
projekt 
UCHWAŁA NR XXXI.0006.2.5/12014 

Rady Gminy Siennica 
z dnia 27 marca 2014 r. 

w sprawie przejęcia w zarząd przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach 
powiatowych na terenie Gminy Siennica. 

Na podstawie art. 8 ust.2 a i art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.),art.2a ust.l i art. 19 ust. 2 pktl 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.260 z późn. zm.) 
oraz art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) - Rada Gminy Siennicy uchwala, co 
następuje : 

1. Wyraża się zgodę na przejęcie w zarządzanie przystanków komunikacyjnych 
zlokalizowanych na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Siennica. 
2. Upoważnienia się Wójta Gminy Siennica do zawarcia porozumienia z Powiatem 
Mińskim w sprawie przekazania zarządzania przystankami zlokalizowanymi na drogach 
powiatowych na terenie Gminy Siennica. 

Przekazanie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego z 
Powiatem Mińskim. 

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

§ 2 . 

§ 3 . 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica. 

§ 4 . 



Uzasadnienie do projektu 
UCHWAŁY NR XXXI.0006.^2014 

Rady Gminy Siennica 
z dnia 27 marca 2014 r. 

Na podstawie niniejszej uchwały Gmina Siennica przejmuje funkcję zarządcy przystanków 
komunikacyjnych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych przebiegających w 
granicach administracyjnych Gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem. 
Przejęcie w zarząd przystanków komunikacyjnych pozwoli na ujednolicenie zasad 
korzystania przez przewoźników z przystanków na terenie Gminy oraz jednocześnie daje 
podstawę do naliczania przez Gminę opłat z tytułu zatrzymywania się na w/w przystankach 
środków transportu publicznego. 
Jednocześnie podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne dla potrzeb realizacji przez Gminę 
zadań określonych w art. 16 ust. 7 oraz art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz .U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) 


