
 

 

Treść odpowiedzi na interpelację radnego Andrzeja Bittla w sprawie  budowy 

przystanków autobusowych na drodze wojewódzkiej nr 728 przy skrzyżowaniu z 

drogą powiatową 1639W Rykały-Dylew. 
odpowiadając na Pana interpelację z dnia 4 lutego 2021 r. na wstępie dziękuję za przekazane sugestie dotyczące 

wykonania przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w rejonie skrzyżowania w km 18+284 tj. drogi 

prowadzącej do miejscowości Odcinki Dylewskie i Dylew.  

Uprzejmie informuję, że zgodnie treścią z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie organizacji zbiorowego 

transportu zbiorowego należy do zadań własnych gminy. Jak wynika z art. 20 f. ust. 1 ustawy z dnia  

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.), zarządca drogi zobowiązany jest 

uwzględniać uchwały rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca 

lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. Natomiast o ostatecznej lokalizacji takiego przystanku decyduje 

zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 728, którego dotyczy złożona przez Pana interpelacja, został przebudowany  

w 2015 roku. Zakres wykonanych wówczas robót nie przewidywał budowy przystanków autobusowych we 

wnioskowanej lokalizacji, gdyż analiza potrzeb obsługi komunikacyjnej na etapie sporządzania projektu budowlanego 

nie wskazywała na konieczność zlokalizowania w tych miejscach przystanków komunikacji zbiorowej.  

Wykonanie wnioskowanych nowych przystanków komunikacyjnych, powinno zostać poprzedzone podjęciem stosownej 

uchwały przez Radę Gminy Mogielnica i złożone do zarządcy drogi celem dokonania analizy możliwości ich realizacji 

pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inicjatywa odnośnie lokalizacji przystanków powinna wyjść od Gminy. Na 

etapie przygotowania dokumentacji planistycznej oraz do chwili obecnej nie było zgłoszeń dotyczących budowy 

przystanków. Nie pojawiały się także sugestie ze strony władz Gminy odnośnie ulokowania we wskazanych miejscach 

przystanków autobusowych.  

W związku z powyższym, do wiadomości Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica przekazuję Pana Interpelację wraz z 

kopią niniejszej odpowiedzi celem ustosunkowania się do zgłoszonych przez Pana Radnego postulatów. 

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, że jeżeli Gmina zwróci się do zarządcy drogi w sprawie lokalizacji 

przedmiotowych przystanków, sprawa zostanie poddana analizie która będzie podstawą do wprowadzenia 

ewentualnych zmian w organizacji ruchu na drodze 728. 

  


