
 

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/172/2013 

RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA 

z dnia 31 maja 2013 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Opinogóra Górna oraz warunków i zasad korzystania z przystanków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbio-

rowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje  

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opinogóra 

Górna, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków określa załącznik Nr 2 do uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/163/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina  

Opinogóra Górna oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.  

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

twa Mazowieckiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Jolanta Grochowska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r.

Poz. 7923

http://ugportal.opinogoragorna.pl/prawo/desktop/download?elementId=7581
http://ugportal.opinogoragorna.pl/prawo/desktop/print?documentId=7588&zalacznikId=-1
http://ugportal.opinogoragorna.pl/prawo/desktop/print?documentLinkId=6413
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XXVIII/172/2013 

Rady Gminy Opinogóra Górna 

z dnia 31 maja 2013 r. 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych  

na terenie Gminy Opinogóra Górna 

 

1. Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Opinogóra Górna, które stanowią własność Gminy  

Opinogóra Górna lub są przez nią zarządzane, przewoźnicy mogą korzystać zgodnie z niniejszymi warun-

kami i zasadami.  

2. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. Stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu określa 

Rada Gminy Opinogóra Górna.  

3. Z przystanków należy korzystać zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.  

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) 

4. Na przystankach przelotowych (nie posiadających pętli końcowych) możliwe jest zatrzymywanie się tylko 

na czas wsiadania lub wysiadania pasażerów bez możliwości parkowania i oczekiwania na kurs.  

5. Zatrzymywanie się na przystankach powinno odbywać się zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy na  

przystankach.  

6. Przewoźnik zobowiązany jest do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na przystankach.  

7. Ewentualne wywieszanie innych informacji dla pasażerów musi być uzgodnione z Gminą Opinogóra Górna.  

8. Zabrania się ustawiania dodatkowych słupków w celu rozwieszania rozkładów jazdy. 
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