
UCHW ALA Nr XX/152/12
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA

z dnia 26 wrzesnia 2012 r.

w sprawie okreslenia przystankow komunikacyjnych, ktorych wlascicielem lub zarz~dzaj~cym
jest Miasto Rawa Mazowiecka, udost~pnionych dla operatorow i przewoinikow oraz
warunkow i zasad korzystania z tych przystankow.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 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, Nr 116,poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457 z 2006r.
Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr t80 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,

r poz. 1281 oraz z 2012r., poz. 567) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. 0 publicznym
transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz.1368) Rada Miasta
Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje:

§ 1. Okresla sit( przystanki komunikacyjne na terenie miasta Rawa Mazowiecka, kt6rych
wlascicielem lub zarzqdzajqcym jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostt(pnione operatorom i
przewoznikom, zgodnie z wykazem tych przystank6w stanowiqcym zalqcznik do uchwaly.

§ 2.1.0kresla sit( nastt(pujqce warunki i zasady korzystania z przystank6w komunikacyjnych,
o kt6rych mowa w § 1:
1) z przystank6w komunikacyjnych mogq korzystac wylqcznie operatorzy publicznego transportu
zbiorowego oraz przewoznicy uprawnieni do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w zakresie
przewozu os6b,
2) korzystanie z przystank6w moze odbywac sit( wylqcznie w celu realizacji przewoz6w - wsiadania

i wysiadania pasazer6w,
3) zatrzymanie pojazd6w na przystankach powinno:

a) odbywac sit( wedlug rozkladu jazdy,
b) zapewniac innym uzytkownikom korzystanie z nich na r6wnych prawach,
c) nastt(powac wylqcznie na czas wystarczajqcy do umozliwienia pasazerom bezpieczne wsiadanie

i wysiadanie z niego lub na czas sprzedazy bilet6w przez kierujqcego pojazdem,
4) zabrania sit( na terenie przystank6w bez zgody Miasta Rawa Mazowiecka zamieszczania

plakat6w i ogloszen oraz prowadzenia innej dzialalnosci niz przew6z os6b,
5) udostt(pnienie przewoznikom lub operatorom przystank6w nastt(puje na ich wniosek, do

kt6rego podmioty te winny zalqczyc:
a) kserokopit( dokumentu potwierdzajqcq posiadanie uprawnien do prowadzenia dzialalnosci w

zakresie przewozu os6b,
b) wykaz obslugiwanych przystank6w.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dniajej ogloszenia w Dzienniku
Urzt(dowym Wojew6dztwa L6dzkiego.

PRZlWOONI(LI\CA
RADY MIA5TA RAWA MAZOWIECKr\
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Zal~cznik nr 1
do uchwaly nr XX1152r 12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Wykaz przystankow komunikacyjnych, ktorych wlascicielem lub zarz~dzaj~cym jest
Gmina-Miasto Rawa Mazowiecka, udost~pnionych operatorom i przewoznikom.

L.p. Lokalizacja przystanku na terenie miasta Rawa Mazowiecka
/nazwa ulicy/

1. ul. Jerozolimska w kierunku Warszawy
2. ul. Jerozolimska w kierunku centrum miasta
3. ul. Kosciuszki
4. ul. Tomaszowska w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego
5. ul. Tomaszowska w kierunku centrum miasta
6. Plac Wolnosci
7. ul. Kazimierza Wielkiego
8. ul. Katowicka
9. ul. Kolejowa
10. ul. Dolna
11. ul. Ksi~ze Domki


