
projekt 

UCHWAŁA NR ……../………./21 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia ………………2021 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. z późn. zm.1), art. 15 

ust. 1 pkt 6, ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  

(Dz. U. z  2020 r., poz. 1944 t. j. z późn. zm.2) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co 

następuje: 

 

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

2016 r.3 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 załącznik nr 1 tej Uchwały 

otrzymuje brzmienie, jak w załączniku 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 2020 r., poz. 1378, w Dz. U.                 

z 2021 r., poz. 1038. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 2020, w Dz. U.                

z 2020 r., poz. 1378, poz. 2400. 
3 Zmiany Uchwały zostały uprzednio przyjęte w Uchwale Nr XX/212/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 

14.11.2016 r., w Uchwale Nr XXIV/269/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24.03.2017 r., w Uchwale             

Nr XIX/205/20 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18.12.2020 r. 



Uzasadnienie: 

 

Procedowane zmiany dotyczą załącznika nr 1 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”  

Pierwsza zmiana wynika z konieczności uaktualnienia wykazu przystanków poprzez 

dopisanie przystanku komunikacyjnego pn. „Muzeum Kolejki Wąskotorowej” 

zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej tj. ul. Towarowej w Sochaczewie.  

Przejęcie zadania zarządzania tym przystankiem przez Burmistrza Miasta Sochaczew 

stanowiło wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców osiedla bloków Żwirki i Wigury, 

Wojska Polskiego oraz Dywizjonu 303 wyrażających potrzebę korzystania z niego w ramach 

przewozów pasażerskich realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. 

Dzięki zawartemu z Powiatem Sochaczewskim aneksowi do Porozumienia w sprawie 

przekazania zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki 

komunikacyjne, pasażerowie miejskiej komunikacji autobusowej wracający z centrum miasta 

zyskali możliwość opuszczenia autobusu na przystanku pn. „Muzeum Kolejki Wąskotorowej” 

bez konieczności wysiadania na terenie dworca PKP.  

Druga zmiana dotyczy ujednolicenia nazw kierunków kursowania z wybranych 

przystanków, gdzie dotychczasowa nazwa „Energomontaż” została zastąpiona nazwą 

„Energop”. 

Trzecia zmiana dotyczy modyfikacji nazwy przystanku „Traugutta Muszla” na nową 

„Traugutta Amfiteatr” – co odpowiada nazewnictwu położonego w pobliżu przystanku 

zmodernizowanego obiektu kulturalnego jakim jest nowowybudowany Amfiteatr.  

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


