
Uchwała nr 52/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, 
zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz warunków i zasad 
korzystania z nich 
 
Na podstawie art. 18 pkt 1 i 20, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435) – 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 

W uchwale nr 190/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r.  
w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg 
wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz 
warunków i zasad korzystania z nich, zmienionej uchwałą nr 82/16 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały; 
2) w załączniku nr 2, w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia 
działalności w zakresie przewozu osób.”. 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Ludwik Rakowski 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435) określenie przystanków  komunikacyjnych  
i dworców oraz warunków i zasad korzystania, następuje w drodze uchwały podjętej przez 
właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. 

W uchwale nr 190/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r. 
w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg 
wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz 
warunków i zasad korzystania z nich (zmienionej uchwałą nr 82/16 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016 r.), wykaz przystanków komunikacyjnych stanowiący 
załącznik nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 
uchwały.  

Aktualizacja ww. załącznika związana jest z licznymi zmianami organizacji ruchu na drogach 
wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w zakresie lokalizacji przystanków 
komunikacyjnych. 

Ponadto, w załączniku nr 2, określającym warunki i zasady korzystania z przystanków 
komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Województwo Mazowieckie, dla operatorów i przewoźników 
wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym na terenie 
Województwa Mazowieckiego, w § 3 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie. Zmiana podyktowana 
jest dostosowaniem ww. przepisu do regulacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60 i 125).  

Uzasadnione jest zatem podjęcie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego przedmiotowej 
uchwały. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


