
Uchwała Nr 190/XV1I1/2020
RadyMiejskiej w Serocku
z dnia 22 stycznia2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia pnystanków komunikacyjnych oraz warunków
i zasad korzystania z pnystanków komunikacyjnych których właścicielem lub
zarządzającymjest Miasto I Gmina Serock

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późnozm.) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z póżn.
zm.) RadaMiejska w Serocku uchwala co następuje:

§1

W Uchwale Nr 210/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającymjest Miasto iGmina
Serockdokonuje się następującej zmiany:
- w załączniku nr 1 do uchwały dodaje się pozycje od nr 156 do 161 w następującym
brzmieniu:

156. JadwisIn, ul. Szkolna
Lokalizacja: Jadwisin ul. Szkolna kI ul. Bursztynowej k. szkoła

157.Jadwlsin Szkoła
Lokalizacja: Jadwisin ul. Szkolna, k. ul. Konwaliowa

158.Jadwisin, ul. Szaniawskiego
Lokalizacja: Jadwlsin ul. Szaniawskiego, k. DK-61

159.Boleslawowo
Lokalizacja: Bolesławowo, droga gminna k. Guty

160.Bajkowa 01
Lokalizacja: Serocle,ul, Nasielska k. Naslelsk

161.Bajkowa 02
Lokalizacja: Serock, ul. NasieIska k. Serock."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock

§3

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



Uzasadnienie

Z dniem 1 marca 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o

publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475). Na mocy przepisów w/w

ustawy określenie lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad

korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej

jednostki samorządu terytorialnego. Wejście w życie w/w ustawy, wymusiło stworzenie

modelu organizacji transportu publicznego w zakresie gospodarowania i udostępniania

infrastruktury komunikacyjnej należącej lub będącej w zarządzie Miasta i Gminy Serock.

Zasadyzarządzaniaprzystankami komunikacyjnymi dotyczą:

a) konieczności określenia w drodze uchwały warunków oraz zasad korzystania z tych

obiektów przezoperatorów i przewoźników,

b) konieczności określenia w drodze uchwały przystanków komunikacyjnych udostępnianych

dla operatorów iprzewoźników.

W dniu 25 kwietnia 2012 roku Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 210/XX1/2012

wprowadziła zasady korzystania z przystanków oraz określiła ich lokalizację. W dniu

19 grudnia 2016 RadaMiejska w SerockuUchwałą Nr 290/XXVIII/2016 zmieniła w/w uchwałę

wprowadzając nowe lokalizacje przystanków. W związku z ciągłym rozwojem gminnej

komunikacji lokalnej zachodzi potrzeba zweryfikowania i wprowadzenia nowych

przystanków komunikacji publicznej.
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