UCHWAŁA Nr      /     /21 

RADY MIEJSKIEJ  W  USTRZYKACH DOLNYCH  

z dnia ……………….. 2021 r. 

 

 

w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 2300R Jałowe – Bandrów                             

w miejscowości Bandrów Narodowy dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                 

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 

20f pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U.     

z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne wskazuje się wstępne 

miejsce lokalizacji nowego dwustronnego przystanku komunikacyjnego przy drodze 

powiatowej Nr 2300R Jałowe - Bandrów w miejscowości Bandrów Narodowy: 

- w obszarze nawracania autobusów przy drodze gminnej o numerze ewidencyjnym 

działki 649, tj. przy działkach o numerach ewidencyjnych 690 i 626. 

 

§ 2. 

1. Wskazywane wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 

określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Uchwała podlega przekazaniu do zarządcy drogi – Zarządu Powiatu 

Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych, celem jej uwzględnienia przy ostatecznej 

lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

W oparciu o art.20f ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 

(Dz. U. 2021 r. poz.1376 z późn. zm.) Rada Gminy dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców wskazuje w formie uchwały wstępne miejsca lokalizacji nowych 

przystanków komunikacyjnych, które to następnie uwzględnia zarządca drogi.  

O ostatecznej lokalizacji przystanków decyduje zarządca drogi, uwzględniając 

charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

W sprawie utworzenia nowego przystanku wpłynął wniosek z Sołectwa 

Bandrów Narodowy. W stanie obecnym ostatni przystanek zlokalizowany jest                          

w  okolicy budynku o numerze 100. Od jego miejsca autobusy zmierzają do miejsca 

nawracania pokonując odległość ok. 450 m. Zauważyć należy, że odcinek jaki 

pokonują autobusy do miejsca zawracania jest terenem o gęstej zabudowie. Z terenu 

tego dojeżdżają do szkół i przedszkola głównie dzieci. Stąd lokalizacja nowych 

przystanków w okolicy nawracania autobusów w znaczny sposób przyczyniłaby się 

do skrócenia drogi osobom korzystającym z komunikacji. Nadmienić należy, że 

zmierzający do przystanków poruszają się poboczem. 

Biorąc pod uwagę powyższe, wyznaczenie nowych lokalizacji przystanków 

wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewni komfort 

osobom dojeżdżjącym. 

 


