
projekt 

UCHWAŁA NR ……/……/16 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia ……………. 2016 r. 

 

 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania 

oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem                                     

lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora 

publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta 

Sochaczew. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r.,                     

poz. 446), art. 15 ust. 1 pkt. 6, ust. 2, art. 16 ust. 4, 5 pkt. 1, art. 19 ust. 2 ustawy                                   

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j. t. Dz. U. z  2015 r.,                   

poz. 1440 z późn. zm.) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Miasto Sochaczew udostępnione operatorom publicznego transportu zbiorowego 

realizującym przewozy na terenie miasta Sochaczew. Wykaz przystanków stanowi                 

Załącznik Nr 1 do Uchwały. 

2. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym                    

jest Gmina Miasto Sochaczew udostępnione przewoźnikom działającym na terenie miasta 

Sochaczew. Wykaz przystanków stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały. 

 

 

§ 2. Udostępnienie operatorom i przewoźnikom korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Sochaczew 

następuje na zasadach określonych w „Regulaminie korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Sochaczew” 

stanowiącym Załącznik Nr 3 do Uchwały. 

 

 

§ 3. Ustala się dla przewoźników stawkę opłaty w wysokości 0,05 zł (słownie: pięć 

groszy brutto) za jedno zatrzymanie środka transportu na poszczególnych przystankach 

komunikacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2. 

 

§ 4. 1. Wyznacza się Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie na operatora 

publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew. 

2. Upoważnia się Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie                           

do wydawania indywidualnych rozstrzygnięć w zakresie korzystania z przystanków, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew. 

 



 § 5. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew. 

 

 

§ 6. Niniejsza Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

 

W myśl art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym 

transporcie zbiorowym rada gminy zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie 

określania m.in. przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  

jest dana gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 

korzystania z tych obiektów. Zakres regulacji niniejszej Uchwały obejmuje przystanki 

komunikacyjne, które stanowią własność Gminy Miasto Sochaczew lub są w zarządzie 

Gminy Miasto Sochaczew na mocy porozumień zawartych z Powiatem Sochaczewskim                         

i Województwem Mazowieckim wynikających odpowiednio z Uchwały Nr XIII/132/16 Rady 

Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu 

Sochaczewskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych 

Gminy Miasto Sochaczew w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne i Uchwały                   

Nr XIII/131/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przejęcia 

od Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania drogami wojewódzkimi w granicach 

administracyjnych Gminy Miasto Sochaczew w zakresie obejmującym przystanki 

komunikacyjne. Przez określenie warunków należy rozumieć wskazanie czynników,                      

od których uzależnione jest korzystanie z przystanków, natomiast zasady to nic innego                   

jak reguły korzystania z udostępnionych przez samorząd przystanków. 

Konieczność podjęcia Uchwały warunkuje art. 46 ust. 1 pkt. 4 tejże ustawy, który 

przewiduje, że w publicznym transporcie zbiorowym wykonywanym transportem drogowym 

w rozkładzie jazdy mogą być uwzględnione wyłącznie przystanki komunikacyjne określone 

przez organizatora publicznego transportu zbiorowego. Należy mieć również na względzie 

art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym, zgodne                       

z którym obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie 

przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym jest potwierdzenie uzgodnienia 

zasad korzystania z przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.                    

W sytuacji, gdy właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, 

podjęcie przez właściwy organ tej jednostki uchwały określającej te właśnie przystanki 

komunikacyjne oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów jest niezbędne. Brak 

uchwały podjętej w trybie art. 15 ust. 2 skutkuje niedopuszczalnością uwzględnienia                  

przez przewoźnika w rozkładzie jazdy tych przystanków komunikacyjnych, w stosunku                   

do których właściwa jednostka samorządu terytorialnego, będąca właścicielem                              

lub zarządzającym, zaniechała podjęcia stosownej uchwały. 

Podejmując niniejszą Uchwałę zastosowano fakultatywny przepis wynikający z art. 16 

ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym,                        

który stwarza możliwość pobierania opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika                   

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka 

samorządu terytorialnego. Stawka opłaty w tym przypadku jest ustalana w drodze uchwały,               

z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad. W związku z tym, iż Uchwała określa 

wyłącznie przystanki komunikacyjne, wobec tego określono w niej wysokość stawki opłaty 

tylko za ten rodzaj obiektu przy uwzględnieniu art. 16 ust. 5 pkt. 1 tejże ustawy stanowiącego 

o górnej jej granicy. 

Jednocześnie w oparciu o art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym 

transporcie zbiorowym niniejszą Uchwałą wyznaczono Zakład Komunikacji Miejskiej                   

w Sochaczewie będącego zakładem budżetowym Gminy Miasto Sochaczew na operatora 

publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew. 

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie natomiast zostaje upoważniony                

do wydawania indywidualnych rozstrzygnięć w zakresie korzystania z przystanków, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew. Zgodnie z art. 39 ust. 4 



ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do załatwiania indywidualnych 

spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organy 

jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 tj. jednostek organizacyjnych                         

do których należy m.in. zakład budżetowy.  


