
Uchwała Nr XI/88/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 30 października 2019 r. 

 

w sprawie uznania petycji dotyczącej wprowadzenia oznaczeń przystanków 

autobusowych na terenie Powiatu Namysłowskiego na zasługującą na uwzględnienie 

 

 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. 2019, poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) oraz art. 9 ust. 2 ustawy  

z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), Rada Powiatu Namysłowskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uznaje się, że petycja z dnia 02 sierpnia 2019 r. dotycząca wprowadzenia oznaczeń 

przystanków autobusowych na terenie Powiatu Namysłowskiego zasługuje na 

uwzględnianie.  

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.  

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik do uchwały Nr XI/88/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 30 października 2019 r  

 

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Powiatu 

jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 02 sierpnia 2019 r. 

dotyczącej wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego i uznaje petycje za zasługującą na uwzględnienie. 

 W dniu 05 sierpnia 2019 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła petycja dotycząca 

wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych według: 

1. chronologii węzła komunikacyjnego np. 01, 02, 03, 04, 05, 06 poprzez montaż naklejki 

lub tabliczki z oznaczeniem; 

2. numeru przystanku komunikacyjnego według właściwości i spisu,  

3. wprowadzenie rozkładu chronologicznego (spisu, wykazu) z numerem kursu dla 

danego dnia, dni powszednich, sobót, niedziel;  

4. podaniem numeru przystanku na rozkładzie. 

Petycja, o której mowa wyże w dniu 08 sierpnia 2019 r została przekazana do Rady Powiatu 

Namysłowskiego. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.), organizowanie publicznego transportu 

drogowego polega m.in. na określaniu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów  

i przewoźników oraz zasad korzystania z tych obiektów. W przypadku dróg powiatowych 

zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 2068 z zm.) zarządcą dróg jest Zarząd Powiatu.  

Zarząd Powiatu Namysłowskiego, po zapoznaniu się z powyższą petycją, podjął 

decyzję o przystąpieniu do prac nad opracowaniem uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie całego Powiatu Namysłowskiego, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Namysłowski, udostępnionych dla operatorów publicznego 

transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad 

korzystania z tych obiektów. 

Uchwała będzie miała na celu wprowadzenie numeracji przystanków zlokalizowanych 

przy drogach powiatowych. Proponowane przez zarząd lokalizacje zostaną uzgodnione  

z władzami poszczególnych gmin powiatu namysłowskiego. Powyższe działania będą miały na 

celu wyeliminowanie z sieci drogowej zbędnych przystanków oraz wprowadzenie  

w porozumieniu z władzami lokalnymi nowych miejsc z których będą korzystać podróżni.  

Wprowadzona numeracja przystanków autobusowych przyczyni się do poprawy komfortu 

podróżnych i usprawnienia komunikacji zbiorowej na terenie powiatu. Określenie numeracji 

przystanków ułatwi podróżnym jak również służbą porządkowym orientację w terenie miejsc 

aktów wandalizmu i zlecanych napraw lub innych zdarzeń losowych. 



Po uprawomocnieniu się w/w uchwały Zarząd Powiatu przystąpi do kompleksowego 

oznakowania wszystkich przystanków autobusowych zlokalizowanych przy drogach 

powiatowych należących do zarządcy dróg powiatowych.  

W związku z powyższym, mając na względzie całokształt przeprowadzonego w tej 

sprawie postępowania wyjaśniającego, zapoznanie się ze stanowiskiem Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego, Rada Powiatu Namysłowskiego uznaje petycję dotyczącą wprowadzenia 

oznaczeń przystanków autobusowych na terenie Powiatu Namysłowskiego za zasługującą na 

uwzględnienie. 

 

 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta  

 


