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ZARZĄDZENIE NR 1687/2017
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie określenia dni powszednich (roboczych) w latach 2018 - 2020, w których
obowiązuje rozkład jazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st.
Warszawie ustalony dla dni świątecznych oraz ustalania specjalnej organizacji
komunikacji miejskiej w okresach o zmniejszonych potrzebach przewozowych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz art. 31 w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 i ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579
i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Wyznacza się następujące dni powszednie (robocze), w których obowiązuje
rozkład jazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie ustalony dla dni
świątecznych tj. świąt lub sobót z ewentualnym uruchomieniem dodatkowych kursów lub
linii:
1) w 2018 r.: 30 kwietnia (poniedziałek), 2 maja (środa), 4 maja (piątek), 1 czerwca
(piątek), 2 listopada (piątek), 24 grudnia (poniedziałek), 31 grudnia (poniedziałek);
2) w 2019 r.: 2 maja (czwartek), 21 czerwca (piątek), 16 sierpnia (piątek), 24 grudnia
(wtorek), 27 grudnia (piątek);
3) w 2020 r.: 12 czerwca (piątek), 24 grudnia (czwartek).
2. Informację o dniach, określonych w ust. 1 Zarząd Transportu Miejskiego, zwany dalej
ZTM, podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty:
1) na stronie internetowej ZTM;
2) poprzez ulotki lub plakaty eksponowane w środkach lokalnego transportu
zbiorowego;
3) za pośrednictwem środków masowego przekazu.
3. Jeżeli na podstawie odrębnych przepisów, w dniach określonych w ust. 1 nie obowiązują
opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego
Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), informacja o tym zostanie przekazana przez ZTM do
publicznej wiadomości wraz informacją, o której mowa w ust. 2 w sposób określony w tym
ustępie.
§ 2. 1. Upoważnia się ZTM jako podmiot odpowiedzialny za planowanie, organizację
i koordynację układu komunikacyjnego oraz rozkładu jazdy do ustalania specjalnej
organizacji komunikacji miejskiej w okresach o zmniejszonych potrzebach przewozowych,
w szczególności w wakacje i ferie szkolne.
2. W ramach specjalnej organizacji komunikacji miejskiej, ZTM może wprowadzać
następujące rozwiązania:
1) zawieszenie kursowania wybranych linii komunikacyjnych;
2) ustalenie specjalnych rozkładów jazdy dla wybranych linii komunikacyjnych;
3) zmiany tras wybranych linii komunikacyjnych;
4) wyznaczenie dla wybranych linii komunikacyjnych rozkładu jazdy jak dla święta
lub soboty wraz z uruchomieniem dodatkowych kursów (odjazdów) lub całych linii
wg specjalnych rozkładów jazdy.

3. O wprowadzanej specjalnej organizacji komunikacji miejskiej, o której mowa w ust. 1
ZTM informuje:
1) Prezydenta m.st. Warszawy;
2) następujące Biura Urzędu m.st. Warszawy: Biuro Polityki Mobilności i Transportu,
Biuro Edukacji, Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym,
Biuro Rady m.st. Warszawy, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
Centrum Komunikacji Społecznej, Biuro Marketingu Miasta,
3) Urzędy Dzielnic m.st. Warszawy,
4) Urzędy Gmin podmiejskich (o ile zmiany ich dotyczą), z którymi m.st. Warszawa
zawarło porozumienia międzygminne w sprawie obsługi komunikacyjnej, oraz
podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty określony w § 1
ust. 2.
§ 3. 1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Stołecznego Warszawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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