
UCHWAŁA NR LI/444/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLIX/426/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 września 
2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Drezdenko, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko, udostępnionych dla przewoźników i operatorów 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2017 roku, poz. 1931

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017.1875), art. 15 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i art. 16 ust. 1,  
ust. 4-7  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2016r., poz. 1867 ze 
zm.)  Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr  XLIX/426/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 września 2017 roku w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Drezdenko, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Drezdenko, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków zmienia się §3, który otrzymuje brzmienie:  "§ 3. Traci moc Uchwała Nr 
LIII/410/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko, udostępnionych dla 
przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Zmiany dokonuje się z powodu błędu w §3 podjętej w dniu 11 września uchwały: błąd dotyczył miesiąca, z
jakiego była poprzednia, uchylana uchwała.
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