
UCHWAŁA Nr  X/83/19
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia  29  sierpnia   2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników 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 2019r. poz. 506 i poz. 1309) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o 
publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018r. poz. 2016, poz. 2435, z 2019r. poz. 730) 
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje.  

§ 1. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto 
Rawa Mazowiecka , udostępnionych operatorom i przewoźnikom, stanowiący załącznik do 
uchwały Nr XX/153/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 września 2016 roku w 
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa 
Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz zasad korzystania z tych 
przystanków (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016r., poz. 4345, z 2017r. 
poz. 1938m, poz. 3463, z 2018r. poz. 43) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 
niniejszej  uchwały.
    

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
 Urzędowym Województwa Łódzkiego.          
 

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska



                                                                     

 Załącznik do uchwały Nr X/83/19
                                                                        Rady Miasta Rawa Mazowiecka
                                                                        z dnia  29 sierpnia 2019 r.    

 

                                          Wykaz
przystanków komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub  zarządzającym jest  Miasto
Rawa Mazowiecka, udostępnionych operatorom i przewoźnikom.

Lp. Lokalizacja przystanku na terenie miasta Rawa Mazowiecka
/nazwa ulicy/

1. ul. Jerozolimska w kierunku Warszawy
2. ul. Jerozolimska w kierunku centrum miasta
3. ul. Kazimierza Wielkiego w kierunku centrum miasta
4. ul. Kazimierza Wielkiego w kierunku ul. Chrobrego
5. ul. Dolna
6. Plac Wolności w kierunku Pl. Piłsudskiego
7. Plac Wolności w kierunku ul. Kościuszki
8. ul. Kolejowa
9. ul. Katowicka  w kierunku ronda do centrum miasta
10. ul. Katowicka w kierunku ul. Dolna
11. ul. Katowicka 26 (dla wsiadających i wysiadających)
12. ul. Katowicka k/Osiedla nad Zalewem (L)
13. ul. Katowicka k/Osiedla nad Zalewem (P)
14. Pl. Piłsudskiego 4
15. ul. Gąsiorowskiego (P)
16. ul. Południowa (P)
17. ul. Jeżowska (L)
18. ul. Jeżowska (P)
19. ul. Willowa (P)
20. ul. Ogrodowa (P)
21. ul. Sadowa (P)
22. ul. Orzeszkowej (P)
23. ul. Orzeszkowej (L)
24. ul. Targowa (P) szpital
25. ul. Targowa (L) szpital
26. ul. Mszczonowska -blok socjalny
27. ul. Aleksandrówka (P) przy posesji nr 2 w kierunku ul. Białej
28. ul. Aleksandrówka (P) na wysokości posesji nr 61 w kierunku ul. Białej
29 ul Aleksandrówka (L) na wysokości posesji nr 1w kierunku do centrum miasta
30. ul. Aleksandrówka (L) przy posesji 63 w kierunku do centrum miasta


