
UCHWAŁA NR XXXII/268/13
RADY GMINY BRANICE

z dnia 17 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Branice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXV/203/12 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2012 r. 
w ten sposób, że nadaje się załącznikowi nr 1 do uchwały treść zgodną załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marek Szyhyński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/268/13 

Rady Gminy Branice 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

1) Bliszczyce – /centrum wsi tzw. „rynek”/ 

2) Boboluszki - /centrum wsi przy kiosku spożywczym/ 

3) Branice- ul. Szpitalna - /przed bramą wjazdową na teren szpitala/ 

4) Branice ul. Szpitalna - /przed budynkiem administracji szpitala/ 

5) Dzbańce - /centrum/ 

6) Dzbańce-Osiedle – /obok kościoła/ 

7) Dzierżkowice - /przy kapliczce/ 

8) Gródczany – /obok sklepu/ 

9) Jakubowice – /przed świetlicą/ 

10) Jakubowice – /skrzyżowanie Jakubowice – Gródczany/ 

11) Jędrychowice – /przed wsią/ 

12) Jędrychowice – /w pobliżu kościoła/ 

13) Jędrychowice – /skrzyżowanie Dzbańce – Jędrychowice/ 

14) Lewice – /zatoka przy drodze głównej/ 

15) Michałkowice – /przy kapliczce/ 

16) Michałkowice – /przy drodze w kierunku na Bliszczyce/ 

17) Michałkowice – /przy posesji Nr 11/ 

18) Posucice – /w centrum wsi/ 

19) Uciechowice – /w centrum wsi/ 

20) Uciechowice – /obok ronda przy szkole podstawowej/ 

21) Uciechowice – /na skrzyżowaniu Pilszcz – Wiechowice/ 

22) Wiechowice – /niedaleko skrzyżowania z drogą w kierunku Dzierżkowic/ 

23) Włodzienin – /centrum wsi na przeciwko świetlicy/ 

24) Włodzienin – /na końcu wsi na przeciw składu magazynowego/ 

25) Włodzienin – /za składem magazynowym/ 

26) Włodzienin –Kolonia – /za świetlicą/ 

27) Wódka – /obok posesji Nr 1/ 

28) Wódka – /przy drodze na Posucice/ 

29) Wysoka – /przy świetlicy/ 

30) Wysoka – /obok pałacu/
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