UCHWAŁA NR 743/XXVII/2012
RADY MIEJSKIEJ w PIASECZNIE
z dnia 21.11.2012 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu
zbiorowego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 8 ust.1
ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach ( Dz. U. z 2001r., Nr 97, poz.1050 z późn. zm.),oraz
art. 34 a ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r.
Nr 50, poz.601, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się następujące ceny urzędowe za usługi przewozowe lokalnego transportu
zbiorowego:
-na trasie Złotokłos (3 Maja) – Piaseczno Urząd Miasta (trasa w Załączniku Nr 1 do
Uchwały)
1) bilet jednorazowy pełnopłatny

5,00 zł

2) bilet ulgowy jednorazowy ( 50 % )

2,50 zł

3) bilet miesięczny pełnopłatny

90,00 zł

4) bilet miesięczny ulgowy ( 50% )

45,00 zł

-na trasie Bobrowiec Pętla- Piaseczno Urząd Miasta (trasa w Załączniku Nr 1 do
Uchwały)
1) bilet jednorazowy pełnopłatny

3,00 zł

2) bilet ulgowy jednorazowy ( 50 % )

1,50 zł

3) bilet miesięczny pełnopłatny

70,00 zł

4) bilet miesięczny ulgowy ( 50% )

35,00 zł

-na trasie PKP Zalesie Górne – Piaseczno Urząd Miasta (trasa w Załączniku Nr 1 do
Uchwały)
1) bilet jednorazowy pełnopłatny

3,00 zł

2) bilet ulgowy jednorazowy ( 50 % )

1,50 zł

3) bilet miesięczny pełnopłatny

70,00 zł

4) bilet miesięczny ulgowy (50%)

35,00 zł

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1

Uzasadnienie
Uchwały Nr 743/XXVII/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21.11.2012 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu
zbiorowego
Stosownie do delegacji zawartej w art.18 ust. 2 pkt.15, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 8 ust.1
ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach ( Dz. U. z 2001r., Nr 97, poz.1050 z późn. zm.),oraz
art. 34 a ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r.
Nr 50, poz.601, z późn. zm.) Rada Miejska w Piasecznie stwierdza co następuje:
W związku z licznymi wystąpieniami mieszkańców miejscowości Złotokłos,
Bobrowiec i Zalesie Górne, dotyczących organizacji lokalnego transportu drogowego, na
bazie tzw. spersonalizowanej karty miejskiej ZTM, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno wystąpił
do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie w przedmiotowej kwestii.
Zgodnie z podpisanym w roku 2004 Porozumieniem Międzygminnym, Zarząd
Transportu Miejskiego w Warszawie rozpoczął procedurę przetargową, na wyłonienie w
drodze przetargu nieograniczonego, niezależnego operatora realizującego wspomnianą na
wstępie komunikację.
W nawiązaniu do tego wystąpienia, została przeprowadzona analiza kosztów i ustalono
ceny biletów jednorazowych, które to będą przychodem przewoźnika.
Jednocześnie Zarząd Transportu Miejskiego znacznie podwyższa (średnio o 40%) od
01.01.2013r. ceny swoich biletów.
Opracowane ceny biletów na świadczone usługi komunikacyjne, mają się kształtować
według poniższego zestawienia:
na trasie Piaseczno Urząd Miasta-Dworcowa-Stołeczna-Pod Bateriami-Gołków-GołkowskaGołków Letnisko-Lipowa-Głosków-Szkolna-Milenium-Radnych-Runów-SolidarnościHenryków Urocze-Soliodarności-Złotokłos-Społeczna-3.Maja-Złotokłos-(3Maja)-ZłotokłosPiaseczyńska-Wólka Pracka-Ogrodowa-Baszkówka-Sadowa-Głosków-Milenium-RadnychGołków Letnisko-Radnych-Gołków Zielona-Gołkowska-Piaseczno-Pod Bateriami-StołecznaSienkiewicza-Dworcowa- Piaseczno Urząd Miasta: Linia lokalna L-2
było
proponujemy
1) bilet jednorazowy pełnopłatny

4,00 zł

5,00 zł

2) bilet ulgowy jednorazowy ( 50 % )

2,00 zł

2,50 zł

3) bilet miesięczny pełnopłatny

brak

90,00 zł

4) bilet miesięczny ulgowy ( 50% )

brak

45,00 zł

na trasie Piaseczno Urząd Miasta-Dworcowa-Stołeczna-Pod Bateriami-GołkówGołkowska-GołkówLetnisko-PiasecznoGłówna-Kamionka—Główna-BobrowiecBobrowiecka-Mazowiecka-Bobrowiec Pętla: Linia lokalna L-5
było
proponujemy
1) bilet jednorazowy pełnopłatny

2,00 zł

3,00 zł

2) bilet ulgowy jednorazowy ( 50 % )

1,00 zł

1,50 zł

3) bilet miesięczny pełnopłatny

brak

70,00 zł

4) bilet miesięczny ulgowy ( 50% )

brak

35,00 zł

na trasie: Piaseczno Urząd Miasta-PKP Piaseczno 01-Pomorska-Zalesie Dolne-Zalesie 01Gołków Letnisko-Kosciół-Główna-Źrodlana-Jesówka-Przebudzenia Wiosny-Kolorowych
Dębów-Wiekowej Sosny-PKP Zalesie Górne-Wiekowej Sosny-Kolorowych DębówPrzebudzenia Wiosny-Wichrowa-Jesówka-Białej Róży-Cmentarz-Główna-Kościół-Gołków
Letnisko-Zalesinek-Zalesie Dolne-Pomorska- Piaseczno Urząd Miasta: Linia lokalna L-13
było
proponujemy
1) bilet jednorazowy pełnopłatny

2,00 zł

3,00 zł

2) bilet ulgowy jednorazowy ( 50 % )

1,00 zł

1,50 zł

3) bilet miesięczny pełnopłatny

60,00 zł

70,00 zł

4) bilet miesięczny ulgowy (50%)

30,00 zł

35,00 zł

Jednocześnie nadmieniam, że przewoźnicy w składanych ofertach uwzględniają
przewidywany przychód ze sprzedaży biletów jednorazowych, co będzie miało istotny wpływ
na obniżenie ceny za jeden wozokilometr, czyli niższe koszty ponoszone przez Gminę.

