
 

UCHWAŁA Nr XXXI/206/09 

RADY MIASTA OTWOCKA 

z dnia 27 stycznia 2009 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Otwockim, Miastem Józefów, Miastem i Gminą Karczew, 

Gminą Wiązowna dotyczącego uczestnictwa w kosztach związanych z rozszerzeniem zakresu  

obowiązywania „wspólnego biletu ZTM-KM” na trasie Warszawa – Otwock - Warszawa. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 74 i art. 7 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta Otwocka postanawia, co następuje: 

§ 1. Zawrzeć porozumienie z Powiatem Otwockim, Miastem Józefów, Miastem i Gminą Karczew, Gminą 

Wiązowna, dotyczące uczestnictwa w kosztach związanych z rozszerzeniem zakresu obowiązywania 

„wspólnego biletu ZTM-KM” na trasie Warszawa – Otwock - Warszawa zgodnie z treścią załącznika nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Porozumienia wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka: 

mgr Dariusz Kołodziejczyk 

 

 

Załącznik 

do uchwały nr XXXI/206/09 

Rady Miasta Otwocka 

z dnia 27 stycznia 2009r. 

 

POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 30 grudnia 2008r. pomiędzy: 

1. Powiatem Otwockim, reprezentowanym przez: 

- Krzysztofa Boczarskiego – Starostę Otwockiego; 

- Mirosława Pszonka – V-ce Starostę Otwockiego; 

2. Miastem Otwock, reprezentowanym przez: 

- Zbigniewa Szczepaniaka – Prezydenta Miasta Otwocka; 

3. Miastem Józefów, reprezentowanym przez: 

- Stanisława Kruszewskiego – Burmistrza Miasta Józefowa; 

4. Miastem i Gminą Karczew, reprezentowanymi przez: 

- Władysława Dariusza Łokietek – Burmistrza Miasta i Gminy Karczew; 

5. Gminą Wiązowna, reprezentowaną przez: 

- Marka Jędrzejczaka – Wójta Gminy Wiązowna; 

o następującej treści: 

§ 1. Gminy i Powiat porozumienia ustalają, że będą wspólnie uczestniczyć w kosztach związanych z roz-

szerzeniem zakresu obowiązywania „wspólnego biletu ZTM-KM” na trasie Warszawa - Otwock - Warszawa. 

§ 2.1. Gminy i Powiat zobowiązują się do wystąpienia do swoich Rad o zabezpieczenie w budżecie środ-

ków finansowych niezbędnych do sfinansowania „wspólnego biletu ZTM-KM”. 



2. Gminy i Powiat będą brały udział w kosztach „wspólnego biletu” przekazując na rzecz Urzędu Miasta 

Otwocka kwotę określoną jako iloczyn procentowego udziału poszczególnych Gmin i Powiatu w kosztach 

wykonywania usług ustalanych przy zastosowaniu: 

1) 30% stawki za przejazd jednego pociągu na odcinku 1 kilometra, zwany dalej „pociągokm”; 

2) liczby wykonywanych „pociągokm”. 

3. Procentowy udział w kosztach związanych z rozszerzeniem zasięgu honorowania „wspólnego biletu” 

ustalono następująco: 

1) Powiat Otwocki – 19%; 

2) Miasto Otwock – 37%; 

3) Miasto Józefów – 21%; 

4) Miasto i Gmina Karczew – 12%; 

5) Gmina Wiązowna – 11%, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego porozumienia. 

§ 3.1. Gminy i Powiat upoważniają Prezydenta Miasta Otwocka do podpisania porozumienia z Miastem 

Stołecznym Warszawa dotyczącego zapewnienia wykonywania usług transportu zbiorowego w zakresie 

przejazdów na liniach kolejowych łączących Otwock z Warszawą i honorowania „wspólnego biletu ZTM-

KM”. 

2. Wpłata należności o której mowa w § 2 ust. 2 nastąpi na konto Urzędu Miasta Otwocka w terminie do 

10 dnia każdego miesiąca. 

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

§ 5. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania porozumienia za uprzednim 3-miesięcznym pisemnym 

wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 7. Zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. Porozumienie sporządzone zostało w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


