
Uchwała Nr XLI/379/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego w sprawie 
powierzenia m. st. Warszawa zadań z obszaru lokalnego transportu zbiorowego w 

zakresie nocnej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Karczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje: 

§  1. Wyraża  się  zgodę  na  rozwiązanie  porozumienia  międzygminnego  z  dnia  24 
października 2007 r., w sprawie powierzenia m. st. Warszawa zadań z obszaru lokalnego transportu 
zbiorowego w zakresie nocnej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Karczew. 

§ 2. Rozwiązanie porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       Przewodniczący Rady
               Tadeusz Marton



UZASADNIENIE

W związku z niewielkim zainteresowaniem pasażerów linią nocną N 75 obsługiwaną na terenie 
Gminy Karczew oraz  w  związku  ze  znacznymi  kosztami  funkcjonowania  lokalnego  transportu 
zbiorowego, w tym zwłaszcza linii  kolejowych SKM i KM, zgodnie ze wspólnymi ustaleniami 
władz samorządowych Miasta Otwock, Miasta Józefów i Gminy Karczew, w dniu 14.12.2012 r. 
zwrócono  się  do  Zarządu  Transportu  Miejskiego  w Warszawie  z  prośbą  o  likwidację  z  dniem 
1.01.2013 r. nocnej linii autobusowej N 75. 
Po  likwidacji  linii  na  początku  bieżącego  roku  Burmistrz  Karczewa  wspólnie  z  Burmistrzem 
Józefowa  oraz  Prezydentem  Miasta  Otwocka  prowadził  rozmowy  na  temat  ewentualnego 
przywrócenia linii nocnej na dotychczasowej trasie na zasadzie współfinansowania kosztów tej linii 
przez samorządy. Wobec braku jednolitego stanowiska samorządów w zakresie współfinansowania 
kursowania przedmiotowej  linii  oraz braku środków finansowych na realizację tego zadania we 
własnym zakresie przez Gminę Karczew, dalsze trwanie porozumienia międzygminnego z dnia 24 
października 2007 r., w sprawie powierzenia m. st. Warszawa zadań z obszaru lokalnego transportu 
zbiorowego w zakresie nocnej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Karczew nie znajduje 
uzasadnienia. 

Mając na uwadze powyższe oraz fakt,  iż linia nocna N 75 na trasie Warszawa-Karczew 
przestała funkcjonować z dniem  1.01.2013 r., podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

       Przewodniczący Rady
              Tadeusz Marton




