
STAROSTWO POWIATOWE     Ciechanów,15-11-2022 r. 

w Ciechanowie  

ul. 17 Stycznia 7  

06 - 400 Ciechanów 

 

WA-BOM.152.6.2022     

     

(osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję) 

 

ZAWIADOMIENIE  

O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI 

 

Zgodnie z przepisem art. 13 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 870) po rozpatrzeniu wniesionej drogą pocztową w 

interesie publicznym z dnia 4 października 2022 roku w sprawie uruchomienia 

kursu komunikacji autobusowej na trasie Ciechanów-Gostomin przez Kownaty 

Borowe informuję, że petycja została rozpatrzona w następujący sposób: 

 

Uzasadnienie 

 

 W dniu 10 października 2022 roku do Starostwa Powiatowego w 

Ciechanowie wpłynęła drogą pocztową petycja mieszkańców miejscowości 

Gostomin, Lipówiec, Grabówiec, Kownaty Borowe gm. Ojrzeń w interesie 

publicznym. Wnoszący petycję zwrócili się o uruchomienie linii komunikacji 

autobusowej na trasie Ciechanów-Gostomin przez Kownaty Borowe, oraz 

rozważenie możliwości dofinansowania kursów autobusu na tej linii w godzinach 

rannych i popołudniowych. 

 Starosta, po zasięgnięciu opinii Wydziału Komunikacji i Transportu 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie i uzyskaniu stanowiska Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego, informuje, iż realizacja postulatów petycji nie jest możliwa. 

 Na terenie Powiatu Ciechanowskiego na podstawie Porozumienia 

Międzygminnego Nr 2/2013 z dnia 24 maja 2013 roku pomiędzy Gminą Ojrzeń, 

a Gminą Miejską Ciechanów do Kownat Borowych i Gostomina kursował 

autobus Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. jednak zgodnie z otrzymanym 

pismem z dnia 25 sierpnia 2021 roku podpisanym przez Wójta Gminy Ojrzeń 

Pana Zdzisława Mierzejewskiego gmina Ojrzeń zaprzestała dofinansowania 

własnej linii komunikacyjnej. Możliwość dofinansowania kursu leży w gestii 

strony porozumienia tzn. Gminy Ojrzeń, a nie Powiatu Ciechanowskiego. 



 Zgodnie z pismem z dnia 15 grudnia 2021 roku znak pisma 

REP.3033.1.2021 przesłanym przez Gminę Ojrzeń „do zadań gminy należy 

organizowanie linii komunikacyjnej niewykraczającej 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. 

W dniu 4 listopada br. zakończył się termin składania wniosków na 

dofinansowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. O możliwości 

dofinansowania informowani są wszyscy organizatorzy publicznego transportu 

zbiorowego w tym gminy. 

 

         STAROSTA 

/-/ Joanna Potocka-Rak 


