
                              

  

UCHWAŁA NR LIII/480/2018 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 21 marca 2018 r. 

  
w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do zawarcia porozumienia 

międzygminnego z Miastem Otwock dotyczącego uruchomienia linii 

autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie  

Karczew – PKP Otwock  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12, w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1857 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje:  

 

 § 1. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do zawarcia porozumienia międzygminnego 

z Miastem Otwock w sprawie wspólnego uruchomienia przez Gminę Karczew i Zarząd 

Transportu Miejskiego w Warszawie linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Karczew 

– PKP Otwock. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 2232 oraz z 2018 r. 

poz. 130. 



 

UZASADNIENIE 

 

W związku z zapotrzebowaniem mieszkańców Gminy Karczew i zgłaszanymi postulatami 

dotyczącymi potrzeby usprawnienia komunikacji publicznej na trasie Karczew – PKP 

Otwock, celowe jest uruchomienie linii autobusowej uzupełniającej ZTM.  

Usługi przewozowe będą realizowane po zawarciu umowy pomiędzy Gminą Karczew a m.st. 

Warszawa oraz po zawarciu porozumienia pomiędzy Gmina Karczew a Miastem Otwock, 

 w zakresie warunków świadczenia usług przewozowych i określenie partycypacji kosztów 

związanych z funkcjonowaniem linii autobusowej na trasie Karczew – PKP Otwock. 

Usługi przewozowe na w/w trasie będą wykonywane przez Przewoźnika wyłonionego  

w przetargu, przeprowadzonym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Procentowe wskaźniki udziału w kosztach kursowania linii autobusowej uzupełniającej ZTM 

będą kształtowały się następująco: 

Gmina Karczew – 40 

Gmina Otwock – 40 

ZTM - 20 

W pojazdach obsługujących linię autobusową uzupełniającą ZTM będą honorowane,  

w ramach oferty „Wspólny Bilet”, następujące bilety ZTM: dobowe, weekendowe,  

30-dniowe, 90-dniowe, bilet seniora. Honorowane będą również wszystkie uprawnienia do 

przejazdów ulgowych (ulga 50%) i bezpłatnych, zgodnie z zasadami obowiązującymi  

w lokalnym transporcie zbiorowym nadzorowanym przez ZTM. 

Przejazdy na linii autobusowej uzupełniającej ZTM będą mogły odbywać się również na 

podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych emitowanych przez Przewoźnika  

i stanowiących jego przychód, według cen biletów określonych przez Gminę Karczew, na 

podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Karczewie. 

Kwotę finansowania zabezpieczono w budżecie w dz. 600, rozdz. 6004, par. 2310 

(zad. 0004). 
 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 
 

 

 

 


