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Serock, 3 paidziemika 2018 r.

Pan Pawd Janczak

W odpowiedzi na petycjg z dnia 3 lipca 2018 r. informujg, t e szczeg6lowe koszty realizacji
pdqczefi autobusowych, o kt6re zwr6wno sie do Zarzqdu Transportu Miejskiego w Warszawie nie ulegly
zmianie od momentu udostgpnieniaPanu tych informacji. Z przedstawionejoferty wynika, t e koszt roczny
linii (pmstawce za wozokilometr w wvsokoSci 4 d brutto):

-

1. Serock Legionowo przy zaloteniu 20 par kurs6w w dziefi powszedni i 15 par kurs6w w sobotg
i Swigta wyni6slby w przybliteniu milion zlotych,);
2. D ~ b e Legionowo pny zaloteniu 15 par kursbw w dzieh powszedni i 9 par kurs6w w sobote i
Swigta wynibslby niespelna osiemset tysivy zlotych.

-

tqczna kwota oferty ZTM wyniosla w i p milion osiemset tysivy zlotych. JednoczeSnie informujg, t e ZTM
nie jest zainteresowany uruchomieniem linii ,,L" na pozostalych trasach lokalnej komunikacji
autobusowej, tj. obecnie Linie I, II (Serock - Serock przez Dgbinki, Marynino, ZaMocie, Dqbe,
Jachranka, Zegne, Jadwisin); Trasa 111ilV (Serock, Wierzbica, Cupel, Gqsiorowo). Wobec powytszego
organizacja jak i koszty na wlw trasach bylyby dodatkowo po stronie Miasta i Gminy Serock.
Dla por6wnania, roczny koszt funkcjonowania Lokalnej Komunikacji Autobusowej (LKA) organizowanej
przez Miasto i Gming Serock na wszystkich wyiej wymienionych trasach, wynosi 740 918 zl (slownie:
siedemset czterdzieSci tysipy dziewighet osiemnaScie zlotych).
Proszg zwrocit uwage na fakt, it funkcjonowanie komunikacji publicznej, opartej zarbwno o LKA
jak r6wniet prywatnych przewotnikbw pcdlega ciglemu monitomwaniu. W sytuacji pojawienia
sig problembw, niezwlocznie podejmowane zostajq dzialania zmierzajqce do przywwkenia
funkcjonalnoSci. OkolicznoSC opisana w petycji odnosi sig do sytuacji jak miala miejsce w lipcu b.r.
zwiqzanej z likwidacjq pdqczefi komunikacyjnych ofemwanych przez prywatnego przewotnika - firmg
Mobilis. Niezwlocznie podjeto mzrnowy z firmami przewozowymi zainteresowanymi przejgciem kursbw.
Dzialania te, zakoficzyly sig przejviem plzez .nowegomprzewohika porannych kursbw na linii SerockWarszawa. Majqc na wrgl@zie powytsze, petycja w tym zakresie stracila swojq aktualnoSC Odnoszqc
sig do opinii .niewystarczajqcq iloSC kursdw Lokalnej Komunikacji Autobusowe! naleiy zaznaczyC, it
z dniem 03.09.2018 nastqily zmiany m.in. w liczbie kursbw LKA. Wpmwadzono nowe kursy Semck
Legionowo SKM (535, 7:25, 14:45, 16:35) oraz Legionowo SKM - Serock (6:20, 8:30, 13:45, 15:45,
17:40).

-

Czas podr6ty do .miejsc pracy inauki" jest wypadkowqwielu czynnik6w. Najwigksze znaczenie
ma odlegloSC oraz stopieh obciqtenia ciqbw kornunikacyjnych-d@ publicznych. Odnoszqc sisig do tych
czynnikbw, na ktbre gmina moie skutecznie wplynat
. . . wskazat nalety it w poszukiwaniu alternatywy dla
~ c h .kdowego"&jgto
u
(od 2014 mku) starania w celu rewitalizacji linii'kolejowej nr 28 ~ieliszewZegrze Pld. Podpisanie listu intencyjnego o wsp6lpracy samorzqdbw w tym zakresie nastqpilo
16 paidziemika 2015r. Zarzqd Wojewbdztwa Mazowieckiego podjql w 2016 r. decyzjg o dofinansowaniu
tego projektu w ramach RPO WM 2014 - 2020. Projekt przewiduje ponad 30 pocigbw w c i q u doby
w takcie godzinowym poza szczytem i takcie Ngodzinnym w godzinach szczytu komunikacyjnego.
Ponadto, nalety zaznaczyt, it pr@koSt pocigbw wyniesie 80 kmlh. Szacunkowa wartoh6 catkowita tej

Inwestycji, ktbrej etap realizacji zaplanowano na lata 2021-2022 roku wyniesie przeszlo ttzydzieici p i g
milion6w zlotych. Realizacja tego przedsigwzivia pozwoli na znaczne obnitenie czasu, jak r6wniet
kosztbw podr6ty.
Ustanowienie .karty Serocczanina" wyrnaga podjecia zintegrowanych dziatari, aby efektem
kolicowym byla motliwoSC zaoferowania mieszkahcowi grniny szeregu uprawnieri wynikajqcych z jej
posiadania. Pragne poinformowat, it tmajq prace zwiqzane z jej przyjpiem dajqc mieszkalicowi
uprzywilejowanie w kotzystaniu rn.in. z bogatej oferty kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, czy z uslug
komunikacji lokalnej. Stosowny projekt uchwaly zostanie przedlotony Radzie Miejskiej w Serocku celem
przyjp3a do realizacji.

