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Interpelacja

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie gminnym 
składamy interpelację do Burmistrza Karczewa w sprawie uruchomienia bezpłatnej linii 
autobusowej na trasie Karczew-PKP Otwock.

Stan faktyczny

Przez wiele lat Mieszkańcy Gminy Karczew mieli dogodny dojazd do Warszawy, zarówno 
autobusowy, dzięki korzystaniu z usług prywatnego przewoźnika MiniBus, jak również 
kolejowy.

Niestety, z zapowiedzi właścicieli firmy MiniBus, wynika, że od 1 października 2021r. zostanie 
zlikwidowane połączenie na trasie Karczew-Warszawa. Fakt ten znacząco utrudni 
funkcjonowanie naszych Mieszkańców, którzy w stolicy pracują, studiują czy uczą się.

Zdajemy sobie sprawę, że Gminy Karczew nie stać na uruchomienie linii autobusowej, która 
będzie dojeżdżała do Warszawy, a kursy będą na poziomie tych, do których Mieszkańcy byli 
przyzwyczajeni korzystając z usług prywatnego przewoźnika. W związku z powyższym, 
wnioskujemy o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu utworzenie bezpłatnej linii 
autobusowej na trasie Karczew-PKP Otwock. Dzięki temu, osoby chcące dojechać do 
Warszawy mogłyby, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, skorzystać z połączeń kolejowych.

Niezwykle istotne jest, aby rozkład jazdy był skorelowany z odjazdami i przyjazdami pociągów, 
a w godzinach szczytu były to 3 kursy. Prosimy również, aby ilość przystanków w Karczewie 
była analogiczna do tych, które funkcjonują obecnie.

Nieodpłatność za przejazd, w naszej opinii, powinna być przeznaczona dla osób, które płacą 
podatek dochodowy od osób fizycznych w naszej gminie, dzięki czemu, zatrzymamy odpływ 
podatków do Otwocka, a nawet może się udać przyciągnięcie podatników.

Bardzo prosimy o potraktowanie sprawy priorytetowo, ponieważ komunikacja jest jednym z 
najważniejszych aspektów, które bierze się pod uwagę przy wyborze miejsca zamieszkania.



Odpowiedź na interpelację prosimy przesłać na adresy mailowe: mateuszstanaszek(a)o2.pl 
oraz kontakt@piotrkwiatkowski.org
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