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W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną w dniu 10.05.2019 r. uprzejrnie

infbrmu.ię:

W chwili obecnej w Sejmię Rzeczypospolitei Polskiei oraz w Senacie

Rzeczypospo|itei Polskięj tľwają prace nad ustawą o Funduszu rozwoju przewozów

autobusowych o charakteľze uŻytecznoŚci publicznej. Rozutniem więc, Żę tľeść interpelacji

mówiąca o ustawie ,.o pľZywracaniu zlikwidowanych połączeń autobusowych'' dotyczy

właśnie te.j ustawy. odpowiadając na pytanie, wyjaśniam, Że przepisy ustawy o Funduszu

ľozwoiu pľzewozów autobusowych o charakterze uŻytecznoŚci publicznej, nie nakładająna

samorządy obowiązku tworzenia sięci połączen autobusowych. Przedmiotowa ustawa

ľegulu.jeiedynie utworzenie i Í'unkcjonowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

o chaľakteľze uŻytcczltości publiozllc.i oraz zasady' dofinansor,vania zc środków Funduszu

realizacji zadań własnych organizatorciw dotyczących zapewnienia filnkcionowania

publicznego tľanspoľtu zbioľowego w zakresie pÍzewozów autobusowych o charakterze

uŻytecr'ności publicznej. Dofinansowanie z Funduszu .iest lnoŻliwe .iedynie w przypadku

z'awarcia przez samorząd umowy o świadczenie usług w zakľesie publicznego transportu

zbiorclwego w oparciu o przepisy ustawy z dnia l6 gľudnia 20l0 r. o publicznyrn tľansporcie

zbiorowym (Dz.U.Ż018.2016 t.i. ze zm.). Pľzepisy tej ustawy wzbudzają jednak wiele

wątpliwości w obszarzę ich stosowania i jak pokazują trwające niepľzerwanie pľace nad

koleinymi projektarnijej nowe|izacji (łącznie bodajże dwunasty juz projekt), wątpliwości te

są.iak najbardziej uzasadnionc. Na podstawie pľzepisów ustawy o publicznym tľanspoľcie

zbioľowyln obowiązu.iące.i w obecnyln kształcie jednostki samoľządu terytoľialnego, jako

clľganizatoľzy publicZnego transportu zbiorowego, nie podjęły się oľganizac.ii pľzewozów o

charakterze uŻyteczllości publiczne.i na swoim obszarze. Faktu tego nie zmieni' iak sądzę



tlSta\ła () l;tlllcltlszLl ľĺlz.w'ĺl.il-l pľzcrvĺlzĺ'lw ĺtuttl1rusĺlwyclr () chaľakteľze uŻ'yLcc'l.llĺlści

publicz.nc.i, gclyŻ' starvki cĺoĺjnansc-lrvania Zapľ()p()n()wane w tci ustayvic r' całą pewnoŚcią nic

polllogą rozwiązać pľobleInĺiw istnic.iących w obszarze pÍ'Zcwozu osclb na Ĺr,w. ,.liniach

nieľentownych". Pv,ykładeln tego typu linii .iest właśnie linia ľelac.ii Busko-Zdľćlj - Nowy

Koľczyrl - Sz,ozucill. gdzie Żaden'l' pľr,ewĺ>ź,ników kolneľcy.inych nie 'ztllllięrz,a uruohanriac

1lolączeniĺl na pľzeĺĺnriotorve.i linii. Chcąc rvięc zapcwnić na tc.i linii pľzer,vĺiz o chaľakteľzc

put'llicznylrr. kĺlllicczlle .icst rvyłtlnienie operatora w oparciu o przcpisy l"lstawv l' clnitl 16

gľuclnia 20l0 ľ. cl publiczlrYnl transpoľcic zbioľowyln (Dz.U.Ż018.20l6 t.i. z,e zĺn.\. Obecny

ksztaľt tc.i ustawy zakłada.iednak, ż.e organiz.atoľem pľzewozów na liniach kotnunikacyjnych

rł,ykľacza.iących porĺ.- granicę wĺl.icwĺiclztwa .iest salnoľząĺl wojervĺicĺztrva r,vłaściwy 7,e

rvzglęclu nźl na.iclłuzszy oclcinck plaľltlwancgo przebiegtr linii kĺlllrunikacyjne.i.

|)oclc'ilnorł'anic przez porł'iat cz1,nnoŚci zInierza.iąc1,ch do \Ą),łonienia operatclra na

pľzcc1lniotowc.j lilrii korrrunikaoy.irre.i .icst więc niclnożliwc z' cz,ysto fbľlnalnego punktll

wiclzcnia. natĺllniast pľaoe rraĺĺ obecnyln pro.jekteln nowclizac.ii ustawy o publicznynl

tľansporcic zbioľowylll, pozwala.iącym być rnoże rozwiązywac podobnc pľoblclny nie

zostały .iesz.cze z,akoncz,one i tľuclno przewidz,ieć ich ostatec7'lly kształt.
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