
 

UCHWAŁA Nr LXXIV/2302/2010 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 18 marca 2010 r. 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego do wydawania zezwoleń na przewozy 

regularne, regularne specjalne i dokonywania uzgodnień w sprawie przebiegu linii komunikacyjnych. 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.1) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. b, lit. c, lit. d1, lit. e, lit. f ustawy z 

dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.2)- 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego do: 

1) wydawania, zmiany, odmowy, stwierdzenia wygaśnięcia, cofania, przedłużania i odmowy przedłużania 

zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajo-

wym transporcie drogowym osób, 

2) dokonywania uzgodnień w sprawie przebiegu linii komunikacyjnych, 

3) dokonywania wszelkich innych wymaganych prawem działań związanych z czynnościami, o których 

mowa w pkt 1 i 2, w tym pobierania opłat, 

4) sprawowania kontroli nad przedsiębiorcami, którym udzielono zezwolenia na wykonywanie przewozów 

regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób, w tym wydawanie po-

stanowień o przeprowadzaniu kontroli. 

§ 2. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego ma prawo upoważnić osobę do wykonywania czynności, o 

których mowa w § 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 

§ 4. Traci moc uchwała nr LXVI/2061/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego do wydawania zezwoleń na przewozy regularne, 

regularne specjalne i dokonywania uzgodnień w sprawie przebiegu linii komunikacyjnych. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego. 
 
1 Zmiany tekstu jednolitego 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 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008r. 

Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817 

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ewa Malinowska-Grupińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


