
UCHWAŁA NR XIII/115/2020 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 3 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków 

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 2019 r., poz. 2475 z późn.zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXII/120/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013 r. 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków wprowadza się następujące zmiany: 

1. W wykazie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów dodaje się liczbę porządkową 54, 
55 oraz 56 o następującej treści: 
54. 0690217 Wólka Czarnińska  P 54 

obustronny 
Droga powiatowa nr 2223W na wysokości 
działki nr 292/7 

55. 0690217 Wólka Czarnińska  P 55  
jednostronny 

Droga powiatowa nr 2223W przy sklepie GS 

56. 0690134 Retków P 56 
obustronny 

Droga gminna nr 221202W – koło domu nr 
7 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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Uzasadnienie

Mieszkańcy miejscowości Retków oraz Wólka Czarnińska zgłaszali potrzebę ustanawiania przystanków w tych
miejscach. Lokalizacja przystanku w Retkowie wynika z tego, że dzieci muszą się cofać kilkaset metrów do
przystanku, z którego nikt poza nimi nie korzysta. W przypadku nowego przystanku ułatwi on dzieciom dojazd do
szkoły. W przypadku Wólki Czarnińskiej przystanek przy GS obsłuży mieszkańców i dzieci z Lubomina, którzy
nie będą musieli dodatkowo iść kilkaset metrów do przystanku przy DK 50. lokalizacja drugiego przystanku
w Wólce Czarnińskiej jest reakcją na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców.
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