
 

 

UCHWAŁA NR VIII/95/2019 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Stalowa Wola, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/621/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 24 marca 2017 r., w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stalowa Wola, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 

(Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego z 2017 r. poz. 1495), zmienionej Uchwałą Nr LVII/738/17 Rady Miejskiej 

w Stalowej Woli z dnia 01 września 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego z 2017 r. poz. 3146), zmienionej 

Uchwałą Nr LXXI/919/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 23 marca 2018 r. 

(Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego z 2018 r. poz. 1594), wprowadza się następującą zmianę: 

1) w §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przystanki komunikacyjne nie wymienione w załączniku Nr 1 do uchwały a udostępnione 

przewoźnikom przed jej wejściem w życie, udostępnia się do czasu zmiany lub wygaśnięcia zezwolenia 

wydanego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 58 ze zm.), jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Stalowej Woli 

 

 

Stanisław Sobieraj 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 17 maja 2019 r.

Poz. 2819
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