UCHWAŁA Nr 54.VII.2015
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
na liniach autobusowych uzupełniających Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
na terenie Gminy Wiązowna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5
poz. 13 z późń.zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1073 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§1
1. Ustala się następujące ceny urzędowe za usługi przewozowe lokalnego transportu
zbiorowego na liniach autobusowych uzupełniających Zarządu Transportu Miejskiego
(dalej ZTM) na terenie Gminy Wiązowna lub przejazdach międzygminnych dla pasażerów
nieposiadających biletu ZTM:
1) Bilet jednorazowy pełnopłatny – 4,00 zł.
2) Bilet jednorazowy ulgowy (50%) – 2,00 zł.
3) Bilet miesięczny pełnopłatny – 80,00 zł.
4) Bilet miesięczny ulgowy (50%) – 40,00 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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Renata Falińska

UZASADNIENIE
W związku z zapotrzebowaniem mieszkańców Gminy Wiązowna i zgłaszanymi postulatami
dotyczącymi potrzeby usprawnienia komunikacji publicznej na terenie Gminy Wiązowna
celowe jest uruchomienie linii autobusowych uzupełniających tzw. „L” ZTM. Przejazdy
na liniach autobusowych uzupełniających ZTM będą mogły odbywać się na podstawie
biletów jednorazowych i miesięcznych emitowanych przez Przewoźnika i stanowiących jego
przychód według cen biletów określonych przez Gminę Wiązowna na podstawie niniejszej
uchwały Rady Gminy Wiązowna. Bilety te Przewoźnik będzie honorował dla pasażerów,
którzy nie mają bądź nie chcą posiadać biletu emitowanego przez ZTM w Warszawie.
Przewoźnicy w składanych ofertach będą uwzględniali przewidywany przychód ze sprzedaży
biletów jednorazowych i miesięcznych, co będzie miało wpływ na obniżenie ceny za jeden
wozokilometr, czyli niższe koszty ponoszone przez Gminę Wiązowna.
Pierwsze uruchomienie linii „L” na terenie Gminy Wiązowna planuje się od 1 lipca br.
Na trasie Rzakta -Świerk - Otwock i Wiązowna - Wólka Mlądzka - Otwock.
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