
PROJEKT 
Uchwała Nr __________/2020 

Rady Gminy Michałowice 
z dnia ___ marca 2020 r. 

 
 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Michałowice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów 
oraz stawek opłat za korzystanie z nich  
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2475 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 4, 
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice 
uchwala, co następuje:  
 

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

§ 2 
Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 
Michałowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałowice w brzmieniu 
stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.  
 

§ 4 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr __________/2020 
Rady Gminy Michałowice 
z dnia ___ marca 2020 r. 

 
Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Michałowice, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałowice 
 

L.p. Miejscowość Położenie przystanku / numer drogi Nazwa przystanku 

1 

Komorów 

Aleja Marii Dąbrowskiej (3115W) 
/ul. Waldemara   

2 Aleja Marii Dąbrowskiej (3115W) 
/ul. Waldemara  

3 Aleja Marii Dąbrowskiej (3115W) 
/ul. Podhalańska  

4 Aleja Marii Dąbrowskiej (3115W) 
/ul. Podhalańska  

5 Ul. Bankowa k. szkoły (wiata)  
6 Ul. Turystyczna k. Cmentarza (wiata) Pętla 
7 Ul. Turystyczna SUW 
8 Al. Starych Lip/ ul. Sobieskiego (wiata) Al. Starych Lip 
9 Al. Starych Lip / ul. Sobieskiego (wiata) Al. Starych Lip 

10 Al. Starych Lip/ ul. Główna (wiata) SUW 
11 ul. Ireny Tadeusza 01 
12 ul. Ireny Tadeusza 
13 

Michałowice 

ul. Raszyńska  Szkoła 
14 Ul. Jesionowa/ ul. Środkowa (wiata)  
15 Al. Jerozolimskie (719) (wiata)  
16 Al. Jerozolimskie (719) (wiata)  
17 

Michałowice-Wieś 

Ul. Środkowa  
18 Ul. Środkowa  
19 Ul. Poniatowskiego/ ul. Borowskiego (wiata)  

20 Ul. Poniatowskiego/ ul. Borowskiego 
k. kapliczki  

21 Ul. Poniatowskiego   
22 Ul. Poniatowskiego   
23 

Nowa Wieś 

ul. Główna (3123W) Szkoła 
24 ul. Główna (3123W) Szkoła 
25 ul. Główna (3123W) WKD Nowa Wieś 
26 ul. Główna (3123W) WKD Nowa Wieś 
27 ul. Główna (3123W)/ ul. Kamleskiego OSP 
28 ul. Główna (3123W) OSP 
29 

Opacz-Kolonia 

ul. Ryżowa (wiata) WKD Opacz 01 
30 ul. Ryżowa (wiata) WKD Opacz 02 
31 ul. Środkowa (wiata)  
32 ul. Środkowa (wiata)  
33 ul. Środkowa (wiata)  



34 

Opacz Mała 

Ul. Targowa Targowa 01 
35 Ul. Targowa Targowa 02 
36 Ul. Polna/ul. Czapli Czapli 01 
37 Ul. Polna/ul. Czapli Czapli 01 
38 

Pęcice 

Ul. Parkowa (3114W)  
39 Ul. Parkowa (3114W)/ ul. Przepiórki  
40 Ul. Parkowa (3114W)/ ul. Słowików  
41 Ul. Pęcicka (wiata) Pęcice Majątek 
42 Ul. Pęcicka Pęcice Majątek 
43 ul. Parkowa (wiata) Kościół 
44 ul. Parkowa (wiata) Kościół 
45 Pęcice Małe Ul. Brzozowa (wiata)  
46 

Reguły 

Aleja Powstańców Warszawy (3114W) WKD Reguły 01 
47 Aleja Powstańców Warszawy (3114W) WKD Reguły 02 
48 ul. Regulska (3114W)/ul. Prusa  
49 ul. Regulska (3114W)/ul. Ogrodowa (wiata)  
50 Al. Jerozolimskie (719) (wiata) Norwida 
51 Aleja Topolowa Cmentarz 01 
52 Aleja Topolowa Cmentarz 02 
53 ul. Regulska/ul. Spacerowa Regulska 01 
54 ul. Regulska/ul. Spacerowa Regulska 02 
55 ul. Spacerowa/ul. Szkolna Spacerowa 01 
56 ul. Spacerowa/ul. Szkolna Spacerowa 02 
57 ul. Szkolna Kościół 01 
58 ul. Szkolna Kościół 02 
59 Ul. Zielona (wiata)  
60 Ul. Wiejska (wiata)  
61 Ul. Wiejska  
62 

Sokołów 

Ul. Sokołowska (wiata)  
63 Ul. Sokołowska (wiata)  
64 Ul. Sokołowska (wiata)  
65 Ul. Rodzinna (wiata)  
67 Suchy Las Ul. Księdza Woźniaka (wiata)  

 
 

  



 
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr __________/2020 
Rady Gminy Michałowice 
z dnia ___ marca 2020 r. 

 
Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 
Michałowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałowice 

 
§ 1 

1.  Przystanek komunikacyjny jest to miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania 
pasażerów na danej linii komunikacyjnej oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
20 czerwca 1997r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110). 

2. Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Michałowice, które stanowią 
własność Gminy Michałowice lub są przez nią zarządzane, zwane dalej „przystankami” 
mogą korzystać zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami, operatorzy publicznego 
transportu zbiorowego oraz przewoźnicy.  

§ 2 
1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałowice następuje na podstawie 
uzgodnienia zasad korzystania z przystanków.  

2. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, wydawane jest na pisemny wniosek operatora 
lub przewoźnika.  

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć:  
1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności 

gospodarczej,  
2) proponowany rozkład jazdy,  
3) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną 

i przystankami komunikacyjnymi, z których zamierza korzystać,  
4) wykaz przystanków komunikacyjnych, z których zamierza korzystać, sporządzony 

na podstawie załącznika nr 1 do uchwały,  
5) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia 

działalności z zakresie przewozu osób,  
6) wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy 

z podaniem dopuszczalnej ilości pasażerów oraz numerów rejestracyjnych.  
4. Gmina Michałowice wydaje uzgodnienie w formie pisemnej.  

§ 3 
1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Michałowice musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym  

2.  Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:  
1) korzystania z przystanków komunikacji w sposób umożliwiający innym 

przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach,  
2) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom 

starszym i niepełnosprawnym,  
3) informowania zarządzającego o zmianach rozkładu jazdy oraz ilości przystanków, 

z których korzysta.  
3. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków mają prawo zatrzymywać na nich 

swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania.  
4. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów. 



5. Korzystanie z innych przystanków niż uzgodnione w rozkładzie jazdy oraz w miejscach 
nieprzeznaczonych do wymiany pasażerów jest zakazane 

6. Za korzystanie z przystanków nie pobiera się opłat. 
 

§ 4 
1. Zatrzymywanie się na przystankach powinno odbywać się zgodnie z aktualnym 

rozkładem jazdy.  
2. Przewoźnik zobowiązany jest do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na 

przystankach.  
3. Ewentualne wywieszenie innych informacji dla pasażerów musi być uzgodnione 

z Gminą Michałowice. 
4. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które 

dotyczą rozkładu jazdy. 
5. Zabrania się ustawienia dodatkowych słupków w celu rozwieszania rozkładów jazdy.  
6. Rozkład jazdy może być umieszczony wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, 

to jest na słupku pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej, jeżeli zostało 
przewidziane miejsce (np. gablota).  

§ 5 
1. Organizator publicznego transportu zbiorowego zastrzega sobie prawo likwidacji bądź 

zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego.  
2. W okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania przystanku komunikacyjnego 

przewoźnik i operator ma prawo do korzystania z przystanków zamiennych.  
§ 6 

Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięte 
w przypadkach:  

1) nieprzestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia 
w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,   

2) likwidacji przystanku, bez propozycji lokalizacji zamiennej, jeśli będzie to 
uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Zarządcy drogi, 

3) zmiany lokalizacji przystanku ze względu na bezpieczeństwo ruchu, 
4) ograniczenia korzystania, czasowej likwidacji lub zmiany lokalizacji przystanku 

wynikającej z zamknięcia lub zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi związanej 
z remontem, przebudową lub wykorzystaniem drogi w sposób szczególny. 

5) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie 
przewozu osób lub zaprzestania działalności przewozowej, 

6) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego przez m.in. blokowanie 
wjazdu do zatok przystankowych innym przewoźnikom,  

7) niepowiadomienia Gminy Michałowice o zmianie rozkładu jazdy lub zmianie 
przystanków, z których przewoźnik korzysta,  

8) naruszenia postanowień niniejszych zasad i warunków. 
 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałowice, warunków i zasad korzystania 
z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich  
 
Podjęcie uchwały jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy w zakresie 
organizacji publicznego transportu zbiorowego, a także udostępniania przystanków 
komunikacyjnych innym podmiotom.  
Przepis art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
nakłada na właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia 
w drodze uchwały 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.  
 
Zgodnie z art. 16 ust. 4-7 ww. ustawy za korzystanie przez operatora i przewoźnika 
z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest 
jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty, które stanowią dochód 
właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków 
komunikacyjnych. Stawka opłaty nie może być wyższa niż 0,05 zł za jedno zatrzymanie 
środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Ze względu na niewielką ilość operatorów 
oraz na obowiązujące porozumienia obligujące gminę do nieodpłatnego udostępniania 
przystanków, zdecydowano odstąpić od pobierania ww. opłaty. Sąsiednie gminy, jak Miasto 
Prószków czy Nadarzyn nie pobierają opłaty za udostępnianie przystanków. 
 
Do uchwały zostały przygotowane dwa załączniki: 
1. Wykaz przystanków, który obejmuje wszystkie przystanki autobusowe na terenie gminy 

Michałowice. 
2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, które określają zasady 

udostępniania przystanków, obowiązki operatorów i przewoźników. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.  
 


