
                             
  

UCHWAŁA NR LIII/478/2018 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 21 marca 2018 r. 
 

        w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karczew 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.
1
) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 4 ustawy   

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136  

z późn. zm.
2
) uchwala się, co następuje:  

 

 § 1. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez 

operatorów i przewoźników. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych 

stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 § 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Karczew, stanowi Załącznik nr 2 do uchwały. 

 

 § 3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest nieodpłatne. 

 

  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Karczewie Nr X/94/2015 z dnia 18 września  

2015 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karczew. 

 
 § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r.  

poz. 130. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 2371 oraz  z 2018 r.  

poz. 317. 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm) właściwy organ jednostki samorządu 

terytorialnego ma obowiązek określenia w drodze uchwały przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów 

i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Art. 15 ust. 2 ustawy mówi 

także, że określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania następuje 

w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.  

Zatem, w związku z uruchomieniem przystanku „Karczew, ul. Bema” wynikającym z 

wprowadzenia linii autobusowej uzupełniającej ZTM w Warszawie na trasie Karczew – PKP 

Otwock zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w celu właściwej organizacji publicznego transportu 

zbiorowego na terenie Gminy Karczew, poprzez określenie zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO UCHWAŁY NR LIII/478/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 21 marca 2018 r.  

 
WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH. 

  

 § 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Karczew mogą 

korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy w ramach 

wykonywania publicznego transportu zbiorowego. 

 

 § 2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny 

wniosek złożony w Urzędzie Miejskim w Karczewie, do którego należy dołączyć: 

1) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w     

    zakresie przewozu osób; 

2) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów oraz   

     długość linii podaną w kilometrach; 

3) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji. 

 

 § 3. Zasady korzystania z przystanków przez operatorów i przewoźników: 

1) z przystanków komunikacyjnych operatorzy i przewoźnicy mogą korzystać wyłącznie w celu  

    wykonywania przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego (wsiadanie i wysiadanie   

    pasażerów); 

2) przewoźnicy korzystają z przystanków zgodnie z rozkładem jazdy; 

3) zabrania się postoju na przystankach ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów; 

4) przewoźnik jest zobowiązany do umieszczania rozkładu jazdy w miejscu do tego przeznaczonym  

    na każdym przystanku komunikacyjnym; 

5) zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą  

     rozkładu jazdy; 

6) korzystanie z przystanków komunikacyjnych odbywa się w sposób umożliwiający innym 

    przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach. 

 

 § 4. Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych 

 w przypadku, gdy uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub też przewoźnik nie przestrzega zasad i warunków 

określonych w § 3. 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

DO UCHWAŁY NR LIII/478/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 21 marca 2018 r. 

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  

lub zarządzającym jest Gmina Karczew 
 

 

1. Piotrowice I (przy posesji numer 56A) 

 

2. Piotrowice II ( przy posesji numer 24) 

 

3. Karczew, ul. Otwocka (naprzeciwko SPZZLO - Przychodni Rejonowej w Karczewie) 

4. Karczew, ul. Franciszka Bielińskiego (przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie) 

5. Karczew, ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka (przy Przedszkolu Nr 3 w Karczewie) 

6. Karczew, ul. Generała Józefa Bema (pętla na osiedlu Ługi w Karczewie). 

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 
 


