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INTERPELACJA 

Dotyczy: transportu publicznego tj. uruchomienia dodatkowej Iinii autobusowej 

na trasie Wyszkow — Puttusk przez : Cieriszq, Zatory. 

Uzasadnienie : Pan Marian tachacki wtakiciel firmy „MONTPLAST" na prcAbe mieszkahcow gm. 

Zatory zwrocit siq do Starostwa Powiatowego w Puttusku w w/w sprawie. 

Korespondencja to zostata tez skierowana do biura Pana Henryka Kowalczyka 

Posta na Sejm RP. Proszq o ponowne przeanalizowanie prothy mieszkahcow 

gm. Zatory, oraz sugestii Pana M. tachackiego i zakcie stanowiska 

w przedmiotowej sprawie. 

Zatqcznik: pismo z dn.12.11.2019r. oraz pismo z dn. 25.11.2019r. 

Do wiadomoki: Pan Henryk Kowalczyk Poset na Sejm RP 
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MONTPLAST USLUGI I HANDEL 
Marian Lachacki 

W zwiazku z proSbami mieszkanc6w Pniewa, Cienszy i okolicznych wsi dotyczacych 

uruchomienia dodatkowych linii autobusowych lub dodatkowych kurs6w na trasie Pultusk —

Pniewo — Wyszkow oraz Wyszkow — Pniewo — Pultusk w godzinach popoludniowych 

ze wskazaniem Pana firmy jako wykonawcy przedmiotowych przewozOw Starostwo 

Powiatowe w Pultusku Wydzial Komunikacji i Drog zwraca sic z uprzejma proSba 

o rozwaZenie przez Pana mozliwosci wystapienia do Marszalka Wojewodztwa 

Mazowieckiego o wydanie stosownego zezwolenia na wykonywanie transportu regularnego 

os6b w krajowym transporcie drogowym lub tet ewentualnie o zmiane posiadanego jut 

zezwolenia. 

W zalaczeniu ww. wnioski mieszkancow gm. Zatory. 
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WyszkOw 25.11.2019r. 

s. Starostwo Powiatowe w Putt sku 

Wydziat Kornai+ ikacji I rag 
ul. Marii Sktodowskiej v Curie 11 

06 -ROO 	usk 

W odpowiedzi na pismo KD.7250. .26.2019 uprzejmie informujq, ie jest mo±liwogd 
uruchomienia dodatkowej Iinii autobusowej na trasi Wyszkow — Puftusk przez: Cierisze, Zatory. 

Biorqc pod uwage, ie istnieje duie prawdopodobieristwo, ie linia to kdzie nierentowna, sugeruje 
roz44zanie, jakie zastosowat Starosta Wyszkowski. Na probe mieszkaricow Gminy Brariszczyk 
uruchomit liniq uZytecznoki publicznej WyszkOw — Brariszczyk —Biatebtoto Kobyla — Wyszkow. 

Celem pokrycia czegci deficytu wystapit o objecie dopfata w 2019 roku realizacji zadari wfasnych 
organizatora w zakresie Przewozow autobusowych o charakterze uZytecznoki publicznej doptatq do 

ceny usfugi zgodnie z ustawa z dnia 16.05.2019r. o Funduszu rozwoju przewozow autobusowych o 
charakterze uZytecznoki publicznej ( Dz. U. poz. 1123 ), ktora weszta w Zycie z dniem 18.07.2019r. 
Ustawa uchwalona zostata w celu dofinansowania ze grodkOw Funduszu zadari wfasnych 

organizatorOw publicznego transportu zbiorowego polegajacych na reaktywowaniu zamknietych lub 
utworzeniu nowych potaczeri autobusowych, w celu usprawnienia komunikacji publicznej i 
eliminowaniu wykluczenia komunikacyjnego na terenie jednostek samorzadu terytorialnego. 

Z informacji jakie zamieszczone sq w Biuletynie lnformacji Publicznej Mazowieckiego 

Urzqdu Wojewodzkiego w Warszawie posiadam wiedze, ie do dnia 29.11.2019r. moZna sktadad 
wnioski o wyZej wspomniane dofinansowanie na rok 2020. 

GdybyScie Paristwo zdecydowali siq przystapie do wspomnianego programu, ja ze swej 
strony informuk ze jestem zainteresowany wspOtpraca i przedtok ofertq na przewozy. 



Z powa±aniem 

RADA POWIATU 
PULTUSKU 

ul. >alarii Siciodowskiej - Curie 11 
06-100 Puttus!. Pultusk, 31 grudnia 2019r. 

WORZ.0003.22.2019 

Pan 

Jan Zalewski 

Starosta Pultuski 

Dzialajqc na podstawie art. 21 ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 

o samorzqdzie powiatowym (Dz.0 z 2019r. poz. 511, ze zm.) w zalqczeniu 

przekazujc interpelacje Pana Miroslawa Barszcz - Radnego Rady Powiatu 

w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019r. 
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