
UCHWAŁA NR XI/78/19
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Somianka oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 ), w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2016 z późn. zm. ) Rada 
Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie gminy Somianka których właścicielem jest Gmina 
Somianka zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 oraz mapą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Somianka, 
których właścicielem jest Gmina Somianka  zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski
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                                                                                         Załącznik nr 1  

                                                                                                            do Uchwały Nr XI/78/19 

                                                                                                            Rady Gminy Somianka 

                                                                                                            z dnia 19 sierpnia 2019 r. 
  

 

         Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych na terenie 

gminy Somianka. 

 
 

Lp.          Miejscowość Numer ewidencyjny                 

       przystanku  

   Numer drogi 

1.  Stare Płudy  01 440403W 

2.  Suwin 01 440412W 

 

3. 

 

Stare Wypychy  

01 - 

02 - 

4. Nowe Wypychy  01 440402W 

 

5. 

 

Stary Mystkówiec 

01 440402W 

02 440402W 

6. Wielątki Rosochate 01 440410W 

 

7. 

 

Wólka Somiankowska 

01 440401W 

02 440403W 

8. Stare Kozłowo 01 440401W 

9. Nowe Kozłowo 01 440416W 

10. Nowe Płudy 01 - 

02 - 

11.  Jackowo Górne 01 440415W 

12. Celinowo 01 440413W 

13. Wielęcin ( sołectwo Henrysin) 01 - 

14. Huta Podgórna 01 - 

15. Somianka 01 440403W 

 

 

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy       

  

                                                                                                         Krzysztof Jan Rakowski 
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                                                                        Załącznik nr 3  

                                                                                                         do Uchwały Nr XI/78/19                                                                                                                             

                                                                                                         Rady Gminy Somianka 

                                                                                                         z dnia 19 sierpnia 2019 r. 
 

 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Somianka, których 

właścicielem jest Gmina Somianka   
 

Warunki korzystania z przystanków:  

1. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Somianka 

uprawnieni są przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz 

przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwanymi dalej 

Przewoźnikami. 

2. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych jest uzyskanie przez Przewoźników od 

Gminy Somianka potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.  

3. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych nie pobiera się opłaty.  
 

Zasady korzystania z przystanków:  

1. Przewoźnicy wykonujący przewozy w krajowym transporcie drogowym zobowiązani są do: 1) 

zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, 

aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników;  

2) zatrzymania pojazdu wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania 

pasażerów lub w przypadku sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem, na czas potrzebny do 

pobrania należności;  

3) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i 

niepełnosprawnym.  

2. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców są podawane do publicznej 

wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych.  

3. Przewoźnik ma prawo do korzystania z przystanków tylko i wyłącznie w ramach obowiązującego 

rozkładu jazdy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych, pozarozkładowych postojów na przystankach 

komunikacyjnych.  

4. W przypadkach koniecznych, wynikających z zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu 

drogi, korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone przez czasowe 

wyłączenia z użytkowania przystanku komunikacyjnego .  

5. W przypadku likwidacji lub czasowego zawieszenia funkcjonowania przystanku 

komunikacyjnego, przewoźnik ma prawo do korzystania z przystanków zamiennych. 

 

 

 

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy       

  

                                                                                                        Krzysztof Jan Rakowski 
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UZASADNIENIE

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań organizatora publicznego
transportu zbiorowego należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, a także określenie
warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016
z późn. zm) określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, stawek oraz warunków i zasad
korzystania z nich następuje w drodze uchwały.
Podjęcie niniejszej uchwały poprzez określenie przystanków oraz zasad i warunków korzystania z
nich ułatwi organizację publicznego transportu drogowego przewoźnikom , a także pasażerom.
Podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski
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