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Poz. 5734
UCHWAŁA NR LVII/504/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 24 maja 2018 r.

zmieniająca Uchwałę 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. 1 i ust. 2 pkt 2 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. 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. Zmienia się załącznik do Uchwały 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, który otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. 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.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 2371 oraz z 2018 r.
poz. 317 oraz poz. 650.

2) Zmiany

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/504/2018
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 24 maja 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. 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) korzystanie z przystanków komunikacyjnych odbywa się w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom
korzystanie z nich na równych prawach.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

