
 

UCHWAŁA Nr 336 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 czerwca 2016 roku 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 663 Rady Miasta Konina z dnia 
30 października 2013 roku w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 
Konin oraz Regulaminu określającego warunki i zasady korzystania 
z przystanków komunikacyjnych i dworca na sieci komunikacyjnej 

obejmującej teren miasta Konina 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, oraz ust. 2, art. 41 ust. 1  
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 
w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 pkt 6, 7 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 ze zm.) Rada Miasta 
Konina uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 663 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 
2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Miasto Konin oraz Regulaminu określającego warunki i zasady 
korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca na sieci komunikacyjnej obejmującej 
teren miasta Konina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 06.12.2013 r., poz. 6972) ze zmianami i nadaje 
treść określoną w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
/-/ Wiesław Steinke 

 
  



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 336 

Rady Miasta Konina 

z dnia 29 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 663 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 
roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Miasto Konin oraz Regulaminu określającego warunki  
i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca na sieci komunikacyjnej 

obejmującej teren miasta Konina 
  

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega m.in. na określeniu 

przystanków komunikacyjnych oraz regulaminu określającego warunki i zasady korzystania  

z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu 

terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników. Zgodnie z art. 15 ust. 2 

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym określenie 

przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania następuje w drodze 

uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.  

W trakcie realizacji Uchwały Nr 663 z dnia 30 października 2013 roku zmienioną Uchwałami 

Nr 762 z dnia 26 marca 2014 roku i Nr 136 z dnia 24 czerwca 2015 roku, zaszła konieczność 

zmiany ilości przystanków komunikacyjnych określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały  

z uwagi na lokalizację na terenie miasta Konina, nowego przystanku komunikacyjnego przy 

ośrodku wypoczynkowym Przystań Gosławice ulica Rybacka. 

PowyŜszy przystanek ma umoŜliwi ć przewóz osób na linii 120314 Konin węzeł 

przesiadkowy Grunwaldzka- Konin, Przemysłowa- Konin Przystań Gosławice. 

W związku z powyŜszym zachodzi konieczność dokonania zmian w załączniku Nr 1   

przedmiotowej uchwały. 

 

Zastępca Prezydenta  
     Miasta Konina 

  
                                                                                           /-/ Sebastian Łukaszewski 
 


