Uchwała Nr 163/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 4 września 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu współdziałania
Miasta Józefów 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
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) w
związku z art. 4 pkt 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z póź. zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Rada Miasta Józefowa wyraża zgodę na rozszerzenie przedmiotu Porozumienia
międzygminnego z dnia 30 marca 2004r. zawartego przez Miasto Józefów z Miastem
Stołecznym Warszawą w zakresie współdziałania w wykonywaniu lokalnego transportu
zbiorowego (komunikacji miejskiej) o sprawy związane z włączeniem terenu miasta
Józefów do miejskiej strefy biletowej objętej tzw. „wspólnym biletem ZTM-KM”.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Józefowa do podjęcia negocjacji z Zarządem Transportu
Miejskiego w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej oraz procentowego udziału Miasta
Józefów w kosztach związanych z funkcjonowaniem „wspólnego biletu ZTM-KM”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

UZASADNIENIE
Niniejsza uchwała stanowi rozszerzenie uchwały nr 155/IV/2004 Rady Miasta Józefowa z dnia
5 lutego 2004 r. w sprawie współpracy Miasta Józefowa w zakresie komunikacji miejskiej z m. st.
Warszawą.
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 negocjacji w sprawie warunków włączenia Miasta Józefów do
jednej taryfy biletowej oraz partycypacji miasta w kosztach wspólnego przedsięwzięcia.
Rozszerzenie zasięgu honorowania biletów ZTM w pociągach Kolei Mazowieckich na terenie
miasta Józefów oraz korekty tras linii autobusowych niewątpliwie usprawnią 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.

