
 

 

UCHWAŁA NR X/150/2015 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity DZ. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13) i Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy 

(Dz. U. z 2012, poz. 451) RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala co następuje: 

 

§ 1. Do uchwały Rady Miasta Zakopane Nr XVI/220/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane 

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

na terenie Miasta Zakopane, zmienionej uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XXV/336/2012 z dnia 17 kwietnia 

2012 r. oraz uchwałą Nr XL/533/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 maja 2013 r. wprowadza się następującą 

zmianę: 

1) w załączniku nr 1 określającym wykaz przystanków dodaje się pozycje od numeru 108 do nr 109 zawierające 

przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Placu PKP oraz na ul. Szpitalna w Zakopanem. 

108 ul.Chramcówki Zakopane Plac PKP - st. 9 początkowy 11 
109 ul. Szpitalna Zakopane Szpitalna DPS - jednostronny przelotowy 01 

2) w załączniku nr 2 określającym warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów 

i przewoźników, położonych na terenie Miasta Zakopane w § 4 ust 1 po pkt 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: 

6) „Odstępy czasowe pomiędzy odjazdami kursów poszczególnych linii komunikacji regularnej,                           

których przebieg wykracza poza granice administracyjne Miasta Zakopane powinny wynosić 10 minut”. 

 

 

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 lipca 2015 r.

Poz. 3963



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

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Grzegorz Jóźkiewicz 
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