
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ……./III/2018 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia …. grudnia 2018 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 48/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków 

i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą  

jest Gmina Żabia Wola 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1 pkt. 3 lit. a ustawy z dnia  

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2136 ze zm.)  

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 48/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 

2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania  

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 



PROJEKT 

Załącznik  

do Uchwały nr …./III/2018  

Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia … grudnia 2018 r. 

 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  

lub zarządzającym jest Gmina Żabia Wola. 

 

1. Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina  

Żabia Wola mogą korzystać wyłącznie operatorzy i przewoźnicy w ramach wykonywania 

publicznego transportu zbiorowego. 

2. Na podstawie przedłożonego wniosku Wójt Gminy przekazuje operatorom lub przewoźnikom 

zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami. 

3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  

jest Gmina Żabia Wola odbywa się nieodpłatnie.  

4. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych maja prawo 

zatrzymywać na nich swoje pojazdy zgodnie z rozkładem jazdy wyłącznie  

w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania 

pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. 

Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach 

autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich 

wyznaczone w tym celu określone miejsca. 

5. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do: 

a) 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, 

b) Podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym  

i niepełnosprawnym. 

6. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych operatorów i przewoźników są podawane 

do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach 

komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy powinien zawierać nazwę operatora i przewoźnika 

wraz z danymi kontaktowymi. 
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UZASADNIENIE 

W uchwale Nr 48/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r.  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania  

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola znajdują 

się zapisy stanowiące powtórzenie przepisów zawartych w ustawie 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2136 ze zm.). Z uwagi na fakt, że przedmiotowe kwestie 

reguluje akt prawny wyższego rzędu zasadne jest wykreślenie zapisów z uchwały Rady Gminy. 

 


