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(Osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję) 

 

W odpowiedzi  na petycję informuje, iż Powiat Ciechanowski wykonuje ustawowe 

obowiązki organizowania publicznego transportu zbiorowego na szczeblu 

ponadgminnym, natomiast stosownie do  art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021r. poz. 1371) gmina jest 

organizatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci 

komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich na swoim terytorium lub na 

terytorium innej gminy, która przekazała swoje zadania organizatora w drodze 

porozumienia.  

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy gminą miejską Ciechanów  

i gminą Regimin z dnia 31 lipca 2018, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. poz. 7938, gmina Regimin 

powierzyła zadanie z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego gminie 

miejskiej Ciechanów. Zgodnie z § 3.1 w zakres organizowania publicznego transportu 

zbiorowego wchodzi w szczególności opracowywanie rozkładów jazdy na terenie Gminy                

w uzgodnieniu z Gminą Regimin. Powiat Ciechanowski nie jest organizatorem transportu 

publicznego na terenie gminy Regimin. Do miejscowości Zeńbok kursował dotychczas 

autobus komercyjny na podstawie zezwolenia. Niestety linia ta została zawieszona decyzją 

przedsiębiorcy, na którą Powiat nie miał wpływu.  

Informujemy jednak, iż  przedłożona petycja razem z odpowiedzą zostanie przesłana 

do gminy Regimin jako organizatora transportu publicznego zgodnie z podpisanym 

porozumieniem międzygminnym NR 1/2018. Zgodnie bowiem z brzmieniem                            

art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym właściwość organizatora 

publicznego transportu zbiorowego możemy rozpatrywać z uwzględnieniem                         

obszaru działania bądź zasięgu przewozów. Operatorem właściwym ze względu na                  

zasięg przewozów na liniach  komunikacyjnych, których przebieg nie wykracza poza granice 

pojedynczej gminy będzie gmina, a na liniach komunikacyjnych, których przebieg przekracza 



granice pojedynczych gmin, a nie wykracza poza granice powiatu będzie powiat. Ustawa                

o publicznym transporcie zbiorowym przewiduje jednak możliwość zawierania porozumień 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnego wykonywania zadań 

organizatora.  

W sytuacji gdy takie porozumienie zostaje utworzone, będzie ono miało wpływ na 

określenie podmiotu właściwego do zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu 

zbiorowego na określonym terenie. W takiej sytuacji właściwość organizatora określić należy 

z uwzględnieniem art. 7 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, tzn.                            

z uwzględnieniem obszaru, a nie zasięgu przewozów. Skutkiem zawarcia  rzeczonego 

porozumienia będzie zmiana sposobu określenia właściwości organizatora na obszarze 

jednostek, które stały się stronami porozumienia. Na tym obszarze, właściwym organizatorem 

będzie bowiem jednostka wyznaczona w porozumieniu bez względu na zasięg przewozów               

tj. bez względu na to czy przebieg konkretnej linii komunikacyjnej wykracza poza granice 

pojedynczej gminy.  

W praktyce więc każdy organizator będący powiatem w pierwszej kolejności bada, 

czy na jego obszarze funkcjonują porozumienia gmin. Na liniach komunikacyjnych, których 

zasięg nie wykracza poza granice jednostek tworzących takie porozumienia powiat nie będzie 

właściwym organizatorem, stąd też wszelkie zadania z tym związane będą 

wykonywane przez inne podmioty. 

 

 

 

 

       STAROSTA  

      /-/ Joanna Potocka - Rak  

 

 

 

 

 

 

 


