
 

UCHWAŁA NR XXXIX/296/213 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 28  lutego 2013 r. 

 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Sulejówek oraz    

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

   

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.
1
) w zw. z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 16 

grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13
2
) Rada 

Miasta Sulejówek uchwala co następuje : 

 

 § 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Miasta Sulejówek, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Sulejówek, zgodnie z wykazem stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie 

Miasta Sulejówek w treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

  

 

  

Przewodniczący 

Rady Miasta Sulejówek 

 

Adam Lesiński 
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 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr  62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 189, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 146 
i Nr 40, poz. 230 oraz  z 2011 r.  Nr 21 poz. 113,  Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 
poz.1281, Dz.U .z 2012 , poz. 567, Dz. U. z 2013, poz. 153 
  
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w  Dz U. Z 2011 r., Nr 228, poz.1368 



 

 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Rady Miasta Sulejówek  

                                                                                                      Nr XXXIX/296/2013 

   z dnia 28 lutego 2013 r. 

 

 

 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych będących w administracji Miasta Sulejówek 

 

 

L.p. Lokalizacja 

1 Ul. Kombatantów – skrzyżowanie z ul. Ogińskiego (kierunek na wschód) 

2 Ul. Bema – stacja PKP Sulejówek Miłosna (kierunek na wschód) 

3 Ul. Bema – stacja PKP Sulejówek Miłosna (kierunek na zachód) 

4 Ul. Armii Krajowej – Przychodnia Miejska nr 2 (kierunek na północ)  

5 Ul. Armii Krajowej – Przychodnia Miejska nr 2 (kierunek na południe)  

6 Ul. Armii Krajowej – skrzyżowanie z ul. Dąbrowskiego (kierunek na północ)  

7 Ul. Armii Krajowej – skrzyżowanie z ul. Dąbrowskiego (kierunek na południe) 

8 Ul. Ogińskiego – skrzyżowanie z ul. Okuniewską (kierunek na południe)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Załącznik nr 2  

do Uchwały Rady Miasta Sulejówek  

                                                                                                      Nr XXXIX/296/2013               

z dnia 28 lutego 2013 r. 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta 

Sulejówek 

 

 

1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący 

operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do 

prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób zwani dalej przewoźnikami. 

2. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Sulejówek, następuje na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy operatorem a Miastem Sulejówek, lub w przypadku przewoźników na 

podstawie zgłoszenia przewozu. 

3. Operatorzy i przewoźnicy wykonujący przewozy w krajowym transporcie drogowym 

zobowiązani są do: 

1) korzystania z przystanku zgodnie z rozkładem jazdy, 

2) zatrzymania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w 

taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych 

użytkowników, 

3) podjeżdżania w taki sposób aby umożliwić wsiadanie osobom starszym                                  

i niepełnosprawnym. 

4. Zabrania się postoju ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów. 

 



UZASADNIENIE  

DO  UCHWAŁY RADY MIASTA SULEÓWEK 

 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Sulejówek oraz    

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

 

 

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności miedzy innymi na 

określeniu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

jednostka samorządu terytorialnego, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz 

określeniu warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

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

zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Miasto Sulejówek tj. zlokalizowanych na terenie dróg gminnych oraz 

warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez Radę Miasta 

Sulejówek. 

Z dniem 1 marca 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. 2012 r. 

poz. 451), zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 1 lit. b ww. rozporządzenia organ zatwierdzający rozkład 

jazdy sprawdza przed jego zatwierdzeniem prawidłowość określenia przystanków 

komunikacyjnych z uchwałami podjętymi tej sprawie przez jednostki samorządu 

terytorialnego, brak takiej uchwały może uniemożliwić wydanie, zmianę lub przedłużenie 

zezwoleń na przewóz osób w transporcie drogowym. 

 


