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INTERPELACJA

Zgodnie z art. 4 Ustawy o Samorządzie Powiatowym, jednym
z zadań powiatu jest wykonywanie zadań w zakresie transportu
zbiorowego. W związku z tym proszę o udzielenie następujących
informacji:
1. W jaki sposób Powiat Rawski realizuje to zadanie ustawowe?

2. Czy w związku
z uruchomieniem możliwości składania od sierpnia
2019 r. wniosków do Funduszu Autobusowego Powiat Rawski podjął
rozmowy z przewoźnikami, gminami z terenu Powiatu Rawskiego lub
ościennymi
Powiatami,
gminami
w
celu
złożenia
wniosku
o dofinansowanie?
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Rawa Mazowiecka, 01.08.2019r.

Odpowiadając na interpelację w sprawie publicznego transportu zbiorowego informuję, że
zgodnie z art. 7, pkt. 1, ppkt. 3 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym (Dz. u. z 2018r.
poz. 2016 t.j. z późń. zm.), organizatorem właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg
przewozów jest powiat na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych
przewozach pasażerskich lub któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu
zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami - na linii komunikacyjnej albo sieci
komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły
porozumienie.
W chwili obecnej Powiat Rawski nie realizuje zadań organizacji publicznego transportu
zbiorowego na mocy porozumienia w powiatowych oraz powiatowo-gminnych przewozach
pasażerskich.
Transport zbiorowy odbywa się na podstawie wydanych zezwoleń na wykonywanie
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowy zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 1
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 58
t.j. z późń. zm.).
Na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi na terenie Powiatu Rawskiego funkcjonuje 21
linii komunikacyjnych utrzymywanych przez PKS w Skierniewicach Sp. z o.o. oraz
jedna utrzymywana przez prywatnego przedsiębiorcę: P.P.U.H. JAR-TOUR. Oprócz w/w
połączeń przez Powiat Rawski przebiega szereg linii komunikacyjnych w ramach gminnego oraz
wojewódzkiego transportu zbiorowego, którymi zarządzają odpowiednie jednostki terytorialne.
Obecnie brak jest sygnałów od mieszkańców Powiatu Rawskiego, aby uruchomić
dodatkowe połączenia autobusowe między miejscowościami z terenu Powiatu.
W związku z wejściem w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na liniach komunikacyjnych nie funkcjonujących
od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie
usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.
Na terenie Powiatu Rawskiego w latach 2003-2019 zostały zawieszone 2 linie autobusowe
realizowane przez PKS Skierniewice Sp. z o.o. oraz 7 linii realizowanych przez P.P.U.H. JARTOUR. Z informacji uzyskanych od przewoźników tych linii, przyczyną ich zawieszenie był
brak frekwencji podróżujących. Natomiast w przypadku przedsiębiorstwa JAR-TOUR,
dodatkowo przejęcie podróżujących przez innych przewoźników.
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Nadmienić należy, że uruchomienie zawieszonych linii komunikacyjnych podyktowane
powinno być aktualnymi potrzebami mieszkańców tych miejscowości, a także opłacalnością
przewozów. Ponadto dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych wynosi
Izł/wozokilometr w roku bieżącym, a w latach następnych 0,80gr/wozokilometr przy
zapewnieniu wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty deficytu linii
komunikacyjnej. Z informacji przekazanych przez PKS w Skierniewicach, na terenie Powiatu
Rawskiego, koszt wozokilomtera szacuje się na 4zł brutto.
W związku z powyższym, rentowność zawieszonych linii komunikacyjnych, może okazać
się niewspółmierna do korzyści płynących z ich przywrócenia.
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