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KT.7142.14.2019 

Pani 

Elżbieta Kapałka 
Radna Powiatu Nowodworskiego 

W odpowiedzi na Pani zapytanie (interpelacja nr 18/2019 z dnia 25.06.2019 r.) 
dotyczące organizacji przewozów autobusowych w granicach powiatu nowodworskiego dla 
mieszkańców gminy Leoncin i Czosnów w ramach Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej uprzejmie informuję: 

1. Od dnia wejścia w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 
wprowadzających zasadniczą zmianę w organizacji i funkcjonowaniu publicznego 
transportu zbiorowego, Gminy Powiatu Nowodworskiego nie podjęły się organizacji 
przewozów o charakterze użyteczności publicznej na swoim obszarze ze względu na 
brak środków finansowych na realizację w/w zadań o czym poinformowali 
Burmistrzowie i Wójtowie na spotkaniu, które odbyło się na prośbę Starosty 
Nowodworskiego. Ustalono również, że zostaną wskazane linie komunikacyjne na 
których realizowane byłyby przewozy o charakterze użyteczności publicznej, linie 
komunikacyjne obsługiwane na zasadach komercyjnych tj;na podstawie zezwoleń na 
wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie zbiorowym oraz 
trasy nierentowne, które zapewniłyby mieszkańcom dostęp do autobusowego transportu 
publicznego. Jednocześnie wystąpiono do przewoźników z prośbą o przedstawienie 
przychodów i rozchodów utrzymania linii oraz łącznej liczbie przewiezionych 
pasażerów. Po otrzymaniu informacji zostanie zaproponowane kolejne spotkanie 
mające na celu przeanalizowanie kosztów utrzymania poszczególnych linii w 
odniesieniu do zapisu ustawy o Funduszu. 

2. Informuje, że na wniosek przedsiębiorców Marszałek Województwa Mazowieckiego 
stwierdził wygaśnięcie następujących zezwoleń; 

decyzją z dnia 15 kwietnia 2014 r. wygaszono zezwolenie OOO 1026 na linię Warszawa 
Palmiry - Secyminek - Nowiny wydane dla przedsiębiorcy PKS POLONUS w 
Warszawie 
decyzją z dnia 22 maja 2019 r. wygaszono zezwolenie 00247/W/2 na linię Warszawa - 
Leoncin - Stare Polesie wydane dla przedsiębiorcy TS-TRANS Teresa Kordulska 

Starosta Nowodworski z powodu rezygnacji wygasił następujące zezwolenia; 

- zezwolenie nr 3/2014 na linię Czosnów- Nowiny przedsiębiorcy PKS POLONUS 
w Warszawie w dniu 28.07.2017 r. 

- zezwolenie nr 4/2013 na linię Nowy Dwór Mazowiecki -Nowiny przedsiębiorcy 
PKS POLONUS w Warszawie w dniu 07.05.2014 r. 

- zezwolenie nr 1/2013 na linię Nowiny - Nowy Dwór Mazowiecki przedsiębiorcy 
Janusz Kościński Przewóz Osób w dniu 31.08.2014 r. 

- zezwolenie nr 2/2014 na linię Nowiny-Nowy Dwór Mazowiecki Usługi Transportowe 
Andrzej Smoliński w dniu 03.08.2017 r. 


