
STAROSTWO POWIATOWE                Ciechanów, 12 stycznia 2022 r. 

           w Ciechanowie  

          ul. 17 Stycznia 7 

        06 - 400 Ciechanów          

WA-BOR.152.6.2021 

         

        

(Osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję) 

 

 

W odpowiedzi  petycję z dnia 2 grudnia 2021 roku (data wpływu 03.12.2021r.)  uprzejmie 

informuję, iż na terenie Powiatu Ciechanowskiego na podstawie zezwolenia Starosty 

Ciechanowskiego na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 

wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia  6 września 2001 roku o transporcie drogowym                   

(Dz. U. z. 2021 r. poz. 919 z późn. zm.) przewozy wykonuje firma „SANIMAX-TRANSPORT S. C.” 

Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska ul. Sokołowska 9/286 01-142 Warszawa. Zezwolenie zostało 

wydane na wniosek przewoźnika, prowadzącego działalność gospodarczą, która uwzględnia wszystkie 

uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów publicznego transportu zbiorowego w transporcie 

drogowym. Aktualnie do wszystkich gmin Powiatu Ciechanowskiego zapewniony  jest  transport 

zbiorowy w tym do gminy Ojrzeń. Jednak zapewnienie transportu publicznego na szczeblu 

ponadgminnym nie jest jednoznaczne z zapewnieniem transportem do każdej miejscowości w gminie. 

 Z miejscowości Młock do miasta Ciechanów kursuje autobus firmy „SANIMAX-

TRANSPORT S. C.”, natomiast na przedmiotowej linii ujętej w petycji dotychczas na podstawie  

Porozumienia Międzygminnego Nr 2/2013 z dnia 24 Maja 2013 z Ciechanowa do Kownat Borowych    

i Gostomina  kursował  autobus Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., jednak  zgodnie                            

z otrzymanym  pismem z dnia  25.08.2021 numer RFP.3020.1.2021 podpisanym przez Wójta Gminy 

Ojrzeń Pana Zdzisława Mierzejewskiego gmina Ojrzeń zaprzestała dofinansowania własnej linii 

komunikacyjnej zabierając  możliwość transportu swoim mieszkańcom, jednocześnie w piśmie 

kierując prośbę mieszkańców gminy o dofinansowanie linii przez Powiat Ciechanowski. Zgodnie 

natomiast  z pismem z dnia 15.12.2021 numer RFP.3033.1.2021  przesłanym przez Gminę Ojrzeń „do 

zadań gminy należy organizowanie linii komunikacyjnej niewykraczających poza jej granice”, co               

w praktyce oznacza obowiązek zorganizowania transportu  przez Wójta Gminy dla mieszkańców 

gminy do  miejscowości Młock z której odjeżdża transport publiczny na szczeblu ponadgminnym. 

Aktualnie został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie linii autobusowych z Fundusz 

Rozwoju Przewozów Autobusowych. Pismem z dnia 15.12.2021 nr RFP.3033.1.2021 podpisanym 

przez zastępcę wójta Panią Kamilę Włodkowską Gmina Ojrzeń już od początku grudnia posiadała 

informację o możliwości skorzystania z dofinansowania, jednak w przedmiotowym piśmie nie 

poinformowała czy skorzystała z takiej możliwości.  Należy jednoznacznie stwierdzić, że utworzenie 



nowej linii na zaproponowanym odcinku Młock Ciechanów ( przez Kownaty Borowe i Gostomin), 

generowałaby nieracjonalne koszty, ponieważ linia dublowała by transport prowadzony przez ZKM 

Ciechanów na dużej części przedmiotowej trasy. Jednak mając na uwadze troskę o dobro 

mieszkańców,  dnia 03.01.2022 zostało wystosowane pismo do firmy „SANIMAX-TRANSPORT  

S. C.” Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska ul. Sokołowska 9/286 01-142 Warszawa, z prośbą                   

o zmianę kursowania  jednej z linii autobusowej w celu odbioru mieszkańców z  miejscowości 

Gostomin, oraz Kownaty Borowe. Korespondencja z przedsiębiorcą  poskutkowała ustaleniem zmiany  

trasy kursowania autobusu numer 228. Po ewentualnej zmianie linia przebiegać będzie przez  

Luberadz -Ojrzeń- Gostomin-Kownaty Borowe – Ciechanów. Linia zostanie uruchomiona  po 

dokonaniu  wcześniejszej zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób przez 

przedsiębiorcę, a jej funkcjonowanie zależne będzie od rentowności.  

 

 

 

        STAROSTA 

       /-/ Joanna Potocka - Rak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


