
Projekt 
 
 

 
Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia m. st. Warszawa 
zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 58 i art. 74 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) oraz  art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 z późn. zm) Rada 
Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice Porozumienia międzygminnego z m. st. 
Warszawa w sprawie powierzenia m. st. Warszawa zadania publicznego w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 

§ 2.  

1.  Zadanie będzie realizowane liniami autobusowymi nr 177, 220 i 717 oraz linią kolejową WKD na 
odcinku Warszawa Salomea - Opacz na zasadach ustalonych przez strony w Porozumieniu. 

2.  Środki przeznaczone na finansowanie zadania wymienionego w § 1 pochodzić będą z dochodów 
własnych Gminy Michałowice i corocznie będą zabezpieczone w budżecie Gminy Michałowice. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia 

m. st. Warszawa zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

 

W 2004 r. Gmina Michałowice zawarła porozumienie z m.st. Warszawa w sprawie 

współfinansowania linii autobusowych organizowanych przez ZTM, a wjeżdżających na teren 

gminy w Opaczy-Kolonii.  

W 2007 r. Gmina Michałowice zawarła oddzielne porozumienie z m.st. Warszawa na 

współfinansowanie wydłużenia I strefy biletowej ZTM do przystanku Opacz WKD. 

Do końca 2021 r. oba porozumienia były aneksowane.  

 

ZTM wystąpił do Gminy Michałowice z zaktualizowaną wersją porozumienia, w którym 

uwzględniono linie autobusowe oraz wydłużenie I strefy biletowej do WKD Opacz.  

 

Szacowane koszty w 2022 r. wyniosą 1 115 400,00 zł, w tym: 

- linie nr 177, 220 = 160 080 zł, 

- linia nr 717 = 88 536 zł, 
 

- wydłużenie strefy ZTM na linii WKD do przystanku Opacz = 866 784 zł 
 
Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest niezbędne do zawarcia nowego porozumienia.  
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