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Szanowny Pan
Tomasz Hamerski
Radny Powiatu Nowotarskiego

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana na XXXIX sesji Rady Powiatu
Nowotarskiego informuję, że w latach 2019-2021 przeprowadzona została jedna kontrola
w dniach 11.12.2020 r. – 7.04.2021 r. Kontrola ta obejmowała prawidłowość wykonywania, w
okresie od 2.11.2020 r. do 8.11.2020 r., przewozów na linii Jaworki – Nowy Targ, obsługiwanej
wspólnie przez przewoźników Stanisława Dydę, Andrzeja Langowskiego oraz Mariana Ligasa.
Kontrola podjęta została w związku z otrzymaną informacją o niewykonywaniu kursów. Ustalenia
kontroli nie pozwoliły na jednoznaczne potwierdzenie stawianych przewoźnikom zarzutów.
Jednocześnie, w celu przybliżenia otoczenia prawnego, w jakim funkcjonuje obecnie
transport publiczny, objaśniam co następuje:
Zasady funkcjonowania przewozów regularnych w transporcie drogowym osób normowane
są przede wszystkim przez przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 180, z późn. zm.), zgodnie z którymi przewozy regularne
odbywają
się
w
oparciu
o
zezwolenia,
określone
w
art.
18
ustawy,
wydawane m.in. przez Starostę Nowotarskiego (dla komunikacji powiatowej).
Warunkiem uzyskania zezwolenia jest dopełnienie wymogów formalnych wynikających z art.
22 ustawy o transporcie drogowym, a obejmujących:
- sporządzenie projektu rozkładu jazdy;
- schematu połączeń komunikacyjnych (mapy);
- uzgodnienie zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków z ich właścicielami lub
zarządzającymi;
- zobowiązanie się do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach
przystankowych;
- opracowanie cennika;
- przedstawienie wykazu pojazdów którymi będą wykonywane przewozy.
Podstawy dla odmowy udzielenia zezwolenia określone zostały w art. 22 a ustawy
o transporcie drogowym i są to:
- (obligatoryjne) – stwierdzenie, że wnioskodawca nie jest w stanie świadczyć przewozów
korzystając z pojazdów pozostających w jego bezpośredniej dyspozycji;
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- (opcjonalne) – wykazanie, że projektowana linia regularna stanowić będzie zagrożenie dla
istniejących już linii regularnych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy linie te są obsługiwane tylko przez
jednego przewoźnika lub grupę przewoźników;
- (opcjonalne) – wnioskodawca nie przestrzega warunków określonych w posiadanym już
zezwoleniu lub wykonuje przewozy niezgodnie z posiadanym zezwoleniem.
Po wybuchu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, wraz z wieloma innymi przepisami
wprowadzanymi w celu dostosowania otoczenia prawnego do zmieniającej się gwałtownie sytuacji,
uchwalony został przepis zawarty w art. 15 n ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), w brzmieniu j.n.:
„1. Warunków określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie stosuje się w przypadku:
1)
konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
2)
braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od
przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od warunków określonych
w zezwoleniu przekazać organowi, który udzielił zezwolenia informacje o zastosowanych
odstępstwach, a także podać je do publicznej wiadomości, przez ogłoszenia na wszystkich
wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach.”
Powyższy przepis, obowiązuje do dnia dzisiejszego i umożliwia przewoźnikom wykonującym
regularny transport drogowy osób wprowadzanie doraźnych zmian w rozkładach jazdy, bez
konieczności ich wcześniejszego uzgadniania, czy zatwierdzania przez organy administracji. Fakt,
że ustawodawca nałożył na przewoźników obowiązek przekazywania stosownych informacji
i publikacji rozkładów jazdy do dwóch tygodni po fakcie wprowadzenia zmian, nie sankcjonując
w żaden sposób ich nieprzekazania, w praktyce oznacza, że żadna kontrola nie będzie w stanie
skutecznie udowodnić naruszenia, czy też wyegzekwować niezakłóconej realizacji przewozów.
Podkreślenia
bowiem
wymaga,
że
sankcje
jakie
przewiduje
ustawa
o transporcie drogowym za niestosowanie się do warunków na jakich zostają udzielone zezwolenia,
zostały praktycznie wyłączone ze stosowania właśnie na mocy cytowanego wyżej przepisu.
Zasady publikacji rozkładów jazdy określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 202) i polegają m.in. na przekazaniu rozkładu jazdy właścicielowi albo
zarządzającemu przystankiem komunikacyjnym lub dworcem, celem zamieszczenia stosownej
informacji na danym obiekcie.
Począwszy od wybuchu epidemii, w sytuacji kiedy obostrzenia, wpływające również na
funkcjonowanie rynku przewozów regularnych, wprowadzane były niejednokrotnie co kilka dni,
a przewoźnicy nie przekazywali zarządcom przystanków odpowiednich informacji o zmianach
w realizowanych przewozach, na tabliczkach przystankowych zarządzanych przez Powiatowy
Zarząd Dróg w Nowym Targu została zamieszczona informacja, że poszczególne kursy mogą nie
być realizowane, ze wskazaniem, aby przed każdą podróżą weryfikować aktualność rozkładów
jazdy bezpośrednio u przewoźników.
Mając jednakże na względzie zgłaszane uwagi, biorąc również pod uwagę, że malejąca
częstotliwość wprowadzanych obostrzeń powoli stabilizuje rynek przewozów regularnych
informuję, że w najbliższym czasie podjęte zostaną działania w celu zdyscyplinowania
przewoźników w kwestii realizacji, wynikającego z art. 15n ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
obowiązku publikacji aktualnych informacji na przystankach autobusowych. Przewoźnicy zostaną
zobligowani do przekazywania zarządcom aktualnych informacji, a w przypadku niewywiązywania

się z tego obowiązku, Wydział Komunikacji i Transportu będzie występować do zarządców
o wypowiedzenie zgód na korzystanie z poszczególnych przystanków, co z kolei stanowić będzie
podstawę dla wszczęcia postępowań w sprawie cofnięcia zezwoleń.
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