
 
UCHWAŁA Nr XXXIV/ 258 /13 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 23 maja 2013 r. 

 
 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Cegłów 

oraz 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 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)oraz art.15 ust.2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt. 6 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 
poz.13, Nr 228, poz. 1368.), Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Cegłów, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Cegłów zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do 
uchwały. 
 

§ 2 
Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 
Cegłów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
       Przewodnicząca Rady Gminy 
       (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 
 
Uzasadnienie: 

Zgodnie z art.15 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie 
zbiorowym organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na 
określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym 
jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów.” 
 Natomiast zgodnie z art.15 ust.2 w/w ustawy określenie przystanków komunikacyjnych 
i dworców oraz warunków i zasad korzystania, o których mowa w ust.1 pkt 6, następuje w 
drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.” 
                                                           
1
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r.. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 

153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 
1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 
134, poz. 777; Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r., poz.153. 
 
 



 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXIV/ 258 /2013 
Rady Gminy Cegłów 
z dnia 23 maja 2013r  

 
 
Lp Miejscowość Nazwa 

ulicy/droga 
Opis 

1.  
Cegłów PKP 

ciąg pieszo jezdny  Wiata przystankowa zlokalizowana po 
północnej stronie torów kolejowych 
naprzeciwko kasy biletowej  

2.  
Cegłów 

Mickiewicza Wiata przystankowa zlokalizowana przy 
posesji Nr 77 

3.  
Cegłów 

Mickiewicza  Wiata przystankowa zlokalizowana przy 
skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki 

4.  
Piaseczno 

Droga gminna nr 
220110W 

Wiata przystankowa zlokalizowana przy 
posesji nr 192 

5.  
Skupie 

Droga gminna nr 
220110W 

Wiata przystankowa zlokalizowana przy 
posesji nr 98 

6.  
Kiczki Pierwsze  

Droga gminna nr 
220110W 

Wiata przystankowa zlokalizowana przy 
posesji nr 1 

7.  
Podciernie 

Droga gminna  nr 
22013W 

Przystanek zlokalizowany naprzeciwko 
posesji nr 70 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIV/ 258 /13 

Rady Gminy Cegłów 
z dnia 23 maja 2013r. 

 
Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Cegłów 

 
§ 1. 

Przystanki służą tylko do chwilowego zatrzymania w celu wymiany pasażerów, bez realizacji 
wydłużonego postoju. 
 

§ 2. 
Z przystanków komunikacji zlokalizowanych na terenie Gminy Cegłów mogą korzystać 
wyłącznie przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. 
 

§ 3. 
Lokalizacja przystanku może ulec zmianie ze względu na warunki bezpieczeństwa ruchu. W 
przypadku likwidacji przystanku przewoźnik zostanie powiadomiony o tym fakcie z 
wyprzedzeniem, bez propozycji lokalizacji zamiennej. Przedstawienie ewentualnej propozycji 
lokalizacji zamiennej należy do przewoźnika. 
 

§ 4. 
Przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązany jest do: 
1) korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym 

przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach 
2) korzystanie z przystanków na zasadach ustalonych z zarządcą drogi, 
3) każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i 

ilości przystanków z których korzysta 
4) terminowego regulowania kwartalnych opłat za korzystanie z przystanków. 
 

§ 5. 
1) Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz utrzymanie jej w należytym stanie 

technicznym należy do przewoźnika.  
2) Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę przewoźnika. 
3) Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu 

jazdy. 
 

§ 6. 
Gmina Cegłów może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacji jeżeli: 
1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub 

w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przewoźników), 
2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 
3) przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni 

przewoźnicy. 
 
 
 


