
U C H W A Ł A Nr  112/X/19 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 16 września 2019 r. 

 

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z 

przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Milanówka 

 

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

U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, z późn. zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, 

co następuje: 

 

§1. 

Operatorom publicznego transportu zbiorowego i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy 

osób w transporcie publicznym, udostępnia się możliwość korzystania 

z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Milanówka, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Milanówek. 

 

§2. 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w §1, stanowi załącznik nr 1 

do uchwały. 

 

§3. 

Ustala się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa 

w §1, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

         Przewodnicząca 

  Rady Miasta Milanówka  

 

          Janina Moława 

  



UZASADNIENIE 

Określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, zgodnie z 

ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym następuje w drodze uchwały 

podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. 

  



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 112/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. 

 

 

Wykaz przystanków 

 

Lp. Nazwa Przystanku 
Numer 

Przystanku 
Lokalizacja Przystanku 

1 PRZYSZŁOŚCI 
01 

ul. Podleśna w pobliżu posesji nr 79 
02 

2 LEŚNY ŚLAD 
01 

ul. Podleśna przy skrzyżowaniu z ulicą Leśny Ślad 
02 

3 GOSPODARSKA 
01 

ul. Gospodarska w pobliżu posesji nr 20 
02 

4 WSPÓLNA 
01 

ul. Wspólna w pobliżu skrzyżowania z ul. Podleśną 
02 

5 PARKOWA 
01 

ul. Podgórna w pobliżu posesji przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 67 
02 

6 CMENTARZ 
01 

ul. Wojska Polskiego przy cmentarzu 
02 

7 LASEK PONDRA 
01 

ul. Wojska Polskiego w pobliżu Lasku Pondra 
02 

8 LUDNA 
01 

ul. Wojska Polskiego w pobliżu posesji nr 21 
02 

9 SPACEROWA 
01 ul. Juliusza Słowackiego w pobliżu posesji przy ul. Spacerowej nr 5 

02 ul. Juliusza Słowackiego w pobliżu posesji nr 20 

10 STARODĘBY 
01 

ul. Starodęby w pobliżu posesji przy ul. Juliusza Słowackiego 10A 
02 

11 MICKIEWICZA  
01 

ul. Adama Mickiewicza w pobliżu posesji nr 7 
02 

12 ZACISZNA 01 ul. Zaciszna w pobliżu posesji  nr 14 

13 
PKP MILANÓWEK - 

KRAKOWSKA 
02 ul. Krakowska w pobliżu posesji nr 11 

14 WARSZAWSKA - STARE KINO 
01 

ul. Warszawska w pobliżu posesji nr 38 
02 

15 OSIEDLE TBS 
01 

ul. Bliska w pobliżu skrzyżowania z ul. Jedwabną 
02 

16 OSIEDLE JEDWABNIK 
01 

ul. Brzozowa w pobliżu posesji nr 7A 
02 

17 BIEDRONKA 
01 

ul. Okólna w pobliżu skrzyżowania z ul. Józefa Piłsudskiego 
02 

18 ŁĄCZNA 02 ul. Łączna w pobliżu posesji nr 14 

19 KŁADKA UL. CZUBIŃSKA 02 ul. Krakowska w pobliżu posesji przy ul. Kaprys 1 

20 WARSZAWSKA / HERBERTA 01 ul. Zbigniewa Herberta w pobliżu posesji nr 1A 

 01 po prawej stronie   

 02 po lewej stronie   

 względem kierunku przebiegu drogi    

 

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 112/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Miasto Milanówek 
  

§1. 

Funkcję administratora przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Miasto Milanówek wykonuje Burmistrz Miasta Milanówka.  
  

§2. 

1. Z  przystanków  komunikacyjnych  korzystać  mogą  wyłącznie  operatorzy  oraz  przewoźnicy 

posiadający uprawnienia do  wykonywania  publicznego  transportu zbiorowego  na  danej  linii 

komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej lub prowadzący działalność w 

zakresie przewozu osób, odpowiednio  do  rodzaju  przewozu,  którzy  uzyskali  zgodę  właściciela lub 

zarządcy na  korzystanie z  przystanków komunikacyjnych. 

2. Za operatora – należy uznać operatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust.1  

pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, natomiast za przewoźnika 

należy uznać przewoźnika, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  

o publicznym transporcie zbiorowym. 

3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest nieodpłatne.  
 

§3. 

1. Zgodę, o której mowa w § 2 ust. 1 wydaje na pisemny wniosek operatora lub przewoźnika Burmistrz Miasta 

Milanówka. 

2. Operator lub przewoźnik korzystający z przystanku zobowiązany jest do każdorazowego powiadamiania 

zarządzającego przystankami o zamiarze zmiany rozkładu jazdy w szczególności w przypadkach 

dotyczących zmiany godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego 

uzgodnienia. 

3. Wprowadzenie powyższych zmian do rozkładu jazdy uzależnione jest od uzyskania na nie zgody, o której 

mowa w § 2 ust. 1. 

4. Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych 

mają obowiązek podać rozkład jazdy do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na przystankach 

komunikacyjnych. 

§4. 

Przewoźnicy oraz operatorzy, o których mowa w § 2 ust. 1 zobowiązani są do zatrzymywania się  

na przystankach komunikacyjnych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 

o ruchu drogowym oraz wykonywania usług przewozowych zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. 
 

§5. 

1. Przewoźnicy i operatorzy, o których mowa w § 2 ust. 2 mają prawo zatrzymywać się na przystankach 

komunikacyjnych w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. 

2. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w celach innych niż wskazane w ust. 1. 

3. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów. 

4. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody właściciela rozmieszczania plakatów, 

ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób. 

5. Rozkłady jazdy mogą być wywieszane w miejscach do tego przeznaczonych tj. na wiacie przystankowej 

lub na słupku pod znakiem D-15. 

6. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w dobrym stanie estetycznym należy do właściwego operatora lub 

przewoźnika. 

§6. 

1. Zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz możliwość ich likwidacji 

bądź czasowego zawieszenia w użytkowaniu. 

2. W przypadku robót drogowych, usuwania awarii, organizacji objazdów i innych sytuacji wymuszających 

zmiany tras linii komunikacyjnych właściciel lub zarządzający może ustanowić tymczasowe przystanki 

komunikacyjne dla przewoźników i operatorów. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 i 2 warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych 

stosuje się odpowiednio. 


