Serock, 3 lipca 201 8 roku

Burmistrz Vliasta i Gminy Serock
Przewodniczqcy Rady Miasta i Gminy Serock
ul. Rynek 2 1

05-140 Serock

Jako pr/ctlstauiciel wniuskodawc6w skladarn w zalqczeniu petycjp rnieszkaric6w Miasta i Gminy
Scrock

\\

sprilwic poprawy warunkow i obniienia kosztow dojazdow dla pasaierow komunikacji

Scrock -- \Vars~a\r;I.

K6w1loc~cdnieodpowiedf na petycjq prosimy opublikowat na stronach internetowych Biuletynu
Info~macji Publiczncj Urzqdu Miasta i Gminy Serock oraz prosimy o niepublikowanie danych
osobowych osob sklndnjqcych petycjp i zachowanie ich do wiadornoSci UMiG w Serocku.

Petycja w sprawie poprawy warunk6w i obniienia koszt6w dojazd6w dla pasaker6w

-

komunikacji Serock Warszawa

My, niiej podpisani, mieszkaricy i sympatycy Miasta i Gminy Serock, wyraiajqc swojq opinip i
dzialajqc na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870):

- zwracamy uwagq na pogarszajqcq siq jakolC komunikacji Gminy Serock z Warszaw% majqc na
wzglqizie zapowiadanq likwidacjg przeszb 50 % bezpoSrednich polqczeri autobusowych fimy
Mobilis oraz niewystarczajqqilolC kurs6w Lokalnej Komunikacji Autobusowej,

- protestujemy przeciw dtugim czasom podroiy

do miejsc pracy i nauki oraz wysokim kosztom
dojazd6w do Warszawy osob mieszkajqcych w gminie Serock, a uczqcych sip i pracujqcych w stolicy.

- wzywamy Wladze Gminy Serock do zawarcia umowy z Zarzqdern Transportu Miejskiego miasta
stolecznegoWarszawy, tak aby jak najszybciej uruchomiC wsp6lnqlinip autobusowqtypu ,,L"Iqczqcq
Gming Serock i stacjq PKF' Legionowo oraz do dokonania odpowiednich przesunipC w budiecie
gminy na rok 2018 oraz zabezpieczenia Srodk6w finansowych na ten cel w nastqnych latach, tak
aby rownoczelnie zachowa6 w nowej linii autobusowej ,,L"dotychczasowe ceny biletow
jednorazowych i miesigznych obowiqzujqcych obecnie w linii LKA Wierzbica - Legionowo PKF',

- w celu obnizenia kosztow sugerujemy rozwaienie ustanowienia we wspolpracy z ZTM

Karty
Serocczanina, kt6ra funkcjonowalaby jako bilet miesiqczny na wspomnianq linig ,,L"i inne rodzaje
transportu w pienvszej i drugiej strefie ZTM, a takie dawataby ulgi dla osob rozliczajqcych podatki
od dochodow osobistych wskazujqc na zeznaniu podatkowym PIT miejsce zamieszkania w Gminie
Serock.

