
STAROSTA NOWODWORSKI 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
ul. Ignacego Paderewskiego 1" Nowy Dwór Mazowiecki dnia 22.02.2019 r. 

KT.7142.6.2019 

Pani 
Elżbieta Kapałka 
Radna Powiatu Nowodworskiego 

W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące komunikacji publicznej pomiędzy gminą 
Leoncin a miastem Nowy Dwór Mazowiecki uprzejmie informuje, że ze względu na 
nierentowność linii komunikacyjnej relacji Nowy Dwór Mazowiecki - Nowiny przewoźnicy 
zarówno PKS POLONUS (z dniem 01.06.2015 r.) jak i Usługi Transportowe Andrzej 
Smoliński ( 03.08.2017 r.)zawiesili w/w linię. 

Od 2017 r. regularny przewóz osób na wskazanej linii prowadzi przewoźnik TS-TRANS 
Przewóz Osób Teresa Kordulska, jednakże funkcjonowanie tej linii istnieje dzięki podpisaniu 
porozumienia pomiędzy przewoźnikiem a Gminą Leoncin od 29 stycznia 2018 r.w sprawie 
współpracy w zakresie świadczenia usług komunikacji gminnej na obszarze Gminy Leoncin i 
Czosnów. Świadczenie usług przez przewoźnika zgodnie z porozumieniem obowiązuje w dni 
powszednie zgodnie z wymogami zawartymi w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa z dnia 29.12.2017 r. (Dz.U.z 2018 r. poz.202 ze zm.) w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie rozkładów jazdy z dofinansowaniem przez obie Gminy z stawką 1,20 zł brutto za 1 
wozokilometr. Każda z Gmin ponosi koszty realizacji zadania równej iloczynowi liczby 
kilometrów na terenie swojej Gminy. Umowa została przedłużona do 31.12.2019 r. Na dzień 
dzisiejszy Starosta Nowodworski nie partycypuje w kosztach ze względu na brak środków 
finansowych. Z rozmów przeprowadzonych z przewoźnikiem uruchomienie dodatkowych 
kursów w weekendy i święta jest całkowicie nierentowne ze względu na znaczne ograniczenie 
ilości pasażerów. 

Nadmieniam jednak, że są zamierzenia rozmów z wójtami i burmistrzami o zaspokojeniu 
potrzeb w zakresie transportu poprzez wdrożenie ustawy o transporcie zbiorowym, która ma na 
celu zreformowanie modelu organizacji i funkcjonowania przewozów w transporcie 
publicznym. Publiczny transport zbiorowy zdefiniowany jest jako dostępny, regularny przewóz 
osób wykonywany w określonych odstępach czasu po określonych liniach. Wówczas gminne 
przewozy pasażerskie obejmują przewóz w granicach administracyjnych jednej gminy lub 
gmin sąsiadujących, które zawrą w tym przedmiocie porozumienie lub utworzą związek 
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