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STAROSTWO POWIATOWE 

W PULTUSKU 
Wydzial Komunikacji i Dr6g 

ul. Marii Sklodowskiej - Curie 11 
06-100 Pultusk 

-7- Pultusk, dnia 13 czerwca 2019 r. 

KD.7250.2.10.2019 

Pan 
Jan Zalewski 
Starosta Pultuski 

Odpowiadajqc na zapytanie p. Ewy Leszczyliskiej Radnej Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 06.06.2019 r. dotyczqce organizacji przewozu osob na terenie powiatu pultuskiego 

Wydzial Komunikacji i Dr6g uprzejmie informuje, 

Ad 1. Powiat Pultuski nie zawieral dotychczas umow na §wiadczenie uslug w zakresie 

przewozu osob. 

Ad 2. Do 31 grudnia 2019 r. zachowujq wa2no§e wydane przez Staroste Pultuskiego w 2018 r. 
na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 litera e ustawy z dnia 6 wrze§nia 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz.58, ze zm.) zezwolenia na wykonywanie przewozOw 
regularnych ()sob na liniach komunikacyjnych przebiegajqcych w granicach powiatu 

pultuskiego. 

Ad 3. Starosta Pultuski dotychczas nie ubiegal sic przyznanie dotacji na wsparcie transportu 

publicznego ()sob, gdy2 nie bylo takiej potrzeby ani moZliwo§ci prawnych w tym zakresie. 

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewoz6w autobusowych o charakterze 

u2yteczno§ci publicznej. Ka2da forma wsparcia organizacji publicznego transportu osob, 

choeby w formie ustawowych doplat, zasluguje na uwage, dlatego te2 stosowne wnioski bcdq 

kierowane do wojewody. 

Ad 4. Realizacja przewozow osob na trasie Pultusk — Nasielsk odbywa sic na podstawie 
zezwolen na wykonywanie przewozOw regularnych osob na liniach komunikacyjnych 

vvykraczajqcych poza obszar co najmniej jednego powiatu, wydawanych przez marszalka 
wojewodztwa w uzgodnieniu ze starostami wia§ciwymi ze wzglcdu na planowany przebieg linii 

komunikacyjnej, dlatego te2 ewentualne przedluZenie trasy wymaga zmiany zezwolenia, ktora 
mote dokonae sic wylqcznie na wniosek przedsicbiorcy w tym zakresie. NaleZy zauwa2ye, 

ze taka zmiana mote kolidowae z rozkladem jazdy przedsiebiorcy, ktory realizuje obecnie 

przewozy na trasie Nasielsk (miasto) — Nasielsk PKP, co z kolei mote stanowie podstawc 

do odmowy zmiany zezwolenia. 

Ad 5. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym: „do wniosku o wydanie 
zezwolenia na wykonywanie przewozow regularnych w krajowym transporcie drogowym 
dolqcza sic zobowiqzanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdow na tabliczkach 



• 

przystankowych na przystankach", tym samym w gwietle obowigzujqcych przepisow 
umieszczanie rozkladow jazdy autobusow obowigzek ten naleZy do przedsicbiorcow 
realizujwych przedmiotowe przewozy. 
Podobny zapis znajduje sic w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1983, ze zm.), tj. — „przewohlik wykonujqcy regularise przewozy osob 
jest obowivany w szczegolnoki podao do publicznej wiadomoki rozklad jazdy grodkow 
transportowych przez zamieszczenie informacji na wszystkich dworcach i przystankach 
wymienionych w rozkladzie jazdy". 
Wobec powy2szego Starogcie Pultuskiemu pozostaje monitowanie przedsiebiorcow 
o realizowanie tego obowiqzku. 
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STA.!:?.C)STA PULTLISK1 
ul. Marii Skiodowskiej - Curie 11 

06-100 Pultusk 
tel. 23 306 71 01 	 Pultusk, 17 czerwca 2019r. 

WORZ.0003.8.2019 

Pani 

Ewa Leszczyliska 

Radna 

Rady Powiatu w Pultusku 

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

o samorzqdzie powiatowym (Dz.0 z 2019r. poz. 511) w zalqczeniu przekazujc 

odpowied2 na zapytanie zioZone przez Paniq adng w dniu 6 czerwca 2019r. 
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