
Uchwała Nr XXXI/232/2008
Rady  Miejskiej  w  Karczewie
z dnia 30 grudnia 2008 roku+

w sprawie: wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu współdziałania Gminy 
Karczew z  Zarządem Transportu  Miejskiego  w  wykonywaniu  lokalnego 
transportu zbiorowego

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 4 i art.18 ust.2 pkt 11  ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) w związku  z art. 4 pkt 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.)  – Rada Miejska w 
Karczewie uchwala, co następuje:

§1
Rada  Miejska  w  Karczewie  wyraża  zgodę  na  rozszerzenie  przedmiotu 
Porozumienia  międzygminnego  z  dnia  24  października  2007r.  wraz  z 
późniejszymi  aneksami,  zawartego  przez  Gminę  Karczew  z  Miastem 
Stołecznym Warszawa w zakresie nocnej  komunikacji autobusowej o sprawy 
związane  z włączeniem terenu Gminy Karczew do miejskiej strefy biletowej 
objętej tzw. „wspólnym biletem ZTM-KM”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca
  Rady Miejskiej w Karczewie
    
       mgr  Danuta Żelazko



U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała stanowi rozszerzenie uchwały nr X/68/2007  Rady Miejskiej 
w  Karczewie  z  dnia  16  sierpnia  2007  roku  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
zawarcie przez Gminę Karczew porozumień międzygminnych w sprawie nocnej 
komunikacji autobusowej.
Zarząd  Transportu  Miejskiego  w  Warszawie  przedstawił  projekt   dotyczący 
rozszerzenia  zakresu  obowiązywania  „wspólnego  biletu  ZTM-KM”  w 
podmiejskiej strefie biletowej . W związku z powyższym celowe jest podjęcie 
działań  w  sprawie  warunków  włączenia  Gminy  Karczew  do  jednej  taryfy 
biletowej  oraz  partycypacji  Gminy  w  kosztach  wspólnego  przedsięwzięcia. 
Rozszerzenie  zasięgu  honorowania  biletów  ZTM  w  pociągach  Kolei 
Mazowieckich  niewątpliwie usprawni  podróżowanie  mieszkańców do pracy, 
szkoły  oraz  innych  celów  zlokalizowanych  na  terenie  Warszawy.  Ponadto 
wprowadzenie  projektu  ZTM  oznaczać  będzie  ogromne  ułatwienie  dla 
pasażerów,  którzy  będą  mogli  odbywać  podróż  z  wykorzystaniem  jednego, 
okresowego biletu ZTM. 
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