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Prezydent Miasta Legionowo
za pośrednictwem
Przewodniczącego
Rady Miasta Legionowo
Od nowego roku zostaną wprowadzone na terenie Warszawy i okolicznych miejscowości nowe,
podwyższone ceny biletów na korzystanie ze środków komunikacji publicznej, w tym w ramach
wspólnego biletu na pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej. Ceny wzrosną o prawie 25%.
- bilet jednorazowy w II strefie będzie kosztować 7 zł a nie jak obecnie 5,60 zł,
- bilet miesięczny, normalny, imienny w II strefie kosztować będzie 196 zł a nie jak obecnie 156 zł,
- bilet kwartalny, normalny, imienny w II strefie kosztować będzie 474 zł a nie jak obecnie 370 zł
Najboleśniej podwyżkę odczują mieszkańcy dojeżdżający z II strefy a przecież sprawna komunikacja
ze stolicą jest im niezbędna do codziennego życia.
W ostatnim czasie z prasie lokalnej pojawiły się na ten temat artykuły, gdzie opisywana jest
możliwość włączenia Legionowa do I strefy lub stworzenia strefy pośredniej, tzw. „Warszawa+”, gdzie
ceny biletów jednorazowych uległyby podwyższeniu, ale już tych długookresowych, czyli
najpopularniejszych i najbardziej dogodnych dla mieszkańców pozostałby na tym samym poziomie co
obecnie.
W związku z tym zwracamy się o informacje:
- czy władze Legionowa zamierzają podjąć negocjacje w sprawie dołączenia Legionowa do I strefy,
jeśli nie to dlaczego?
- jaki byłby przewidywany wzrost dopłaty do komunikacji w przypadku przejścia do I strefy miasta
Legionowo?
- czy władze Legionowa zamierzają podjąć negocjacje w sprawie stworzenia i dołączenia Legionowa
do strefy „Warszawa+”, jeśli nie to dlaczego?
- jaki byłby przewidywany wzrost dopłaty do komunikacji w przypadku dołączenia Legionowa do
strefy „Warszawa+”?
- jakie warunki merytoryczne musiałyby zostać spełnione, aby zaistniała możliwość dołączenia miasta
Legionowo do I strefy lub utworzonej strefy pośredniej „Warszawa+”?
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