
projekt 

UCHWAŁA NR ……../………./20 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia ………………2020 r. 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie                         

z dnia 24 czerwca 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. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t. j.), art. 15 ust. 1 pkt. 6, 

ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z  2019 

r., poz. 2475 z późn. zm.1) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr XVII/178/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca                

2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania 

oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym                      

jest Gmina Miasta Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu 

zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew załączniki nr 1 i nr 2 wyżej 

wymienionej Uchwały otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej 

uchwały.          

 

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

 

 

§ 3. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia                          

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1495, poz. 2493, w 

Dz. U. z 2020 r., poz. 400, poz. 462, poz. 875. 



Uzasadnienie: 

 

Procedowane zmiany dotyczą załączników nr 1 i 2 w/w Uchwały tj. „Przystanki 

komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew 

udostępnione operatorom publicznego transportu zbiorowego realizującym przewozy na 

terenie miasta Sochaczew” oraz „Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew udostępnione przewoźnikom działającym na 

terenie miasta Sochaczew”.  

Zmiany wynikają z konieczności uaktualnienia wykazów przystanków w następującym 

zakresie: 

1) dopisanie przystanków Kościńskiego Zalew (obustronnie) oraz Kościńskiego 

Zakład (obustronnie) w związku z ich utworzeniem na wniosek załogi 

pracowniczej zakładów zlokalizowanych przy ul. Kościńskiego; 

2) dopisanie przystanku Sienkiewicza zlokalizowanego w pobliżu skrzyżowania ulic 

Sienkiewicza i Księcia Janusza w kierunku Energomontaż; 

3) wykreślenie przystanku PKP 3 (przy wiadukcie) w związku wystarczającą obsługą 

pasażerską w tym miejscu przez przystanek PKP 4; 

4) zmiana nazwy przystanku Zatra (obustronnie) na Pałac w Gawłowie na wniosek 

organizacji społecznych zajmujących się zabytkami na terenie powiatu; 

5) dopisanie przystanków Trojanowska Piaszczysta (obustronnie) w związku z ich 

utworzeniem w związku z zrealizowaniem II etapu przebudowy ulicy 

Trojanowskiej na odcinku Łąkowa – Przylasek; 

6) zmiana nazwy przystanku Warszawska 17 Stycznia (obustronnie) na Warszawska 

Raczkiewicza w związku z obowiązywaniem nazwy ulicy na podstawie 

postanowienia Wojewody Mazowieckiego. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


