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UCHWAŁA NR XXXII/206/2014
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta
Sokołów Podlaski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013r.poz.594.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13) – Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXIX/192/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Miasta Sokołów Podlaski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
dokonuje się następujących zmian:
1. Załącznik Nr 2 (warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta
Sokołów Podlaski) otrzymuje brzmienie:
„Warunki korzystania z przystanków:
Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego
transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób
zwani dalej przewoźnikami
Zasady korzystania z przystanków:
1. Operatorzy i przewoźnicy wykonujący przewozy w krajowym transporcie drogowym zobowiązani są do:
1) 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,
2) Podjeżdżania
i niepełnosprawnym.
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2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym rozkładu jazdy umieszczonego na tablicy należy do
przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).
3. Informacja o rozkładzie jazdy (wymiary arkusza, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z Miastem
Sokołów Podlaski.
4. Zabrania się umieszczania na przystankach reklam lub innych informacji innych niż te, które dotyczą
rozkładu jazdy.
5. Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora”.
§ 2. Odpowiedzialny za wykonanie uchwały Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Hardej

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–3–

Poz. 7049

Załącznik nr 2 do Uchwały
do Uchwały Nr XXXII/206/2014
Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim
z dnia 17 czerwca 2014 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych
na terenie Miasta Sokołów Podlaski

Warunki korzystania z przystanków:
Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami
publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w
zakresie przewozu osób zwani dalej przewoźnikami.

Zasady korzystania z przystanków:
1. Operatorzy i przewoźnicy wykonujący przewozy w krajowym transporcie drogowym
zobowiązani są do:
1) 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,
2) Podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i
niepełnosprawnym.
2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym rozkładu jazdy umieszczonego na tablicy należy
do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).
3. Informacja o rozkładzie jazdy (wymiary arkusza, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z
Miastem Sokołów Podlaski.
4. Zabrania się umieszczania na przystankach reklam lub innych informacji innych niż te, które
dotyczą rozkładu jazdy.
5. Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej

