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1. Wstęp 
 
 
 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Otwockiego 
do 2025 roku (Plan Transportowy) jest dokumentem określającym główne cele i kierunki rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego na lata 2015–2025 w przewozach realizowanych w ramach 
użyteczności publicznej na terenie Powiatu Otwockiego. 
 Głównym celem Planu jest zaplanowanie organizacji przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej zapewniających dostępność i spójność terytorialną Powiatu, 
uwzględniając możliwości finansowe organizatora oraz możliwości techniczne operatorów 
w perspektywie do 2025 r. 
 Cel główny realizowany będzie poprzez wypełnianie celów szczegółowych, które 
określone są przede wszystkim w następujących rozdziałach: 
- 10. Sposób organizacji i finansowania przewozów o charakterze publicznym 
- 11. Pożądany standard usług przewozowych w Powiecie – kierunki rozwoju 
 Realizacja opisanych postulatów przyczyni się do poprawy jakości systemu transportowego 
w Powiecie Otwockim i zapewni jego rozwój w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Stan 
systemu transportowego stanowi decydujący czynnik wpływający na jakość życia mieszkańców 
oraz rozwój gospodarczy obszaru objętego planem transportowym, stąd istotne jest zadbanie 
o optymalny stan tego systemu na obszarze Powiatu. 
 Plan Transportowy jest zgodny z dokumentami strategicznymi różnych szczebli, co zostanie 
wykazane w kolejnym rozdziale. 
 
 Niniejszy Plan Transportowy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1342)1 oraz 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011 r. nr 117, poz. 
684), określa w szczególności: 

a) w części tekstowej: 
 • Charakterystykę społeczno-gospodarczą Powiatu Otwockiego, 
 • Sieć komunikacyjną, na której planowane jest wykonywanie przewozów o 

 charakterze użyteczności publicznej (sieć ulic i przystanków), 
 • Tabor przewoźników operujących na terenie Powiatu, 
 • Ocenę i prognozy potrzeb przewozowych, 
 • Transport publiczny w Powiecie w kontekście dokumentów planistycznych, 
 • Przewidywane finansowanie usług przewozowych, 
 • Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środka transportu, 
 • Zasady organizacji rynku przewozów, 
 • Pożądany standard usług przewozowych, 
 • Przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera, 
 • Kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego, 
 
 

                                                            
1 patrz: art. 12. Ustawy 
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b) w części graficznej: 
 • Rysunek/mapę przedstawiającą sieć komunikacyjną w granicach Powiatu, na terenie 
 którego ma odbywać się przewóz o charakterze użyteczności publicznej. 

 
 Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13) dnia 25.11.2015 r. Projekt Planu 
Transportowego został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego2. 
Do dnia 16.12.2015 r. (21 dni od daty ogłoszenia) była możliwość składania opinii/uwag 
dotyczących ww. Projektu. Wszelkie opinie i uwagi można było przesyłać na adres: 
komunikacja@powiat-otwocki.pl. 
 W dniu 15.01.2016 r. odbyło się spotkanie podsumowujące dotyczące uwag/wniosków 
do Planu. Wniesiono też dodatkowe uwagi. 
 Do września 2016 r. trwały spotkania robocze Wicestarosty Otwockiego odpowiedzialnego 
za transport z poszczególnymi wójtami dot. szczegółowego przebiegu linii komunikacyjnych, 
natomiast do końca listopada 2016 r. uzgadniano ostateczny kształt linii komunikacyjnych. 
 Prace związane z aktualizacją Planu trwały do marca 2017 r. 
 
 
 Opracowanie wykonano przy wsparciu następujących źródeł: 
- dane z Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl), 
- Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego, 
- informacje uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Otwocku, 
- informacje otrzymane od przewoźników operujących na terenie Powiatu, 
- ankiety przeprowadzone wśród pracowników firm i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
Powiatu, 
- obserwacje, wywiady, zdjęcia wykonane przez autora Opracowania. 
 
 Dane statystyczne oraz pozostałe Informacje ujęte w Planie Transportowym pochodzą 
najczęściej z 2013 i 2014 roku. Dla zobrazowania trendów badanych zjawisk posłużono się danymi 
z lat poprzednich, np. z 2007 i 2010 roku. 
 Ilekroć w niniejszym Opracowaniu mowa jest o: 
- Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Otwocki, 
- Starostwie (Powiatowym) – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Otwocku, 
- Województwie – należy przez to rozumieć Województwo Mazowieckie, 
- Planie Transportowym/Planie/Opracowaniu – należy przez to rozumieć Plan zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Otwockiego do 2025 roku. 
 
 

Autorem niniejszego Opracowania jest Adam Brzycki. Autor dziękuje za pomoc wszystkim 
osobom które przyczyniły się do powstania Planu Transportowego dla Powiatu Otwockiego. 
 
 

                                                            
2 http://www.bip.powiat-otwocki.pl/632,plan-transportowy-powiat-otwocki 
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2. Słownik pojęć użytych w Opracowaniu3 
 
 
- autobus – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób 
łącznie z kierowcą4; klasyfikacja autobusów określona przepisami unijnymi zawarta w dyrektywie 
2001/85/WE wprowadza następujące klasy autobusów5: 
a) dla pojazdów o pojemności od 22 osób łącznie z kierowcą: 
- klasa I: pojazdy z miejscami siedzącymi oraz obszarami do stania, umożliwiającymi przewóz 
pasażerów na trasach o dużej liczbie przystanków (autobusy miejskie) 
- klasa II: pojazdy przeznaczone przede wszystkim do przewozu pasażerów na miejscach 
siedzących z pewnymi obszarami do stania (autobusy międzymiastowe) 
- klasa III: pojazdy tylko z miejscami siedzącymi (autokary)  
b) dla pojazdów o pojemności poniżej 22 osób łącznie z kierowcą: 
- klasa A: pojazdy z miejscami siedzącymi oraz obszarami do stania,  
- klasa B: pojazdy tylko z miejscami siedzącymi. 
Do opisów technicznych przyjęto również umowną klasyfikację pojazdów określającą ich 
wielkość6: 
- MINI: pojazdy o długości do 7,5 m, 
- MIDI: pojazdy o długości 7,5 – 10,5 m, 
- MAXI: pojazdy o długości 10,5 – 13 m, 
- MEGA: pojazdy o długości ponad 13 m; 
jako uzupełniający parametr tego podziału stosuje się pojemność pojazdu; według polskiej normy, 
część zbioru autobusów do przewozu od 9 do 16 pasażerów (nie licząc kierowcy) określana jest 
jako mikrobusy, do prowadzenia których wystarczy prawo jazdy kategorii D17; 
minibusy oraz mikrobusy są potocznie nazywane „busami” 
 
- krajowy transport drogowy – podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w 
zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, za które 
uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub 
naczepy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia 
lub zakończenia podróży i przejazdu oraz droga znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 
 
- licencja – decyzja administracyjna wydana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 
lub określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca do podejmowania i 
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego 
 
- linia komunikacyjna – połączenie komunikacyjne na określonej drodze między przystankami 
wskazanymi w rozkładzie jazdy, po której odbywają się regularne przewozy osób 
                                                            
3 Większość definicji sporządzono na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. z 2016 r. poz. 
1342., Art. 4; definicje zaczerpnięte z innych źródeł posiadają odpowiednie odnośniki 
4 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2016 r. poz. 266, 352, 1250, Art. 2., ust. 41 
5 Klasyfikacja autobusów, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, www.igkm.pl 
6 Klasyfikacja autobusów…, op. cit. 
7 Zasady podziału autobusów miejskich ze względu na wysokość podłogi (na przykładzie podstawowych typów autobusów 
oferowanych w Polsce - 07.2001), www.infobus.pl 
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- operator publicznego transportu zbiorowego – samorządowy zakład budżetowy oraz 
przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, 
który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie8 
 
- organizator publicznego transportu zbiorowego – właściwa jednostka samorządu 
terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie 
publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze; organizator publicznego transportu 
zbiorowego jest właściwym organem, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 
1370/20079 
 
- pasażerski transport publiczny – usługi transportu pasażerskiego o ogólnym znaczeniu 
gospodarczym świadczone publicznie w sposób niedyskryminacyjny i ciągły10 
 
- plan transportowy - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, którego 
szczegółowa zawartość określona jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 
2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego (Dz.U. z 2011 r. nr 117, poz. 684) 
 
- przewoźnik drogowy – przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w 
zakresie transportu drogowego 
 
- przewóz regularny – publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i 
określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie i w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – 
Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 915) 
 
- przystanek – miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii 
komunikacyjnej, oznaczone w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), z informacją o 
rozkładzie jazdy, z uwzględnieniem godzin odjazdów środków transportowych przewoźnika 
drogowego uprawnionego do korzystania z tego miejsca 
 
- zezwolenie – decyzja administracyjna wydana przez ministra właściwego do spraw transportu, 
Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub określony w ustawie organ samorządu 
terytorialnego, uprawniająca przewoźnika drogowego do wykonywania określonego rodzaju 
transportu drogowego 
 
 

                                                            
8 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1867), Art. 4. 
9 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie…, op. cit. 
10 Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług 
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego, Artykuł 2: Definicje 
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3. Zgodność Planu Transportowego z przepisami prawa oraz dokumentami 
strategicznymi 
 
 
 Niniejszy Plan Transportowy uwzględnia wszystkie wymagania określone przepisami 
prawa oraz dokumentami strategicznymi, w szczególności: 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2001 r. 
dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym, 
- Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego, 
- Ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1867), 
- Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 
1579.), 
- Ustawę z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm.), 
- Ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 915.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011 r. nr 117, poz. 
684), 
- Strategia Rozwoju Transportu do 2020 Roku (z perspektywą do 2030 roku), 
- Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Województwa Mazowieckiego, 
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gmin położonych na terenie administracyjnym Powiatu 
Otwockiego, 
- Strategia Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2014-2020. 
 
 
 Poniżej wyszczególniono dla przykładu treści czterech dokumentów strategicznych, po 
jednym dla każdego ze szczebli (europejskiego, krajowego, regionalnego oraz lokalnego). 
Przytoczone fragmenty pokazują najważniejsze założenia, z którymi zgodny jest niniejszy Plan 
Transportowy. 
 
 Celem Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego jest określenie w jaki sposób właściwe organy11 (przy zachowaniu zasad prawa 
wspólnotowego) mogą podejmować działania w sektorze pasażerskiego transportu publicznego w 
celu zapewnienia świadczenia usług użyteczności publicznej. Wspomniane usługi mają 
charakteryzować się m.in. bardziej masowym charakterem, większym bezpieczeństwem, wyższą 
jakością lub niższą ceną niż usługi świadczone tylko na zasadach rynkowych. Do podstawowych 
warunków zawartych w Rozporządzeniu należą: 

                                                            
11 organ publiczny lub grupa organów publicznych, tj. organizator publicznego transportu zbiorowego 
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- konieczność zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych pomiędzy właściwym organem a 
podmiotem który ma świadczyć usługę publiczną w zakresie transportu pasażerskiego, w której 
zawarte powinny być: zobowiązania podmiotu świadczącego usługi publiczne, obszar geograficzny 
objęty publicznym transportem pasażerskim, parametry według których obliczane będą ewentualne 
rekompensaty, rodzaj i zakres wszelkich ewentualnie przyznanych praw wyłącznych12, zasady 
podziału kosztów związanych ze świadczeniem usług czy zasady podziału przychodów ze 
sprzedaży biletów, 
- określenie sposobów udzielania zamówień prowadzących do zawarcia umowy o świadczenie 
usług publicznych, 
- określenie zasad mających zastosowanie do przyznawania rekompensaty z tytułu świadczenia 
usług publicznych. 
 
 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 Roku (z perspektywą do 2030 roku) jest krajowym 
średniookresowym dokumentem planistycznym, który wskazuje cele i nakreśla kierunki rozwoju 
transportu w Polsce. Poza realizacją celów długookresowej oraz średniookresowej Strategii 
Rozwoju Kraju, Strategia Rozwoju Transportu uwzględnia cele i priorytetowe kierunki działań 
zidentyfikowane w strategicznych dokumentach krajowych oraz unijnych (np. Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu Europa 2020). 
Ponadto, zakłada kontynuację zamierzeń wskazanych w aktualnych krajowych dokumentach 
planistycznych sektora transportu, a także uwzględnia trendy oraz kierunki zmian wskazywane w 
sektorowych i horyzontalnych dokumentach unijnych. 

Głównym celem krajowej polityki transportowej jest Zwiększenie dostępności terytorialnej 
oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez 
utworzenie spójnego, zrównoważonego, i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w 
wymiarze krajowym, europejskim i globalnym. Cel główny ma zostać zrealizowany poprzez 
realizację dwóch celów strategicznych: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego oraz 
Stworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju 
efektywnych systemów przewozowych. Realizacja głównego celu transportowego w perspektywie do 
2020 r. i dalszej wiąże się z realizacją pięciu celów szczegółowych właściwych dla każdej z gałęzi 
transportu: 
- cel szczegółowy 1: stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej, 
- cel szczegółowy 2: poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym, 
- cel szczegółowy 3: poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz przewożonych towarów, 
- cel szczegółowy 4: ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko, 
- cel szczegółowy 5: zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych. 
 
 Zasadniczym założeniem Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla 
Województwa Mazowieckiego jest zaplanowanie organizacji przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej na terenie Mazowsza w sposób prowadzący do poprawy dostępności i spójności 
terytorialnej województwa. W ramach tej poprawy, Plan transportowy dla Województwa 
Mazowieckiego przyczyni się do realizacji wyzwań transportowych określonych w Strategii 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego, w tym do wzrostu znaczenia transportu zbiorowego, 
                                                            
12 prawo dające podmiotowi świadczącemu usługi publiczne możliwość świadczenia niektórych usług publicznych w zakresie 
transportu pasażerskiego na danej trasie, w danej sieci lub na danym obszarze z wyłączeniem innych takich podmiotów 
świadczących usługi, Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. 
dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego, Artykuł 2: Definicje 
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wzrostu integracji systemów transportowych oraz poprawy jakości taboru kolejowego. Dokument 
bazuje na rozstrzygnięciach strategicznych dokumentów rządowych oraz wojewódzkich 
programujących rozwój kraju oraz województwa mazowieckiego a także dokumentach 
wojewódzkich określających kierunki rozwoju Mazowsza. Jego ustalenia dotyczą usług 
użyteczności publicznej, wykonywanych przez operatorów publicznego transportu zbiorowego, 
których organizatorem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, na podstawie umów z 
Samorządem Województwa Mazowieckiego. 
Plan transportowy dla Województwa Mazowieckiego określa: 
- sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej; 
- ocenę i prognozy potrzeb przewozowych; 
- przewidywane finansowanie usług przewozowych; 
- preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu; 
- zasady organizacji rynku przewozów; 
- pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej; 
- przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera. 
Plan transportowy dla Województwa Mazowieckiego jest dokumentem średniookresowym i został 
opracowany na lata 2014 – 2030. 
 
 Strategia Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2014-2020 powstała na skutek potrzeby 
dopasowania celów i kierunków rozwoju Powiatu w związku z opracowaniem nowych 
dokumentów strategicznych wyższego szczebla, w tym m.in. Strategii Europa 2020, Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego do roku 2020 czy Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
do roku 2030. Wizja rozwoju Powiatu Otwockiego ujęta w Strategii określa Powiat jako Obszar 
zrównoważonego rozwoju wykorzystujący położenie, tradycje i potencjał mieszkańców na rzecz 
wzrostu innowacyjności. Celem głównym jest Wielofunkcyjny rozwój Powiatu. Cele strategiczne są 
następujące: 
- Budowanie tożsamości i świadomości lokalnej, 
- Wspieranie integracji społecznej, 
- Zdelimitowanie obszaru powiatu, 
- Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu. 
Każdy z celów strategicznych jest rozpisany na cele operacyjne. W związku z charakterem 
niniejszego Opracowania, zaprezentowano poniżej cel operacyjny pn. Poprawa jakości, 
bezpieczeństwa ruchu i przepustowości szlaków komunikacyjnych, który przyporządkowany jest do 
ostatniego celu strategicznego (Zwiększenia dostępności komunikacyjnej Powiatu). W ramach 
wspomnianego celu operacyjnego, działania Powiatu powinny według Strategii uwzględniać 
następujące kwestie: 
- wspieranie działań na rzecz poprawy połączeń kolejowych (jakość taboru, dostosowanie 
rozkładów jazdy do potrzeb, szybkość dojazdu do Warszawy, połączenie kolei z transportem 
samochodowym i rowerowym, jako dojazdowym do stacji kolejowych), 
- działań na rzecz budowy, rozbudowy oraz zwiększania bezpieczeństwa ruchu i przepustowości 
(bezkolizyjne skrzyżowania) szlaków drogowych, zarówno o znaczeniu krajowym jak i lokalnym, 
- działań informacyjnych i edukacyjnych na rzecz zmiany stylu dojazdów do pracy i korzystania z 
transportu zbiorowego. 
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4. Charakterystyka Powiatu Otwockiego 
 

4.1. Ogólne dane o Powiecie 
 
 Powiat Otwocki położony jest w środkowej części województwa mazowieckiego (podregion 
warszawski-wschodni), w bezpośredniej bliskości Warszawy, z którą graniczy od północy. Od 
wschodu powiat otwocki sąsiaduje z powiatem mińskim, od południa z powiatem garwolińskim, a 
od zachodu z powiatami piaseczyńskim i grójeckim. Obejmuje rozległe obszary Niziny 
Południowomazowieckiej i wchodzących w jej skład regionów: Doliny Środkowej Wisły oraz 
Równin - Garwolińskiej i Wołomińskiej. W skład powiatu wchodzi 8 gmin: Józefów i Otwock 
(gminy miejskie), Karczew (gmina miejsko-wiejska) oraz Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie-
Jeziory, Wiązowna (gminy wiejskie). Na terenie powiatu znajduje się 139 miejscowości (najwięcej 
w gminie Kołbiel – 31, najmniej – 13 w gminie Osieck), w tym 3 miasta: Józefów, Otwock i 
Karczew. Poza 2 gminami wiejskimi (Osieck i Sobienie-Jeziory) wszystkie gminy powiatu 
otwockiego wchodzą w skład Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW). Powiat otwocki 
zajmuje powierzchnię 616 km2 (co stanowi 1,7% powierzchni Mazowsza), z czego obszar gminy 
Kołbiel i Wiązowna mają największy udział w ogólnej powierzchni (odpowiednio 17,2% i 16,6%) a 
gmina Józefów – najmniejszy (3,9%)13. 
 W Tabeli 1. przedstawiono wybrane dane statystyczne dla Powiatu Otwockiego. 
Dla ukazania trendu posłużono się danymi za lata 2007, 2010, 2013 i 2014. 
 
 
Tab. 1. Wybrane dane statystyczne Powiatu Otwockiego w latach 2007, 2010, 2013 i 2014 

Badana charakterystyka 2007 2010 2013 2014 

 
SPOŁECZEŃSTWO 
Ludność 117 555 120 300 122 342 122 854 
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 
100 osób w wieku produkcyjnym 

58,2 58,6 61,3 62,6 

Przyrost naturalny na 1000 ludności 1,1 2,1 0,8 0,9 
Gęstość zaludnienia (ludność na 1 km2) 191,0 195,0 199,0 199,0 
 
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
Żłobki 1 1 3 5 
Przedszkola (bez specjalnych) 29 35 44 45 
Szkoły podstawowe 37 38 39 39 
Gimnazja 23 24 23 23 
Licea ogólnokształcące (bez specjalnych) 6 6 7 6 
Przychodnie 27 33 41 44 
Biblioteki i filie 30 28 28 29 
Kina 1 1 1 0 

                                                            
13 Strategia rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2014-2020, Otwock, sierpień 2014, str. 9 oraz Położenie, www.powiat-otwocki.pl 
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Muzea 1 2 3 2 
 
RYNEK PRACY 
Pracujący ogółem 26 046 27 645 29 037 30 154 
Bezrobotni zarejestrowani 3 741 3 605 4 332 3 722 
Stopa bezrobocia rejestrowanego w % 9,1 8,4 9,7 8,4 
Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości (na podst. wpisu do rejestru REGON): 
a) do 9 osób 12 431 13 766 14 573 14 688 
b) 10-49 osób 559 588 519 520 
c) 50-249 osób 93 91 87 88 
d) 250-999 osób 11 15 13 13 
e) 1000 osób i powyżej 1 1 1 1 
 
TURYSTYKA 
Obiekty noclegowe 8 9 10 10 
Udzielone noclegi 55 186 77 002 86 333 94 800 
 
TRANSPORT 
Samochody osobowe 51 290a 54 120 61 923 63 890 
Autobusy 518a 535 487 519 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Portretu terytorialnego powiatu Otwockiego oraz Bank Danych Lokalnych, 
GUS 
a dane za 2009 r., brak danych za lata wcześniejsze, w tym za rok 2007 
 
 
Powiat Otwocki charakteryzował się systematycznie wzrastającą liczbą ludności od 117 555 osób w 
2007 do 122 854 osób w roku 2014. Wzrastał także w badanym okresie udział ludności w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 w wieku produkcyjnym (od 58,2 w 2007 do 62,6 w 2013 r.). Przyrost 
naturalny nie wykazywał wyraźnego trendu. Od 2007 r. raz wzrastał, raz malał aby w 2014 r. 
uzyskać wartość 0,9. W badanym okresie wzrastała gęstość zaludnienia, od 191 osób/1 km2 w 2007 
r. do 199 osób/1 km2 w roku 2014. 
 Wśród placówek edukacyjnych, jedynie liczba żłobków i przedszkoli znacznie wzrosła 
analizując badany okres. Liczba żłobków wzrosła z 1 w 2007 r. do 5 w roku 2014, z kolei liczba 
przedszkoli wzrosła z 29 w 2007 r. do 44 w 2013 r. Pozostałe placówki, takie jak szkoły 
podstawowe, gimnazja i licea nie zmieniły znacząco liczby. Spośród placówek kulturalnych muzea 
zanotowały wzrost z 1 w 2007 r. do 3 w 2013 r. (2 w roku 2014). Liczba przychodni wzrosła dość 
znacząco – z 27 w 2007 r. do 44 w 2014 r. 
 Liczba pracujących w Powiecie Otwockim systematycznie rosła (z 26 046 w 2007 do 30 154 
w 2014 r.). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych zmieniała się w ciągu badanego okresu i z liczby 
3 741 w 2007 r. ostatecznie wyniosła 3 722 w roku 2014. Stopa bezrobocia rejestrowanego 
podążała z a liczba bezrobotnych – z 9,1% w 2007 do 8,4 w 2014 r. Jeżeli chodzi o podmioty 
gospodarki narodowej, to największą liczbę stanowiły przedsiębiorstwa do 9 osób. Ich liczba rosła 
nieprzerwanie od 2007 do 2014 r., gdzie w 2007 r. wynosiła 12 431, a w 2014 r. 14 688. Liczba 
pozostałych firm nie zmieniała się zbytnio w badanym okresie. 
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 Liczba obiektów noclegowych wzrosła w powiecie Otwockim z 8 w 2007 do 10 w 2014 r. 
Znacznie wzrosła liczba udzielonych noclegów – z 55 186 w 2007 do 94 800 w 2014 r. 
 Liczba samochodów osobowych zwiększała się: w 2007 r. wynosiła 51 290 pojazdów, 
podczas gdy w 2014 już 63 890 pojazdy. Wizualizacje graficzną danych przedstawia poniższy 
rysunek. 
 
 
Rys. 1. Liczba samochodów osobowych w Powiecie Otwockim w wybranych latach 

 
Źródło: opracowanie własne 
 
 
 
Z kolei liczba autobusów najpierw wzrosła z 518 w 2007 do 535 w 2010 r., a następnie zmalała do 
487 w roku 2013 r., by w roku 2014 ponownie wzrosnąć do 519. Wizualizację powyższych danych 
stanowi Rys. 2. 
 
 
Rys. 2. Liczba autobusów w Powiecie Otwockim w wybranych latach 

 
Źródło: opracowanie własne 
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 Poniżej zaprezentowano piramidę wieku dla Powiatu Otwockiego w 2015 r. Schemat 
piramidy jest następujący: 

- nadwyżka mężczyzn nad kobietami występuje do wieku 25-29 włącznie, z tym że wynosi ona od 
ok. 100 do ok. 290 osób,  

- nadwyżka kobiet nad mężczyznami zaczyna się od przedziału wiekowego 30-34 i występuje do 
końca (85 lat i więcej), przy czym od przedziału wiekowego 65-69 lata nadwyżka ta jest bardzo 
wyraźna (ok. 900 i więcej kobiet niż mężczyzn). 
 
 
Rys. 3. Piramida wieku mieszkańców Powiatu Otwockiego w 2015 r. 

 
Źródło: www.polskawliczbach.pl 
 
 
 W perspektywie niniejszego Opracowania ważne jest jakie są prognozy w liczbie 
mieszkańców Powiatu do 2025 r., tj. okresu objętego niniejszym Opracowaniem. Dane są 
następujące: 
 
Tab. 2. Prognozy liczby ludności Powiatu Otwockiego dla poszczególnych grup wieku 
Przedział 
wiekowy 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

0-4 6553 6441 6288 6253 6203 6162 5860 
5-9 7564 7660 7621 7408 7164 6929 6509 
10-14 6259 6411 6774 7186 7533 7774 7114 
15-19 6145 6094 6063 6069 6178 6323 7834 
20-24 7335 7041 6763 6447 6260 6167 6313 
25-29 8175 8074 7936 7804 7643 7409 6238 
30-34 9896 9732 9474 9142 8825 8525 7710 
35-39 10213 10183 10316 10521 10388 10375 8961 
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40-44 9275 9766 9995 10184 10451 10493 10697 
45-49 7794 7981 8234 8506 8950 9349 10598 
50-54 7495 7433 7484 7525 7548 7730 9290 
55-59 8894 8571 8199 7900 7606 7373 7614 
60-64 8336 8499 8602 8727 8743 8605 7183 
65-69 6510 6868 7149 7342 7601 7904 8226 
70-74 4235 4501 4896 5298 5625 5983 7324 
75-79 3734 3612 3534 3542 3560 3672 5261 
80-84 2775 2862 2864 2882 2939 2894 2893 
85 i więcej 2452 2506 2614 2631 2694 2769 3030 
RAZEM 123 640 124 235 124 806 125 367 125 911 126 436 128 655
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Banku Danych Lokalnych GUS 
 
 
Dane należy czytać w wierszach. Im kolor ciemniejszy, tym większa liczba ludności z Powiatu 
Otwockiego w danej grupie wiekowej. Z tabeli wynika, że systematycznie spadać będzie ludność w 
wieku 0-4, 25-29 oraz 30-34. Z kolei systematyczny wzrost planowany jest w grupach wieku 40-44, 
45-49, 65-69, 70-74 oraz 85 i więcej. Pozostałe grupy wiekowe charakteryzować się będą 
niesystematycznym wzrostem lub spadkiem liczby osób. 
 Systematyczny wzrost liczby osób w przedziale wiekowym 40-49 oraz 65-69 już od 2015 r., 
natomiast w przedziale 50-54 od roku 2017 każe przypuszczać, że wzrośnie liczba przewozów 
związanych z dojazdem do pracy w tych grupach wieku. Z kolei spadek w liczbie przewozów 
będzie najprawdopodobniej występował w grupie osób dojeżdżających do pracy w wieku 25-34 lata 
(spadek systematyczny przez cały okres) oraz w grupie 20-24 – systematyczny spadek do 2020 r. 
Przyglądając się bliżej wartościom spadków i wzrostów, ale uwzględniając przy tym jedynie grupy 
wieku z systematyczną tendencją spadkową lub wzrostową, dochodzimy do następujących 
wniosków: 
- grupa wieku: 25-34 – spadek o 4 123 osoby w roku 2025 w stosunku do roku 2015, 
- grupa wieku: 40-49 oraz 65-69 – wzrost o 5 942 osób w roku 2025 w stosunku do roku 2015. 
 
W sumie do roku 2025 liczba osób w wieku produkcyjnym, uwzględniając tylko grupy wieku 
z jednakową tendencją, wzrośnie według prognoz o 1 819 osób. 
 
Według prognoz, łączna liczba mieszkańców Powiatu Otwockiego z roku na rok będzie rosła 
i wyniesie odpowiednio w wybranych latach: 123 640 osób w roku 2015, 126 436 osób w roku 
2020 i 128 655 osób w roku 2025. W roku 2025, w stosunku do 2015 r. liczba mieszkańców 
Powiatu powiększy się o ponad 5 tys. osób, tj. o ponad 4 % stanu w 2015 r. 
 
 
 Powiat Otwocki posiada stosunkowo gęstą sieć komunikacyjną, zarówno drogową jak 
również kolejową. 
 Przez obszar Powiatu Otwockiego przechodzą 3 drogi krajowe (nr 17 – łącząca Warszawę z 
Ukrainą, nr 50 – łącząca Ciechanów i Ostrów Mazowiecką, numer 2 – łącząca Warszawę z 
Terespolem). Drogi numer 17 i 50 krzyżują się na terenie powiatu w miejscowości Kołbiel. 
 Tabela 3. przedstawia wybrane dane Powiatu Otwockiego w zakresie komunikacji drogowej 
i kolejowej w porównaniu z Województwem Mazowieckim. 
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Tab. 3. Dane komunikacyjne dla Powiatu Otwockiego i Województwa Mazowieckiego w 2013 r. 
Badana charakterystyka powiat Otwocki woj. mazowieckie 
drogi publiczne o twardej nawierzchni (w km): 
- powiatowe 241,1 13716,1 
       - powiatowe na 100 km2 39,1a 38,6a 
- gminne 271,2 17060,5 
       - gminne na 100 km2 44,0a 48,0a 
w tym o powierzchni ulepszonej (w km): 
- powiatowe 240,9 13459,1 
- gminne 242,1 14761,5 
linie kolejowe eksploatowane (w km): 
- w liczbach bezwzględnych ok. 43,0a 1704 
- na 100 km2 ok. 7,0a 4,8a 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS oraz 
a – wyliczenia własne autora Opracowania na podstawie Rysunku 4.3 Schemat linii kolejowych w województwie 
mazowieckim [w:] Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa 
Mazowieckiego, Listopad 2014, str. 39 
 
 Długość publicznych dróg powiatowych o twardej nawierzchni w Powiecie stanowi 1,76 % 
długości wszystkich dróg w Województwie (241,1 km z 13 716,1 km). Gęstość dróg powiatowych 
o twardej nawierzchni w Powiecie Otwockim jest nieco większa niż dla całego Województwa i 
wynosi 39,1 km/100 km2 względem 38,6 km/100 km2 w Województwie. Bardziej gęsty jest rozkład 
dróg gminnych o twardej nawierzchni zarówno w Powiecie Otwockim (44,0 km/100 km2), jak i 
całym woj. Mazowieckim (48,0 km/100 km2), chociaż udział w długości tych dróg w Powiecie 
wynosi tylko 1,59 % wszystkich dróg gminnych w Województwie. 
 Powiat Otwocki posiada relatywnie niewielką długość eksploatowanych linii kolejowych 
(ok. 43 km), jednak na 100 km2 sieć ta jest gęstsza niż średnia dla całego Województwa i wynosi 
ok. 7,0 km/100 km2. 
 
 

4.2. Opis poszczególnych gmin Powiatu 
 
 Charakterystykę gmin Powiatu Otwockiego przedstawiono w postaci poniższej tabeli 
zbiorczej. Wyszczególniono te informacje, które umożliwią w pośredni sposób określenie ruchu 
drogowego na terenie Powiatu w obecnym czasie. Statystyka gminna nie określa przyszłego 
rozkładu liczby ludności. 
 W tabeli uwzględniono dane z 2013 i 2014 r. jako ostatnie lata z pełną statystyką. Tabelę 
należy czytać w pionie. Dane za rok 2013 oznaczono na niebiesko, z kolei te za rok 2014 na 
brązowo. Kolor ciemniejszy oznacza największą wartość badanego zjawiska, natomiast jaśniejszy – 
wartość najmniejszą. W kolumnie Ludność w wieku prod., (udział w %) oznaczono dwa jaśniejsze 
oraz dwa ciemniejsze pola. Odnoszą się one do liczby osób w wieku produkcyjnym ogółem oraz do 
udziału tych osób w ogóle społeczeństwa. Z kolei w kolumnie Bezrobotni ogółem, (udział w %) 
oznaczono dwa jaśniejsze pola. Jedno z nich odnosi się do najmniejszej liczby bezrobotnych 
ogółem spośród badanych gmin, drugie do najmniejszego udziału bezrobotnych wyrażonego w 
ujęciu proc. spośród badanych gmin. Podobna sytuacja występuje w kolumnach Przychodnie 
ogółem oraz Biblioteki i filie. 
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Tab. 4. Charakterystyka gmin Powiatu Otwockiego 

Gminy 
Przyrost naturalny 

Ludność 
na 1 km2 

Ludność w wieku 
prod. (udział w %) 

Bezrobotni ogółem, 
(udział w %) 

Podmioty gosp. 
narodowej 

Przychodnie ogółem Biblioteki i filie 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Miejskie 

Józefów 2,5 1,5 833 842 
12 034 
(60,4) 

12 076 
(60,0) 

611 
(5,1) 

512 
(4,2) 

3 568 3 581 7 9 2 2 

Otwock -1,1 -1,1 952 952 
27 401 
(60,8) 

27 197 
(60,4) 

1 811 
(6,6) 

1 548 
(5,7) 

6 181 6 190 20 22 9 10 

miejsko-wiejskie 

Karczew 1,4 -0,1 197 196 
10 294 
(64,3) 

10 156 
(63,7) 

594 
(5,8) 

540 
(5,3) 

1 729 1 701 3 3 4 4 

Wiejskie 

Celestynów 4,1 3,2 130 131 7 367 
(63,6) 

7 337 
(63,2) 

439 
(6,0) 

340 
(4,6) 

1 055 1 088 1 1 2 2 

Kołbiel 0,4 0,5 77 77 
5 128 
(62,9) 

5 107 
(62,5) 

242 
(4,7) 

198 
(3,9) 

465 470 1 1 3 3 

Osieck -3,4 2,0 52 52 
2 167 
(61,5) 

2 180 
(61,6) 

111 
(5,1) 

95
(4,4) 

213 227 1 1 3 3 

Sobienie-Jeziory 1,1 0,6 65 65 
3 977 
(62,6) 

3 972 
(62,1) 

174 
(4,4) 

159 
(4,0) 

394 402 3 3 2 2 

Wiązowna 2,4 6,5 115 118 
7 472 
(63,6) 

7 545 
(62,7) 

350 
(4,7) 

330 
(4,4) 

1 588 1 651 4 4 3 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystycznego Vademecum Samorządowca 2014. Portrety gmin  
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 Gminą o największym przyroście naturalnym w 2013 r. był Celestynów (4,1), z kolei 
najmniejszy przyrost odnotowano w gminie Osieck (-3,4). W 2014 r. sytuacja uległa zmianie: 
największy przyrost naturalny charakteryzował gminę Wiązowna (6,5), a najmniejszy – Otwock 
(-1,1). Największą gęstość w obu badanych latach odnotowano w gminie Otwock (952 osoby/km2 
w obu latach), z kolei najmniejszą w gminie Osieck – 52 osoby/km2. Różnica wynosiła zatem 
dokładnie 900 osób. Podobnie kształtowały się wielkości związane z liczbą ludności w wieku 
produkcyjnym: najwięcej osób z tej grupy zamieszkiwało gminę Otwock (odpowiednio: 27 401 
oraz 27 197 osób), najmniej gminę Osieck (odpowiednio: 2 167 oraz 2 180 osób). Udział osób w 
wieku produkcyjnym był we wszystkich gminach większy bądź równy 60%, przy czym największy 
w gminie Karczew (64,3% oraz 63,7%), natomiast najmniejszy w gminie Józefów w 2014 r. (60,4% 
oraz 60,0%). Najwięcej bezrobotnych (wartości absolutne oraz udział proc.) zamieszkiwało w 
badanych latach gminę Otwock (patrz: Tabela 4.), z kolei liczbowo najmniej Osieck (111 i 95 
osób). Najmniejszy udział charakteryzował w 2013 r. gminę Sobienie-Jeziory (4,4), natomiast w 
2014 r. – gminę Kołbiel (3,9). 
 Najwięcej podmiotów gospodarki narodowej było zarejestrowanych w gminie Otwock, 
natomiast najmniej w gminie Osieck. Otwock to gmina gdzie zlokalizowano najwięcej przychodni 
(20 w 2013 i 22 w 2014 r.) i bibliotek (9 w 2013 i 10 w 2014 r.). Najmniej przychodni (po jednej) 
było w obu latach w Celestynowie i Kołbieli oraz w 2014 r. w Osiecku. Najmniej bibliotek 
odnotowano w gminach: Józefów, Celestynów i Sobienie-Jeziory (po 2 w obu badanych latach). 

Z powyższej tabeli wyciągnąć można dodatkowo pewne przypuszczenia, co do zwiększonej 
liczby podróżujących między gminami. Przykładowo, ludność z gmin Celestynów i Kołbiel, w 
których zlokalizowana była jedna przychodnia, może podróżować np. do gminy Wiązowna gdzie 
były cztery przychodnie. Z kolei ludność z gminy Józefów (w szczególności młodzież szkolna), 
gdzie w badanych latach były dwie biblioteki, może podróżować do sąsiedniej gminy Otwock, w 
której w latach 2013 i 2014 było odpowiednio 9 i 10 bibliotek. 
 
Dla określenia potencjalnej liczby korzystających z przewozów regularnych na terenie Powiatu 
istotne jest określenie tendencji wzrostu/spadku liczby ludności w poszczególnych gminach w 
ciągu najbliższych lat. W tym celu przeanalizowano liczbę ludności we wszystkich gminach 
Powiatu w ostatnich pięciu latach. Największa liczba ludności w danym roku dla danej gminy 
zaznaczona jest kolorem najciemniejszym, najmniejsza – na biało. 
 
Tab. 5. Gminy Powiatu Otwockiego i ich ludność w latach 2010-2014 
Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 

Józefów 19383 19685 19947 19914 20137 
Otwock 44740 44907 44944 45044 45025 
Celestynów 11399 11441 11547 11576 11607 
Karczew 15990 15975 16041 16018 15943 
Kołbiel 8079 8085 8111 8151 8173 
Osieck 3493 3531 3534 3525 3539 
Sobienie-Jeziory 6314 6292 6332 6358 6395 
Wiązowna 10902 11275 11521 11756 12035 

RAZEM 120300 121191 121977 122342 122854
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) 
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Spośród wymienionych gmin, w Celestynowie, Kołbieli i Wiązownie liczba ludności 
w ostatnich pięciu latach systematycznie rosła. Można na tej podstawie z dużym 
prawdopodobieństwem wnioskować, że w tych gminach liczba ludności będzie nadal rosła. 
Gminy Józefów, Otwock, Osieck oraz Sobienie-Jeziory posiadały tendencje wzrostowe, chociaż 
niesystematyczne. Tam również można spodziewać się wzrostu liczby ludności w kolejnych latach, 
ale z mniejszą pewnością niż w przypadku pierwszych trzech gmin. Z kolei w gminie Karczew od 
dwóch lat obserwuje się nieznaczny spadek liczby ludności, co oznaczać może zachowanie tego 
trendu w następnych latach. 
 
 

4.3. Rozmieszczenie obiektów użyteczności publicznej w gminach – generatory ruchu 
 

W ramach tej części Opracowania wyszczególniono takie obiekty użyteczności publicznej, 
które potencjalnie wpływają na ruch ludności między gminami w ramach Powiatu Otwockiego. 
Zalicza się do nich placówki ochrony zdrowia, biblioteki, szkoły ponadgimnazjalne, urzędy gmin, 
muzea itp. 
 
 
Gmina Otwock: 

- Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock 
- Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku, ul. Andriollego 45, 05-400 Otwock, 
- Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock, 
- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych, ul. Armii Krajowej 13, 
05-400 Otwock, 
- Otwockie Centrum Kultury, 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4 
- Muzeum Ziemi Otwockiej im. Michała Elwiro Andriollego, ul. Narutowicza 2, 
05-400 Otwock 
- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. M.E. Andriollego w Otwocku, 
ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock 

 
publiczne szkoły ponadgimnazjalne: 

- Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku, ul. Andriollego 90, 05-400 Otwock 
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 
ul. Majowa 17/19, 05-400 Otwock 
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock 
- Zespół Szkół Nr 1, Liceum Ogólnokształcące nr III, ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock 
- Zespół Szkół nr 2, Liceum Ogólnokształcące nr II, Liceum Profilowane Nr II, 
Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock 
- Liceum Ogólnokształcące nr I im. K.I.Gałczyńskiego, ul. Filipowicza 9, 05-400 Otwock 

 
niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne: 

- Centrum Kształcenia Edukator, ul. Górna 1, 05-400 Otwock, 
- Europejskie Centrum Kształcenia Pascal w Otwocku, ul. Andriollego 8 lok 2, 
05-400 Otwock 
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- Katolickie Liceum Humanistyczne, ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock 
- Policealne Studium Handlowo-Ekonomiczne dla Dorosłych, ul. Filipowicza 9, 
05-400 Otwock 

 
przychodnie i ośrodki zdrowia: 

- Centrum Medyczne TW-Med., ul. Andriollego 34/5, 05-402 Otwock-Świder 
- NZOZ Centrum Medyczne "Nad Świdrem", ul. Kołłątaja 50, 05-400 Otwock 
- NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Centrum", ul. Andriollego 36/38 m. 16, 
05-400 Otwock 
- Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Mickiewicza8, 
05-400 Otwock, 
- Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Przychodnia Leczenia Uzależnień i 
Współuzależnień, 
ul. Mickiewicza 8, 05-400 Otwock 
- Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Przychodnia Rejonowa, ul. Armii Krajowej 3, 
05-400 Otwock 
- Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Przychodnia Specjalistyczna, ul. Batorego 44, 
05-400 Otwock 
- Przychodnia Rejonowa w Świdrze, ul. Mickiewicza 8, 05-402 Otwock-Świder 
- Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna FAM Medica Sp. z o.o., ul. Geislera 3A, 
05-400 Otwock 
- Rodzinne Centrum Zdrowia, ul. Grunwaldzka 13, 05-402 Otwock-Świder 

 
szpitale publiczne: 

- Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy, ul. Batorego 44, 05-400 
Otwock 
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy, 05-400 Otwock , 
ul. Konarskiego 13, 
- Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, ul. Narutowicza 80, 
05-400 Otwock 
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Specjalistyczny Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock 

 
szpitale niepubliczne: 

- Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Szpital im. Fryderyka Chopina, ul. Borowa 14/18, 
05-400 Otwock 

 
 
Gmina Józefów: 

- Urząd Miasta Józefowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów 
- Miejskie Tereny Sportowo-Rekreacyjne „Józefovia”, ul. Dolna 19, 05-420 Józefów 
- Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Długa 44, 05-420 Józefów 

- Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, ul. Henryka 
Sienkiewicza 4, 05-420 Józefów 
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- Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik” Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i 
Liceum „Strumienie”, ul. 3 Maja 129, 05-420 Józefów 
- Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Świerkowa 11, 05-420 Józefów 
- Gimnazjum i Liceum im. św. Tomasza z Akwinu, ul. Piotra Skargi 13, 05-420 Józefów 
- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Sienkiewicza 28, 05-420 Józefów 
- SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie, ul. Skłodowskiej 5/7, 05-420 Józefów 
- Przychodnia Specjalistyczna „Centrum Medyczne Józefów”, ul. Armii Krajowej 5, 
05-420 Józefów 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Skłodowskiej 5/7, 05-420 Józefów 
- Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji sp. zoo (filia w Józefowie), 
ul. 3 Maja 127, 05-420 Józefów 
- Centrum Kardiologii, al. Nadwiślańska 37, 05-420 Józefów (niepubliczny) 
- Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Skłodowskiej 5/7, 05-420 Józefów 
- Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów 
- Muzeum 2 Korpusu Polskiego w Józefowie, ul. Kasztanowa 6, 05-420 Józefów 
- Muzeum im. E.M.Andriollego w Józefowie, ul. Słoneczna 20, 05-410 Józefów 

 
 
Gmina Celestynów: 

- Urząd Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów 
- Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie, ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów 
- Biblioteka Publiczna w Celestynowie, ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie, 05-430 Celestynów, ul. Regucka 3 
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie, ul. Regucka 5, 
05-430 Celestynów 

 
 
Gmina Karczew: 

- Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie, ul. Widok 2, 05-480 Karczew 
- Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 28, 05- 480 Karczew 
- Miejsko-Gminna Biblioteka w Karczewie, 05 – 480 Karczew, ul. Widok 2 
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Środowiskowej, ul. Gen. Zygmunta Berlinga 4, 
05- 480 Karczew 
- Centrum Historyczne Ziemi Karczewskiej „Stara Plebania”, ul. Księdza Żaboklickiego 12, 
05- 480 Karczew 
- Muzeum Wnętrz, ul. Zamkowa 49, 05- 480 Karczew 
- Muzeum "Torfy" - Baza Edukacji Ekologicznej, ul. Torfy 2, Karczew Anielin 
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie, ul. Bohaterów Westerplatte 55, 
05- 480 Karczew 
- Przychodnia w Karczewie, ul. Otwocka 28, 05- 480 Karczew 
- Przychodnia w Sobiekursku, Sobiekursk 27, 05- 480 Karczew 
- Zespół Szkół w Karczewie im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, 
ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 4, 05- 480 Karczew 
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Gmina Kołbiel: 
- Urząd Gminy w Kołbieli, ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel 
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli, ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel 
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kołbielskiej, ul. Spółdzielcza 6, 05-340 Kołbiel 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy w Kołbieli , ul. Szkolna 1    
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołbieli, ul. Szkolna 3, 
05-340 Kołbiel 

 
 
Gmina Osieck: 

- Urząd Gminy w Osiecku, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck 
- Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku, ul. Rynek 6, 08-445 Osieck 
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna" w Osiecku, ul. Rynek 21, 
08-445 Osieck 

 
 
Gmina Sobienie-Jeziory: 

- Urząd Gminy w Sobieniach-Jeziorach, 08-443 Sobienie-Jeziory, Garwolińska 16 
- Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach-Jeziorach, ul. Duży Rynek 25, 
08-443 Sobienie-Jeziory 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach, ul. Garwolińska 16A, 
08-443 Sobienie-Jeziory, 

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach, ul. Tysiąclecia 2, 
08-443 Sobienie-Jeziory 
 
 
Gmina Wiązowna: 

- Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna 
- Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna 
- Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna 

- Szpital Neuropsychiatrii Dziecięcej w Zagórzu (publiczny), Zagórze k/Warszawy, 
05-462 Wiązowna 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Radiówek 25, 05-462 Wiązowna 
 
 
 Poniżej przedstawiono wizualizację wybranych obiektów spośród wyżej wymienionych. Dla 
lepszej czytelności, poza urzędami gmin, miast i Starostwem Powiatowym, muzeami oraz 
głównymi siedzibami bibliotek, wzięto pod uwagę wyłącznie publiczne szkoły ponadgimnazjalne i 
uczelnie wyższe, a także publiczne szpitale. 



Rys. 4. W

Źródło: 
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 Analizując Rysunek 4. dojść można do wniosku, że miasto Otwock jest głównym 
kierunkiem podróży ludności z Powiatu, jako jego centrum edukacyjno-medyczno-administracyjne. 
Stosunkowo dużo placówek zlokalizowanych jest też w pobliskim Józefowie i Karczewie. Z dużym 
prawdopodobieństwem kierunek podróży mieszkańców Powiatu, biorąc pod uwagę tylko 
wymienione rodzaje placówek, będzie odbywał się na linii: dana gmina – Otwock i z powrotem. 
 
 
 Poza placówkami użyteczności publicznej wpływ na ruch osób mają zakłady pracy. Na 
terenie Powiatu zlokalizowane są one głównie w miastach, ale też na terenach wiejskich (np. 
zakłady przetwórstwa spożywczego, szklarnie, itp.). Na uwagę zasługuje strefa przemysłowa w 
Karczewie, gdzie w kilku zakładach pracy pracuje łącznie ok. 2 tys. osób.  
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5. Obecny system regularnego przewozu osób na terenie Powiatu Otwockiego 
 

System regularnego przewozu osób na terenie Powiatu Otwockiego stanowi infrastruktura, 
tj. drogi powiatowe oraz przystanki przy nich zlokalizowane, a także przewoźnicy realizujący 
przewozy na podstawie wydanych zezwoleń. W związku z powyższym, niniejszy rozdział został 
podzielony na kilka części. Pierwsza prezentuje wykaz dróg na obszarze Powiatu. Następny 
to wykaz przystanków zlokalizowanych drogach powiatowych z krótkim podsumowaniem. Kolejna 
część stanowi opis przewoźników oraz ich taboru wraz z wykazem linii, na które posiadają 
zezwolenie. Ostatnia część charakteryzuje przewozy, natężenie na poszczególnych trasach oraz 
stosowaną taryfę. 
 
 

5.1. Sieć drogowa na terenie Powiatu 
 
 Tabela 6. przedstawia wykaz dróg na terenie Powiatu Otwockiego będących pod zarządem 
Zarządu Dróg Powiatowych (ZDP) w Otwocku. Tabela uwzględnia numer drogi oraz lokalizację.  
 
 
Tab. 6. Wykaz dróg powiatowych Powiatu Otwockiego leżących zarówno w granicach administracyjnych miast jak też 
poza nimi, będących w zarządzie ZDP 
Lp. Nr drogi Lokalizacja drogi 
1 1302W Podborek – Wysoczyn – Mariańskie Porzecze 
2 1303W Piwonin – Śniadków – Mariańskie Porzecze 
3 1308W Wola Rębkowska – Budy Uśniackie – Wola Władysławowska 
4 1310W Wola Rębkowska – Krystyna – Stara Huta – Pod Kościeliskami 
5 1311W Wola Władysławowska – Łucznica – Pilawa 
6 1315W Jóźwiny – Augustówka 
7 2221W Dębe Wielkie – Górki – Poręby 
8 2245W Nowa Pogorzel – Grzebowilk – Grębiszew – Dobrzyniec 
9 2701W Zakręt – Michałówek – Duchnów 
10 2702W Izabela – Nowy Konik 
11 2703W Góraszka – Boryszew 
12 2704W Boryszew – Michałówek 
13 2705W Wiązowna – Kąck 
14 2706W Glinianka – Poręby – granica województwa – (Górki) 
15 2707W Duchnów – Kąck – Wielgolas Duchnowski 
16 2708W Dziechciniec – Pęclin – Kąck 
17 2709W Zanęcin – Malcanów – Glinianka – Bolesławów – granica województwa – (Grębiszew) 
18 2710W Glinianka – Wola Karczewska – Teofilów – Świerk 
19 2711W Czarnówka – Rzakta – granica województwa – (Józefów) 
20 2712W Wola Karczewska – Kruszowice 
21 2713W Regut – Celestynów – Dąbrówka – Glina – Wola Karczewska 
22 2714W Dąbrówka – Celestynów – granica województwa – (Kołbiel) 
23 2715W Celestynów – Dyzin – Glina – Pogorzel – Otwock 
24 2715W Otwock 
25 2716W Dyzin – Ostrówek 
26 2717W od dr (Dąbrówka – Celestynów) – Celestynów – granica województwa – (Chrosna) 
27 2718W Celestynów (od drogi 2713W do drogi 2717W) 
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28 2719W Celestynów – Tabor 
29 2720W Tabor – Podbiel – granica województwa – (Osieck) 
30 2721W Podbiel – Regut 
31 2722W Pogorzel – Świerk 
32 2722W Otwock 
33 2723W Janów – do drogi nr 801 
34 2724W Karczew – Janów – Brzezinka – Łukówiec – Całowanie – granica województwa – (Warszówka) 
35 2724W Karczew 
36 2725W Sobiekursk – Łukówiec 
37 2726W Sobiekursk (dawny przebieg drogi Warszawa Dęblin) 
38 2727W Wiązowna (dawny przebieg drogi Warszawa Lublin) 
39 2728W Wygoda – Ostrowiec – do drogi nr 801 
40 2729W Kępa Gliniecka – Otwock Wielki – Otwock Mały – Karczew 
41 2729W Karczew 
42 2730W Nadbrzeż – Glinki 
43 2731W Wiązowna – Falenica 
44 2732W objazd awaryjny odcinka drogi nr 50 w Celestynowie 
45 2733W (Kąty) – granica województwa – Zabieżki – granica województwa – (Osieck) 
46 

2734W 
Nadbrzeż – Karczew (droga nr 801) 

47 Karczew 
48 2735W Warszówka – Warszawice 
49 2736W Olesin – Grzebowilk 
50 2737W Anielinek – Sępochów – Rudno 
51 2738W Kołbiel – Siennica 
52 2739W Stara Wieś – Gadka – Majdan – Wólka Dłużewska 
53 2740W Lubice – objazd awaryjny w ciągu drogi nr 17 
54 2741W Kołbiel – Sufczyn 
55 2742W Stara Wieś – Gózd – granica województwa – (Dąbrówka) 
56 2743W (Celestynów) – granica województwa – Człekówka – Kąty – Antoninek 
57 2744W Człekówka – Ponurzyca – stacja kolejowa Osieck 
58 2745W Kąty – granica województwa – (Zabieżki) – granica województwa – Osieck 
59 2746W Grabianka – Górki – Osieck 
60 2747W Osieck – Natolin – Stara Huta 
61 2748W Rzakta – Józefów – do drogi nr 50 
62 2749W stacja kolejowa Warszówka – granica województwa – (Całowanie) 
63 2750W Warszawice – Radwanków Szlachecki 
64 2751W Sobienie Kiełczewskie – Zuzanów – Czarnowiec 
65 2752W Władysławów – Zambrzyków Stary – Sobienie Kiełczewskie 
66 2753W Radwanków Królewski – Sobienie Kiełczewskie 
67 2754W Otwock 
68 2755W Otwock 
69 2756W Otwock 
70 2757W Otwock 
71 2758W Otwock 
72 2759W Otwock 
73 2760W Otwock 
74 2761W Otwock 
75 2762W Otwock 
76 2763W Otwock 
77 2764W Otwock 
78 2765W Józefów, Otwock 
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79 2766W Józefów 
80 2767W Józefów 
81 2768W Józefów 
82 2769W Józefów 
83 2770W Józefów 
84 2771W Karczew 
85 2772W Karczew 
86 2773W Karczew 
87 2774W Karczew 
88 2775W Karczew 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wykazu dróg powiatowych, Załącznik do uchwały Nr 1351/289/06 Zarządu 
Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2006 r. 
 
 
Dane zawarte w tabeli pochodzą z 2006 r., jednak Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku 
potwierdził aktualność wykazu pismem z dnia 21 września 2015 r. 
 
 
 Sieć dróg powiatowych jest stosunkowo gęsta, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców oraz 
liczbę gmin w Powiecie. Uzupełniona o drogi wojewódzkie, łączy wszystkie stolice gmin ze stolicą 
Powiatu. Zapewnia dobre połączenia między gminami, umożliwiając lokalnej społeczności 
przemieszczanie się między nimi. 
 Z obserwacji wykonanych na miejscu wynika, że jakość dróg powiatowych łącząca większe 
miejscowości z terenu Powiatu jest zadowalająca, a ewentualne remonty wykonywane są na 
bieżąco. Nieco gorzej sytuacja wygląda w przypadku dróg łączących mniejsze miejscowości (np. na 
terenie konkretnej gminy). Ubytków w tych drogach jest więcej, rzadziej dokonywane są remonty, 
a ich przejezdność nie jest zadowalająca. 
 
 
Przebieg dróg powiatowych przedstawia Rys. 5. 
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Rys. 5. Sieć dróg powiatowych na terenie Powiatu Otwockiego, 2010 r. (drogi powiatowe w kolorze fioletowym) 

 
Źródło: Mapy i zdjęcia satelitarne, www.powiat-otwocki.pl 
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5.2. Przystanki na terenie Powiatu 
  

Według Uchwały Nr 311/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014 
r., na terenie Powiatu zlokalizowanych jest 291 przystanków przy drogach powiatowych Powiatu 
Otwockiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki14. 

W tabeli poniżej przedstawiono gminy wraz z miejscowościami i numerami drogi oraz 
liczbą przystanków przy danej drodze. Zestawienie zostało ułożone chronologicznie według 
numeru drogi, tj. od najmniejszego do największego numeru. Podane liczby przystanków dotyczą 
obu stron jezdni. Przykładowo, jeżeli na danej drodze w danej miejscowości wskazano 4 przystanki, 
oznacza to, że zarówno w jednym jak i drugim kierunku są dwa przystanki. Jeżeli natomiast liczba 
przystanków jest nieparzysta, w nawiasie podano ile przystanków jest po lewej (L), a ile po prawej 
(P) stronie drogi. 
 
 
Tab. 7. Wykaz lokalizacji przystanków przy drogach powiatowych Powiatu Otwockiego 

Lp. Nr drogi Gmina Miejscowość 
Liczba 
przystanków 

1 
1302W 

Sobienie-Jeziory 

Wysoczyn 4 
2 Gusin 2 
3 Szymanowice Małe 2 
4 

1303W 
Śniadków 2 

5 Siedzów 4 
6 1308W Osieck Kolonia Kościeliska 4 
7 2705W 

Wiązowna 

Wiązowna 4 
8 2708W Pęclin 3 (2xP, L) 
9 

2709W 

Żanęcin 2 
10 Dziechciniec 5 (3xP, 2xL) 
11 Malcanów 4 
12 Lipowo 4 
13 Glinianka 5 (3xP, 2xL) 
14 

2710W 
Wola Ducka 1 (L) 

15 Wola Karczewska 7 (4xP, 3xL) 
16 

2711W 
Glinianka 1 (L) 

17 Czarnówka 2 
18 Rzakta 5 (2xP, 3xL) 
19 2712W Wola Karczewska 1 (P) 
20 

2713W 

Wola Ducka 2 
21 

Celestynów 

Glina 2 
22 Stara Wieś 4 
23 Dąbrówka 4 
24 Celestynów 2 
25 2714W Gózd 2 
26 

2715W 

Otwock Otwock 11 (6xP, 5xL) 
27 

Celestynów 

Pogorzel 3 (2xP, L) 
28 Glina 1 (P) 
29 Dyzin 1 (P) 
30 2716W Dyzin 1 (P) 
                                                            
14 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 311/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014 r. 



 

29 

31 Jatne 4 
32 2717W Celestynów 3 (P, 2xL) 
33 

2724W 
Karczew 

Brzezinka 2 
34 Łukówiec 2 (2xL) 
35 Całowanie 3 (P, 2xL) 
36 2726W Sobiekursk 4 
37 2727W Wiązowna Wiązowna 2 
38 

2729W 
Karczew 

Otwock Mały 2 
39 Otwock Wielki 2 
40 Kępa Gliniecka 1 (L) 
41 Glinki 4 
42 

2730W 
Władysławów 2 

43 Kępa Nadbrzeska 2 
44 2733W Celestynów Zabieżki 2 
45 

2736W 

Kołbiel 

Rudzienko 2 
46 Teresin 2 
47 

2738W 
Władzin 2 

48 Podgórzno 2 
49 2739W Radachówka 3 (P, 2xL) 
50 

2741W 
Kołbiel 1 (L) 

51 Wola Sufczyńska 4 
52 2742W Stara Wieś Druga 2 
53 

2743W 
Człekówka 1 (P) 

54 Kąty 1 (P) 
55 2746W 

Osieck 

Rudnik 2 
56 

2747W 
Czarnowiec 2 

57 Natolin 2 
58 Kościeliska Nowe 5 (2xP, 3xL) 
59 2753W Sobienie-Jeziory Radwanków Królewski 2 
60 2754W 

Otwock Otwock 

7 (4xP, 3xL) 
61 2755W 2 
62 2756W 2 
63 2757W 2 
64 2758W 5 (2xP, 3xL) 
65 2759W 23 (11xP, 12xL) 
66 2760W 9 (6xP, 3xL) 
67 2761W 2 
68 2762W 6 
69 2763W 19 (9xP, 10xL) 
70 2764W 14 
71 

2765W 
Józefów Józefów 10 

72 Otwock Otwock 11 (6xP, 5xL) 
73 2769W Józefów Józefów 4 
74 2771W 

Karczew Karczew 

4 
75 2772W 4 
76 2773W 2 
77 2775W 2 
Źródło: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 311/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014 r. 
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 Liczba przystanków, będących pod zarządem ZDP w Otwocku, a zlokalizowanych na 
terenie poszczególnych gmin Powiatu, przedstawiała się następująco: 
 
a) gminy miejskie: 
- Józefów:  14 
- Otwock:  113 
Razem:  127 
 
a) gminy miejsko-wiejskie: 
- Karczew:  36 
Razem:  36 
 
b) gminy wiejskie: 
- Celestynów:  29 
- Kołbiel:  20 
- Osieck:  15 
- Sobienie-Jeziory: 16 
- Wiązowna:  48 
Razem:  128 
 
 
Najwięcej przystanków zlokalizowanych było w gminie Otwock, Wiązowna i Karczew, 
odpowiednio 113, 48 i 36. Najmniej przystanków było w gminach: Józefów, Osieck i Sobienie-
Jeziory, odpowiednio: 14, 15 i 16. 

Wizualizację liczby przystanków w poszczególnych gminach wraz ze średnią dla Powiatu 
(czerwona linia) przedstawia poniższy rysunek. 
 
 
Rys. 6. Liczba przystanków w poszczególnych gminach Powiatu Otwockiego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie podsumowania Tabeli 5. 
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Analizując powyższe zestawienie wraz z liczbą osób w wieku produkcyjnym w poszczególnych 
gminach (Tabela 4.), dojść można do kolejnych wniosków. Na przykład, w gminie Józefów, 
w której w latach 2013 i 2014 mieszkało ponad 12 tys. osób w wieku produkcyjnym, 
zlokalizowanych było jedynie 14 przystanków których właścicielem lub zarządzającym był Powiat 
Otwocki. Dla porównania, gmina Wiązowna, którą w analogicznym okresie zamieszkiwało ok. 7,5 
tys. osób w wieku produkcyjnym zawierała 48 takich przystanków. Gęstość zaludnienia gminy 
Wiązowna wynosiła w 2014 roku 118 osób/km2, natomiast gminy Józefów – 842 osób/km2. Z kolei 
w gminie Otwock, w której w obu badanych latach mieszkało ponad 27 tys. osób w wieku 
produkcyjnym (gęstość zaludnienia – 952 osoby/km2) zlokalizowanych było 113 przystanków 
będących pod zarządem Powiatu. Liczba osób w wieku produkcyjnym w gminie Otwock jest 
prawie 2,5 razy większa niż w gminie Józefów, ale liczba przystanków jest większa ponad 
ośmiokrotnie. 
 
 Więcej informacji dotyczących przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Powiat Otwocki, w tym np. przebieg drogi czy numer przystanku, znajduje się w wykazie 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 311/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 
października 2014 r. 
 
 
Przystanki w miejscowościach na początku lub na końcu trasy (najczęściej miasto Otwock i stolica 
gminy) są zazwyczaj zadaszone, a rozkład jazdy jest czytelny. W mniejszych miejscowościach 
lub na trasie przystanek stanowi często słup z odpowiednim znakiem drogowym, na który 
przyklejona jest kartka z rozkładem jazdy. Warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg) powodują, 
że w krótkim czasie staje się on nieczytelny. Zazwyczaj rozkład nie jest odpowiednio 
zabezpieczony przez zniszczeniem, a część zadaszonych przystanków wymaga remontu/wymiany. 
Nie ma też jednolitych standardów w sposobie informowania społeczności o aktualnych kursach 
przewoźników. Ogólnie można stwierdzić, że im bliżej Otwocka oraz stolic gmin tym przystanki są 
bardziej solidne i częściej zadaszone. 
 
 
Poniżej znajdują się przykładowe zdjęcia przystanków z terenu Powiatu. 
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Źródło: zdjęcia własne autora Opracowania 
 
 
 
 

     
Źródło: zdjęcia własne autora Opracowania 
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5.3. Przewoźnicy operując na terenie Powiatu, linie komunikacyjne i tabor 
 

5.3.1. Przewoźnicy 
 
Zgodnie z aktualnym wykazem przewoźników i tras ze strony internetowej Starostwa, na terenie 
Powiatu Otwockiego (tj. w jego granicach) operuje dziewięciu przewoźników15: 
 
1. Usługi Transportowe Przewóz osób „Mikrobus” Stefanowska Janina 
ul. Batorego 36 m. 11, 05-400 Otwock 
2. Dariusz Bielecki, Przewozy Autokarowe 
Janów 36, 05-480 Karczew 
3. „MINI BUS” Komunikacja Prywatna, Andrzej Mosak i Tadeusz Pleskot, Sp. Jawna 
ul. Bema 2B, 05-480 Karczew 
4. Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Transportu Samochodowego 
ul. Sołtana 7 bud.14, 05-400 Otwock 
5. Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Powiatu Otwockiego 
ul. Patriotów 110, 04-846 Warszawa 
6. „OLPEX-P” Sp. z o.o. 
ul. Patriotów 110, 04-846 Warszawa 
7. „LECH TRAVEL” Zbigniew Marczak 
ul. por. Mieczysława Kalinowskiego 27A, 05-400 Otwock 
8. Wojciech Filipczak, „WOT TRANS” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
ul. Jana Kochanowskiego 5, 05-480 Karczew 
9. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A. 
ul. Warszawska 222, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
 
Wymienieni przewoźnicy na moment sporządzania niniejszego Opracowania posiadali w sumie 14 
Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 
wydane przez Starostę Otwockiego. Szczegóły prezentuje następny rozdział, który posiada formę 
tabeli. W kolumnie „Wybrane godziny odjazdu – przyjazdu” uwzględniono pierwszy i ostatni kurs 
oraz kilka wybranych kursów pomiędzy pierwszym i ostatnim. 
 Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zezwolenie dla przewoźnika „OLPEX-P” Sp. z o.o. jest 
wyłącznie formalne. Firma o tej nazwie już nie funkcjonuje, a żaden z pozostałych przewoźników 
nie wystąpił o zezwolenie na tej trasie. W związku z tym, w praktyce nie ma realizowanych 
przewozów w ramach tego zezwolenia. 
 
 

                                                            
15 Na podstawie informacji ze Starostwa oraz strony http://www.bip.powiat-otwocki.pl/542,wykaz-przewoznikow.html, 02.07.2016 r. 
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5.3.2. Wykaz zezwoleń wraz z liniami komunikacyjnymi dla przedsiębiorstw operujących w granicach Powiatu Otwockiego 
 
 
 
Tab. 8. Zestawienie przewoźników obsługujących linie na terenie Powiatu Otwockiego 

Lp. Przewoźnik 
Nr Zezwolenia, 
Okres ważności 

Linia regularna Wybrane miejscowości na trasie 

Wybrane 
godziny 
odjazdu – 
przyjazdua 

Długość 
trasy 

(w km) 

1. 

Usługi Transportowe Przewóz osób 
„Mikrobus” Stefanowska Janina  
ul. Batorego 36 m. 11 
05-400 Otwock 

0000074, 
08.08.2016 r. 

Kołbiel – Wola Ducka – 
Otwock 

Nowa Wieś, Jatne, Ostrów, Wólka Mlądzka, Teklin 

06:20 – 06:57 
08:15 – 08:55 

11:45 – 12:25 
14:35 – 15:10 
18:30 – 19:05 

23 

2. 

Usługi Transportowe Przewóz osób 
„Mikrobus” Stefanowska Janina  
ul. Batorego 36 m. 11 
05-400 Otwock 

73, 
30.12.2016 r. 

Otwock – Radiówek – 
Wiązowna; Wiązowna – 
Radiówek – Otwock 

Wólka Mlądzka, Rudka 

05:35 – 05:59 
07:20 – 07:45 
10:10 – 10:35 
15:10 – 15:35 
20:10 – 20:35 

15 

3. 
Dariusz Bielecki, Przewozy Autokarowe 
Janów 36 
05-480 Karczew 

001/2015, 
31.12.2016 r. 

Otwock – Warszawice – 
Osieck 

Karczew, Ostrówiec, Sobiekursk, Piotrowice, 
Sobienie Jeziory, Sobienki 

05:50 – 06:49 
07:45 – 08:44 
10:50 – 11:38 
15:10 – 16:09 
20:20 – 21:08 

41 

4. 
Dariusz Bielecki, Przewozy Autokarowe 
Janów 36 
05-480 Karczew 

0000084, 
31.12.2016 r. 

Otwock – Karczew – 
Całowanie – Sobienie-
Jeziory – Zambrzyków 

Brzezinka, Łukówiec, Warszówka, Warszawice 

04:55 – 05:55 
08:45 – 09:45 
10:55 – 11:55 
13:45 – 14:45 
18:15 – 19:15 

37 

5. 

„MINI BUS” Komunikacja Prywatna, 
Andrzej Mosak i Tadeusz Pleskot 
Sp. Jawna, 
ul. Bema 2B 
05-480 Karczew 

0000082, 
31.12.2016 r. 

Otwock – Glina – Dąbrówka 
– Celestynów 

Śródborów, Pogorzel, Stara Wieś 

04:20 – 04:47 
10:25 – 10:24 
14:30 – 14:59 
19:00 – 19:29 
21:36 – 22:05 

16 
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6. 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład 
Transportu Samochodowego 
ul. Sołtana 7 bud. 14 
05-400 Otwock 

0000083, 
31.12.2016 r. 

Sobienie Jeziory – Karczew 
– Otwock – Świerk NCBJ 

Warszawice, Piotrowice, Ostrówiec, Teklin, Wólka 
Mlądzka 

05:40 – 06:28 
14:35 – 15:20b 

36 

7. 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład 
Transportu Samochodowego 
ul. Sołtana 7 bud. 14 
05-400 Otwock 

0000089, 
31.12.2016 r. 

Otwock – Celestynów – 
Osieckh 

Podbiel, Regut, Stara Wieś, Pogorzel 

06:35c – 07:30 
07:15d – 08:12 
14:10 – 15:00e 
14:45 – 15:12f 

30 

8. 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład 
Transportu Samochodowego 
ul. Sołtana 7 bud. 14 
05-400 Otwock 

0000085, 
31.12.2016 r. 

Celestynów – Kąty – 
Zabieżki 

Człekówka, Chrząszczówka 
07-10 – 07:45g 
14:35 – 15:03 
15:30 – 15:58 

12 

9. 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład 
Transportu Samochodowego 
ul. Sołtana 7 bud. 14 
05-400 Otwock 

002/2015, 
31.12.2016 r. 

Siwianka – Wola 
Karczewska – Glinianka 

Wola Karczewska „Os. Wedel”, Gliniaka 
„Młodzieżowa” 

07:25 – 07:45 
17:05 – 17:25l 

12,4 

10. 

Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych 
Powiatu Otwockiego 
ul. Patriotów 110 
04-846 Warszawa 

002/2016, 
31.12.2017 r. 

Otwock – Karczew – 
Sobienie Jeziory 

Wygoda, Ostrówiec, Piotrowice, Radwanków 

07:00 – 07:41 
11:00 – 11:41 
14:15 – 14:56 
16:10 – 16:51 
19:00 – 19:41 

26 

11. 
„OLPEX-P” Sp. z o.o. 
ul. Patriotów 110 
04-846 Warszawa 

0000080, 
20.12.2016 r. 

Rzakta – Otwock – Rzakta Wola Karczewska, Świerk, Jabłonna 

04:55 – 05:25 
07:10 – 07:40 
11:25 – 11:55 
15:05 – 15:35 
18:50 – 19:20 

18 

12. 
„LECH TRAVEL” Zbigniew Marczak 
ul. por. Mieczysława Kalinowskiego 27A, 
05-400 Otwock 

004/2015 
31.12.2016 r. 

Otwock – Pogorzel / 
Pogorzel – Otwock 

Karczew, Brzezinka, Całowanie 

06:20 – 06:50 
09:25 – 10:25 
13:45 – 14:33 
17:30 – 18:18 
19:20 – 20:15 

23 

13. 

Wojciech Filipczak, "WOT-TRANS" 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
ul. Jana Kochanowskiego 5 
05-480 Karczew 

0000091, 
31.12.2016 r. 

Otwock – Nadbrzeż – 
Kosumce 

Karczew, Otwock Wielki, Kępa Nadbrzeska, Ostrówek 

05:30 – 05:48k 
08:20 – 08:58 
14:20 – 14:58 
20:00 – 20:38 

19 
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14. 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A. 
ul. Warszawska 222 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

001/2016, 
31.12.2016 r. 

Celestynów – Kołbiel – 
Wola Sufczyńska – Sufczyn 
– Radachówka 

Człekówka 17:25 – 17:52 16,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zezwoleń wydanych przez Starostę Otwockiego oraz rozkładów jazdy dostępnych na stronie internetowej: www.bip.powiat-otwocki.pl 
a godzina odjazdu z przystanku początkowego i przyjazdu na przystanek końcowy w ramach poszczególnych tras na danej linii, 
b kurs powrotny, tj. Świerk NCBJ – Sobienie Jeziory, c kurs z miejscowości Podbiel, d kurs z miejscowości Ponurzyca, e kurs do miejscowości Ponurzyca, f kurs do miejscowości Celestynów 
g kurs Zabieżki – Celestynów, h kursy do Osiecka występują jedynie w niedziele na trasie Podbiel – Osieck; przewoźnik dowozi ludzi do kościoła, k kurs do miejscowości Nadbrzeż 
 
 
 
Sieć połączeń skonstruowana jest w sposób optymalny biorąc pod uwagę jej dostępność dla mieszkańców Powiatu. Linie przebiegają bądź łączą wszystkie stolice gmin 
ze stolicą Powiatu, poza gminą Józefów16. Umożliwia to ludziom dość swobodne przemieszczanie się między gminami. 
 
 
Rysunek 7. prezentuje linie regularne wykazane w tabeli powyżej, w formie graficznej. 
 
 

                                                            
16 Przez oba miasta przebiega trasa z Karczewa, przez Otwock i Józefów do Warszawy, na które zezwolenie posiada firma „MINI BUS”, ale zezwolenie to nie zostało wydane przez Starostę Otwockiego 
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5.3.3. Tabor 
 
 Wykaz taboru został opracowany w oparciu o informacje pozyskane ze Starostwa, a także 
z informacje uzyskane wprost od przewoźników. W związku z powyższym, poniższe wykazy nie 
zostały zaprezentowane w takiej samej postaci dla wszystkich przewoźników, ale w każdym 
przypadku podana jest marka oraz ilość pojazdów operujących na liniach komunikacyjnych, 
na które przewoźnik otrzymał zezwolenie. 
 
Usługi Transportowe Przewóz Osób „Mikrobus” Janina Stefanowska (dane na 11.2013 r.) 
Lp. Typ i Model Liczba miejsc siedzących 
1. Setra S 215UL 56 + 15 

2. Setra S 215UL 54 

3. Renault Carrier 28 + 15 

4. Mercedes 308D 25 

5. Mercedes Benz 26 

6. Mercedes VARIO 13 

 
Przewozy Autokarowe Dariusz Bielecki (dane na 20.12.2014 r.) 
Lp. Typ i Model Liczba miejsc siedzących 
1. Mercedes-Benz 814 D  24 

2. Mercedes-Benz 814 D  21 

3. Renault LR210P Medium 36 

4. Mercedes-Benz 815/EA 29 

 
„MINI BUS” Komunikacja Prywatna Andrzej Mosak i Tadeusz Pleskot, Sp. Jawna 
(dane na 12.10.2015 r.) 

Lp. Typ i Model 
Liczba miejsc 
siedzących 

Rok 
produkcji 

Norma emisji 
spalin 

1. Mercedes-Benz O345 56/25 1998 Euro 2 

2. Mercedes-Benz O345 56/25 1999 Euro 2 

3. Q BUS Q96 12/8 1997 Euro 1 

4. Mercedes-Benz 814D 21/14 1996 Euro 1 

5. Mercedes-Benz 814D 21/14 1996 Euro 1 

 
Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Powiatu Otwockiego (dane na 12.11.2014 r.) 
Lp. Typ i Model Liczba miejsc siedzących 
1. IVECO  25 

2. IVECO  20 

3. IVECO  20 

4. Mercedes 23 

5. Temsa 29 

6. Temsa 29 
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NCBJ Zakład Transportu Samochodowego (dane na 08.09.2015 r.) 

Lp. Trasa Typ i Model 
Liczba 
miejsc 
siedzących 

Przystosowanie 
do przewozu 
os. niepełnos. 

Norma 
emisji 
spalin 

Klasa 
Rok 
produkcji 

1. 
Sobienie 
Jeziory –
Otwock 

SETRA 215H 55 NIE E0 MAXI 1994 

2. 
Siwianka – 
Glinianka 

Mercedes 
Sprinter 519CDI 

20 NIE E5 MIDI 2013 

3. 
Zabieżki – 
Celestynów 

SETRA 213UL 41 + 27 NIE E0 MAXI 1993 

SETRA 215UL 54 + 37 NIE E0 MAXI 1993 

4. 
Ponurzyca – 
Otwock 

SETRA 215 HD 54 + 27 NIE E0 MAXI 1992 

SETRA 215UL 54 + 22 NIE E0 MAXI 1993 

 
„LECH TRAVEL” Zbigniew Marczak (dane na 23.06.2014 r.) 
Lp. Typ i Model Liczba miejsc siedzących 
1. Mercedes 781D  25 

2. Mercedes 614  27 

3. Mercedes 817  29 

 
Wojciech Filipczak „WOT TRANS” PUH (dane na 16.02.2015 r.) 
Lp. Typ i Model Tytuł prawny 
1. Mercedes Benz  własność 

2. Setra  własność 

 
 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A. 
Przewoźnik posiada znaczny tabor (ok. 100 pojazdów). Poszczególne pojazdy dobierane są do tras 
w ramach bieżących potrzeb. 
 
„OLPEX-P” Sp. z o.o. 
Ze względu na brak przewozów realizowanych przez tego przewoźnika bezcelowe jest podawanie 
taboru, który figuruje na wykazie w Starostwie. 
 
 
 
 
Podsumowując, wymienieni przewoźnicy dysponowali taborem złożonym od 2 do 6 pojazdów 
w ramach obsługi linii regularnych na które otrzymali zezwolenie. Głównymi markami 
samochodów, z których korzystali były Mercedes i Setra. U niektórych występował Iveco, Temsa, 
Renault czy QBUS. Roczniki poszczególnych pojazdów były stosunkowo stare, a normy emisji 
spalin, poza nielicznymi wyjątkami, dość niskie. 
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5.4. Charakterystyka przewozów i przewoźników 
 
 Praca przewozowa poszczególnych przedsiębiorstw operujących na obszarze Powiatu 
została określona na podstawie danych przesłanych przez przewoźników, obserwacji i rozmów 
przeprowadzonych przez autora Opracowania, a także w oparciu o rozkłady jazdy oraz ankiety 
przeprowadzone wśród ludności (młodzież ponadgimnazjalna i pracujący dorośli). Poniżej znajduje 
się wykaz średnich dziennych potoków podróżnych u poszczególnych przewoźników aktualnych na  
wrzesień 2015 roku. Rysunek 8. przedstawia natężenie tras w wersji graficznej. 
 
1. Narodowe Centrum Badan Jądrowych Zakład Transportu Samochodowego: 
a) trasa Sobienie Jeziory – Otwock (linia Sobienie Jeziory – Świerk NCBJ): ok. 30 osób 
b) trasa Ponurzyca – Otwock (linia Otwock – Osieck): ok. 360 osób  
c) trasa Zabieżki – Celestynów (linia Celestynów – Zabieżki): ok. 300 osób 
d) trasa Siwianka – Glinianka (linia Siwianka – Glinianka): ok. 50 osób 
Przewoźnik wykonuje kursy w dni robocze. Szczyty przewozowe występują w godzinach rannych. 
Przewoźnik wozi głównie młodzież do szkół. Wyjątek stanowi trasa Ponurzyca – Otwock 
(w ramach linii Otwock – Osieck), na której realizowane są kursy w niedziele i są one związane 
z dowozem ludzi do kościoła. 
 
2. „MINI BUS” Komunikacja Prywatna, Andrzej Mosak i Tadeusz Pleskot, Sp. Jawna 
a) trasa Otwock – Celestynów: ok. 400-500 osób na biletach jednorazowych oraz ok. 400 osób na 
biletach miesięcznych. W soboty podróżuje ok. 200-250 osób, w niedziele ok. 100-150 osób. 
Szczyty komunikacyjne występują w godz. 6.00-9.00 oraz 13.00-16.00. 
 
3. Usługi Transportowe Przewóz osób „Mikrobus” Stefanowska Janina 
a) trasa Otwock – Kołbiel: ok. 180 osób 
b) trasa Otwock – Wiązowna: ok. 320 osób 
 
4. Dariusz Bielecki, Przewozy Autokarowe 
a) trasa Otwock – Zambrzyków: ok. 140 osób 
b) trasa Otwock – Osieck: ok. 350 osób 
 
5. Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Powiatu Otwockiego 
a) trasa Otwock – Sobienie Jeziory: ok. 220 osób 
 
6. „LECH TRAVEL” Zbigniew Marczak 
a) trasa Otwock – Pogorzel: ok. 180 osób 
 
7. Wojciech Filipczak, "WOT-TRANS" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
a) trasa Otwock – Kosumce: ok. 260 osób 
 
8. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A. 
a) trasa Celestynów – Radachówka: ok. 40 osób 
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Taryfy za przejazd u przewoźników operujących na trasach o zbliżonej długości były podobne. 
Taryfa zwiększała się proporcjonalnie do długości tras. We wrześniu 2015 r. za przejazd na trasie o 
długości: 
- ok. 5 km należało zapłacić ok. 3 zł, 
- ok. 15 km należało zapłacić ok. 4 zł, 
- ok. 25 km należało zapłacić ok. 5 zł, 
- ok. 35 km należało zapłacić ok. 6 zł. 
 
Ceny u dwóch przewoźników odbiegały nieco od pozostałych: opłata za przejazd na trasie Otwock 
– Kosumce (19 km) wynosiła we wrześniu 2015 r. 5,5 zł, a opłata za przejazd na trasie z Kołbieli do 
Celestynowa (7 km) wynosiła w tym okresie 4,7 zł. 
 
 
 Przewozy na terenie Powiatu realizowane są w sposób optymalny z punktu widzenia 
przewoźników. Na trasach gdzie podróżowało relatywnie mniej ludzi, przewoźnik określił 
odpowiednio większą cenę biletu oraz mniejsza liczbę kursów aby zapewnić sobie rentowność linii. 
Rozkłady jazdy są generalnie dopasowane do potrzeb ludzi, natomiast częstotliwości odjazdów i 
przyjazdów zapewniają dostateczną obsługę ludności. Z ankiet przeprowadzonych wśród 
mieszkańców Powiatu wynika, że brakuje połączeń na danych trasach w innym czasie w ciągu dnia, 
np. późnym wieczorem lub w określonych godzinach. Zdarza się też, że w godzinach szczytu 
podstawiane są zbyt małe autobusy, a połączenia nie są skorelowane ze sobą na dłuższych trasach. 
 Zaprezentowane wyżej realia wynikają z faktu, że przewozy realizowane są na zasadach 
komercyjnych. Przewoźnik układa je tak aby zapewnić sobie maksymalizację zysku i minimalizację 
kosztów. Lepsze dopasowanie usług przewozowych będzie możliwe po wprowadzeniu w życie 
zapisów niniejszego Planu Transportowego (patrz: 10. Sposób organizacji przewozów o charakterze 
publicznym). 
 
 
 Na podstawie Rys. 8. Średnie dobowe natężenie podróżnych na poszczególnych trasach 
(potoki podróżnych) oraz na podstawie opisu na poprzedzającej stronie stwierdzić można, 
że obłożenie obecnych linii komunikacyjnych nie jest jednakowe. Linie, na których w ciągu doby 
podróżuje mniej niż 100 osób uznać można za nierentowne/deficytowe i to bez znaczenia 
na długość linii czy liczbę kursów. Założenie takie wynika z faktu ponoszenia przez przewoźnika 
stałych kosztów, do których zalicza się np. wynagrodzenie dla kierowcy czy koszt paliwa. 
Przyjmując takie kryterium, do linii nierentownych zalicza się następujące linie: 
- Sobienie Jeziory – Świerk NCBJ (ok. 30 podróżnych dziennie), 
- Siwianka – Glinianka (ok. 50 podróżnych dziennie), 
- Celestynów – Radachówka (ok. 80 podróżnych dziennie na dwóch liniach). 
  
 W obecnych, komercyjnych warunkach, przedsiębiorca rezygnuje z obsługi linii, która z 
czasem okazuje się nierentowna lub znacznie zmniejsza liczbę kursów w ciągu dnia. W przypadku 
publicznego transportu zbiorowego sytuacja będzie bardziej skomplikowana. Jeżeli okaże się, że 
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któraś z linii przestaje być rentowna, władze Starostwa będą musiały rozważyć czy jej zawieszenie 
nie spowoduje likwidacji istotnego połączenia dla stosunkowo dużej liczby mieszkańców. 
 
 Odnosząc się w tym miejscu do art. 22a ust 5. pkt 2. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym17 należy nadmienić, iż do momentu sporządzania niniejszego Planu 
pracownicy Starostwa otrzymali kilka telefonów od pasażerów dotyczących głównie opóźnień 
przewoźników bądź ich wcześniejszych odjazdów niż wynikało to z rozkładu jazdy. Nie miały one 
jednak dalszych konsekwencji w postaci pisemnych skarg. Nie odnotowano natomiast sygnałów o 
niestosowaniu się przewoźników do przyjętych taryf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
17 uwzględnienie dotychczasowego wywiązywania się przewoźników posiadających zezwolenia z realizacji przewozów 
i stosowanych taryf 
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6. Wykaz linii komunikacyjnych przebiegających przez Powiat Otwocki 
 
 Linie komunikacyjne wymienione w tej części opracowania przebiegają przez Powiat 
Otwocki, ale zgodę na ich funkcjonowanie udzieliły inne podmioty niż Starosta Otwocki. Analiza 
tych linii nie jest głównym tematem Opracowania, nie mniej jednak pokazuje jaki jest ruch 
przewoźników osobowych a terenie Powiatu, co stanowi informację uzupełniającą do głównego 
tematu Planu Transportowego18. 
 
 
Linie komunikacyjne na terenie gmin Powiatu Otwockiego19 
 
Osieck 
a) Osieck – Pogorzel – Osieck 
b) Osieck – Augustówka – Osieck 
c) Osieck – Nowe Kościeliska – Osieck 
d) Osieck – Rudnik – Grabianka 
- wymienione linie obsługuje PKS w Mińsku Mazowieckim 
 
Kołbiel 
brak aktualnych zezwoleń 
 
Józefów 
brak aktualnych zezwoleń 
 
Celestynów 
a) Ponurzyca – Celestynów – Pogorzel – Dyzin 
- wymienioną linię obsługuje NCBJ, Zakład Transportu Samochodowego  
 
Wiązowna 
a) Wiązowna – Wiązowna, przez: Emów, Żanęcin i Pęclin 
b) Wiązowna – Wiązowna, przez: Emów, Rąck i Góraszkę 
- wymienione linie obsługuje PKS w Mińsku Mazowieckim 
c) Wiązowna – Glinianka 
d) Wola Ducka – Glinianka 
e) Kopki – Malcanów 
- wymienione linie obsługuje NCBJ, Zakład Transportu Samochodowego 
 
Sobienie-Jeziory 
brak aktualnych zezwoleń 
 

                                                            
18 informacje dot. zezwoleń pochodzą od urzędów gmin Powiatu Otwockiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego, a także z informacji uzyskanych w Starostwie w Otwocku 
19 na podstawie informacji z urzędów gmin pozyskanych we wrześniu 2015 r. 
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Otwock 
a) Mlądz – Otwock 
- wymienioną linię obsługuje „MINI BUS” 
 
Karczew 
a) Kosumce – Karczew 
b) Janów – Karczew 
c) Ostrówiec – Sobiekursk 
- wymienione linie obsługuje PKS w Mińsku Mazowieckim 
 
 
 
Linie komunikacyjne zlokalizowane na terenie Woj. Mazowieckiego i przechodzące przez 
Powiat Otwocki20 
 
Lp. Przewoźnik Nr zezwolenia Linia komunikacyjna 

1. Sowiński Janusz 
i Sowiński Robert 00315/W/1  Maciejowice - Łaskarzew - Garwolin - Kołbiel - Warszawa 

2. Sowiński Janusz 
i Sowiński Robert 00126/W  Maciejowice - Wilga - Karczew - Warszawa 

3. Wiesław Morawski 00328/W  Miastków Kościelny - Garwolin - Kołbiel - Warszawa 

4. Andrzej Chlebiecki 
Usługi Autokarowe 00154/W  Warszawa - Kołbiel - Garwolin - Żelechów 

5. Andrzej Gajda 
Przewóz Osób 00177/W  Maciejowice - Wilga - Karczew - Warszawa 

6. Jan Brojek 
Usługi Przewozowe 0000634/4  Maciejowice - Wilga - Karczew - Warszawa 

7. "RORBI - TOUR" 
Janusz Salach 00299/W  Warszawa - Mińsk Mazowiecki - Kołbiel 

8. "RORBI - TOUR" 
Janusz Salach 00291/W  Mińsk Mazowiecki - Grębiszew – Kołbiel 

9. PKS w Mińsku 
Mazowieckim S.A. 00066/W  Mińsk Mazowiecki - Mikanów - Siennica - Kośminy - Kołbiel 

10. PKS w Mińsku 
Mazowieckim S.A. 00086/W  Mińsk Mazowiecki - Kołbiel - Człekówka - Celestynów 

11. PKS w Mińsku 
Mazowieckim S.A. 00085/W  Mińsk Mazowiecki - Kołbiel - Gózd - Celestynów 

12. PKS w Mińsku 
Mazowieckim S.A. 00153/W  Warszawa - Kołbiel – Siennica 

13. 

Stowarzyszenie 
Przewoźników 
Drogowych Powiatu 
Otwockiego 

0001018  Otwock - Sobienie Jeziory - Wysoczyn - Mariańskie Porzecze 

14. 

Stowarzyszenie 
Przewoźników 
Drogowych Powiatu 
Otwockiego 

0001017  Otwock - Sobienie Jeziory - Siedzów - Mariańskie Porzecze 

15. PKS w Garwolinie S.A. 00235/W  Warszawa - Garwolin - Żelechów - Łuków 

16. PKS w Garwolinie S.A. 0000270/XW/3  Warszawa - Garwolin – Żelechów 

                                                            
20 Na podstawie danych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pozyskanych we wrześniu 2015 r. 
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17. PKS w Garwolinie S.A. 00137/W  Warszawa - Garwolin - Miastków Kościelny - Żelechów - Ryki 

18. PKS w Garwolinie S.A. 0000436/6  Warszawa - Wilga – Garwolin 

19. PKS w Garwolinie S.A. 0000460/8  Warszawa - Wilga - Maciejowice - Julin - Ryki 

20. PKS w Garwolinie S.A. 0000453/2  Warszawa - Łaskarzew – Garwolin 

21. PKS w Garwolinie S.A. 0000454/3  Warszawa - Wilga - Łaskarzew - Garwolin 

22. PKS w Garwolinie S.A. 00119/W  Garwolin - Stara Huta - Natolin – Osieck 

23. PKS w Garwolinie S.A. 00183/W  Garwolin - Wilga - Szymanowice Duże 

24. PKS w Garwolinie S.A. 00121/W  Pilawa - Augustówka - Łucznica – Pilawa 

25. PKS w Garwolinie S.A. 00122/W  Pilawa - Łucznica - Augustówka - Jaźwiny - Pilawa 

26. PKS w Garwolinie S.A. 00133/W  Warszawa - Garwolin - Miastków Kościelny - Żelechów 

27. PKS w Garwolinie S.A. 00125/W  Garwolin - Stara Huta - Wola Władysławowska - Uśniaki 

28. PKS w Garwolinie S.A. 00243/W  Warszawa - Garwolin – Żelechów 

29. PKS w Garwolinie S.A. 00241/W  Garwolin - Pilawa - Sobienie Biskupie 

30. PKS w Garwolinie S.A. 0000444/1  Garwolin - Stara Huta - Wola Władysławowska 

31. PKS w Garwolinie S.A. 0000445/5  Garwolin - Wilga - Sobienie Jeziory 

32. PKS w Garwolinie S.A. 00242/W  Garwolin – Warszawa 

33. PKS w Garwolinie S.A. 0000470/5  Warszawa - Wilga - Maciejowice 

34. PKS w Garwolinie S.A. 00123/W  Warszawa - Ryki - Garwolin 

 
 
Spośród połączeń wymienionych w Tabeli powyżej, trzy połączenia są szczególnie istotne dla 
mieszkańców Powiatu. Są to następujące połączenia: 
- Warszawa – Wilga – Garwolin (drogą nr 801 przez Powiat Otwocki), 
- Garwolin – Warszawa (drogą nr 17 przez Powiat Otwocki). 
Jedno połączenie obsługuje przewoźnik "RORBI - TOUR" Janusz Salach: 
- Mińsk Mazowiecki – Grębiszew – Kołbiel  
 
 
 
Pozostałe Linie 
 
 Oprócz powyższych, przez Powiat Otwocki przebiegają linie dalekobieżne 
(międzywojewódzkie), głównie drogą nr 17. Zezwolenia na taki przejazd wydaje marszałek 
województwa właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, w uzgodnieniu 
z marszałkami województw właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej. 
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 Dodatkowo, na terenie Powiatu operuje Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) Warszawa. 
Połączenia ZTM funkcjonują na zasadzie porozumień między Miastem Stołecznym Warszawa 
a gminami Józefów, Otwock i Wiązowna. Na terenie Powiatu przebiegają następujące linie: 
- 702: linia strefowa, Otwock (Urząd Miasta) – Warszawa (Wiatraczna), 
- 720: linia strefowa, Rzakta (Rzakta) – Warszawa (Wiatraczna) 
- 722: linia strefowa, Radiówek (Radiówek) – Warszawa (Wiatraczna) 
- 730: linia strefowa, Brzeziny (Brzeziny) – Warszawa (Wiatraczna) 
- L20: linia strefowa, Rzakta (Rzakta) – Otwock (Kupiecka) 
- L22: linia strefowa, Wiązowna (Urząd Gminy) – Otwock (Kupiecka) 
 
 
 Istotnym przewoźnikiem jest firma MINI-BUS21, która realizuje następujące połączenia: 
- Linia „Przy torach”: Karczew (GS) – Warszawa (Plac Zawiszy), Warszawa (Plac Zawiszy) – 
Karczew (Pętla), 
- Linia „Bis”: Karczew (GS) – Warszawa (Plac Zawiszy), Warszawa (Plac Zawiszy) – Karczew 
(GS), 
- Linia „Śródborów”: Otwock (Stylowa) – Warszawa (Plac Zawiszy), Warszawa (Plac Zawiszy) – 
Otwock (Śródborów), 
- Linia „Celestynów”: Celestynów (Pawilony) – Warszawa (Trakt Lubelski), Warszawa (Plac 
Zawiszy) – Celestynów (Szkoła), 
- Linia „Mlądz”: Mlądz (Pętla) – Otwock (Orla), Otwock (Orla) – Mlądz (Pętla) 
 
 
 
 Połączenia ZTM, dwie linie MINIBUS (Otwock – Warszawa i Karczew – Warszawa) oraz 
trzy inne, istotne dla mieszkańców Powiatu, wyszczególnione pod tabelą, zaznaczono na kolejnej 
mapie. Zielone linie to istniejące połączenia, dla których zezwolenie wydał Starosta Otwocki. 
Pokazano je jako tło dla linii pozapowiatowych. 
 
 
 

                                                            
21 Mini Bus Komunikacja Prywatna, Andrzej Mosak i Tadeusz Pleskot S.J., ul. Bema 2 b, 05-480 Karczew 
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7. Osobowy transport kolejowy na terenie Powiatu Otwockiego 
 
 Przez obszar Powiatu Otwockiego przebiegają linie kolejowe, na których operuje dwóch 
przewoźników, posiadających na obszarze Powiatu co najmniej dwa przystanki, a tym samym 
mogących potencjalnie świadczyć usługi przewozów dla lokalnej społeczności. Należą do nich: 
- „Koleje Mazowieckie - KM” Sp. z o.o., ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa 
- Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa 
 
 
Koleje Mazowieckie (KM) 
 
 Z informacji otrzymanej od Kolei Mazowieckich wynika, że przez Powiat Otwocki 
przechodzą połączenia z Dęblina, Pilawy, Celestynowa i Otwocka do Warszawy Zachodniej, 
Grodziska Mazowieckiego, Skierniewic, Łowicza, Sochaczewa, Błonia i Góry Kalwarii. 
Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.mazowieckie.com.pl 
(zakładka „Tabela rozkładów jazdy”). 
 
Wszystkie pociągi kolei Mazowieckich kursujące przez Powiat Otwocki są pociągami osobowymi i 
mają zatrzymania na wszystkich stacjach i przystankach osobowych. Na obszarze Powiatu 
Otwockiego są to (od strony Warszawy, w kolejności): Michalin, Józefów, Świder, Otwock, 
Śródborów, Pogorzel Warszawska, Stara Wieś, Celestynów, Kołbiel, Chrosna, Zabieżki 
i Augustówka. Wyjątek stanowi pociąg 12701, który z przyczyn technicznych nie zatrzymuje się 
na stacjach: Śródborów, Pogorzel Warszawska i Stara Wieś. 
 
Druga trasa na terenie Powiatu to trasa z Góry Kalwarii do Pilawy. Na tej trasie, na terenie Powiatu 
Otwockiego występują przystanki (od strony Góry Kalwarii): Warszówka i Osieck. Ta trasa nie jest 
obecnie eksploatowana. 
 
Odnośnie liczby podróżnych na poszczególnych odcinkach, Spółka nie prowadziła liczenia 
potoków podróżnych na obsługiwanych liniach od kilku lat. Posiada natomiast informacje nt. 
sprzedanych biletów, w tym na odcinku Michalin – Zabieżki (przystanki przy granicach Powiatu 
Otwockiego). Szczegóły przedstawia poniższa Tab. 13. Poszczególne wartości w komórkach 
oznaczają liczbę zakupionych biletów w skali miesiąca na pociągi Kolei Mazowieckich różnych 
relacji, ale wyłącznie na trasy w ramach Powiatu Otwockiego. Tym samym, nie uwzględniono 
biletów na trasy zaczynające się poza Powiatem (np. w Warszawie), a kończące się na terenie 
Powiatu i analogicznie, zaczynające się w Powiecie i kończące poza Powiatem (np. w Dęblinie).  
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Tab. 9. Liczba osób korzystających z usług Kolei Mazowieckich w wybranych miesiącach na terenie Powiatu 

Lp. Rok, miesiąc Na podstawie biletów 
jednorazowych 

Na podstawie biletów 
okresowycha Razem 

1. Październik 2014 7 272 316 7 588
2. Styczeń 2015 6 757 316 7 073
3. Maj 2015 7 672 321 7 993
4. Lipiec 2015 7 024 175 7 199

RAZEM 28 725 1 128 
Średnia miesięczna 7 181 282 
Średnia dziennab 239,4 9,4 

a wartości w kolumnie oznaczają sumę pojedynczych biletów okresowy zakupionych w danym miesiącu, bez względu 
na rzeczywistą liczbę przejazdów użytkownika biletu 

b przy założeniu 30-sto dniowego miesiąca 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych od przewoźnika (Koleje Mazowieckie) 
 
 
Z tabeli wynika, że liczba osób korzystających z przejazdów na terenie Powiatu Otwockiego 
w oparciu o bilety jednorazowe wynosi ok. 240 osób dziennie, bez znaczenia na porę roku. 
Średnia z przedstawionych miesięcy wynosi 7 181. Liczba sprzedanych biletów okresowych 
w miesiącach poza letnimi przewyższa 300, z kolei w miesiącach letnich (na przykładzie lipca 2015 
r.) praktycznie spada o połowę. Związane jest to z okresem wakacyjnym i brakiem potrzeby 
dojazdu do szkół. Jednocześnie można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że liczbę 
korzystających z przewozów w miesiącach letnich na podstawie biletów okresowych stanowią 
ludzie dojeżdżający do pracy. 
 
 Różnice w liczbie podróżnych występują zarówno w ciągu doby, jak też w różnych okresach 
roku (rok szkolny, wakacje, święta, etc.). 
 W ciągu doby najwięcej pasażerów korzysta z przejazdów w tzw. godzinach szczytu. Dla 
Otwocka poranny szczyt w dni powszednie (wyjazd poza miejscowość) rozpoczyna się ok. godz. 
5:30 i trwa do ok. 8:00. Z kolei szczyt popołudniowy (powrót do miejsca wyjazdu) rozpoczyna się 
ok. godz. 15:00 i trwa do ok. 19:30. Zwiększona frekwencja występuje również w popołudniowych 
pociągach wyjeżdżających w piątki z Warszawy i popołudniowych niedzielnych do Warszawy 
z miejscowości ościennych. 
 W poszczególnych okresach roku najwięcej podróżnych korzysta z przejazdów w okresie 
roku szkolnego oraz bliskich dni przed i poświątecznych. Najmniejsze potoki podróżnych są 
obserwowane w święta i w okresach wakacji/ferii szkolnych. 
 
Na frekwencję podróżnych w pociągach KM mają obecnie (wrzesień 2015 r.) także wpływ prace 
modernizacyjne infrastruktury kolejowej, prowadzone przez zarządcę infrastruktury, tj. spółkę PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. Od 14 czerwca 2015 r. na szlaku Warszawa Wawer – Warszawa 
Falenica ma miejsce zamknięcie jednego toru, przez co dużo pociągów zostało odwołanych, część 
kursuje po jednym czynnym torze, została też uruchomiona kolejowa komunikacja zastępcza. 
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Szybka Kolej Miejska (SKM) 
 
 Ze względu na prowadzone roboty w rejonie przystanku Warszawa Międzylesie i związany 
z tym ograniczony ruch pociągów, przewoźnik przekazał dane za miesiąc maj 2015 r. jako ostatni 
miesiąc z pełnymi danymi. 
 SKM obsługuje Powiat Otwocki linią S1 w podstawowej relacji Pruszków – Otwock. Na 
terenie Powiatu przewoźnik uruchamia średnio 76 pociągów na dobę, ze średnią częstotliwością co 
30 minut, w przedziale czasowym od godz. ok. 04:15 do godz. ok. 00:15. W granicach 
administracyjnych Powiatu znajdują się następujące przystanki (od strony Warszawy, w 
kolejności): Michalin, Józefów, Świder i Otwock. Dzięki ofercie wspólnego biletu, utworzonej na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem transportu Miejskiego w Warszawie a Kolejami 
Mazowieckimi, pasażerowie posiadający bilety długookresowe ZTM zakodowane na Warszawskiej 
Karcie Miejskiej lub krótkookresowe (od biletu dobowego wzwyż), mogą korzystać alternatywnie z 
usług obu przewoźników. 
 Największe potoki podróżnych obsługiwane przez SKM odnotowuje się w dni powszednie 
w okresie potencjalnego dowozu do pracy (według przyjazdów do kluczowego przystanku 
Warszawa Śródmieście jest to przedział czasowy od ok. godz. 07:30 do 09:00) oraz powrotu z 
pracy (według odjazdów z przystanku Warszawa Śródmieście – od ok. godz. 16:00 do 18:00). 
W okresie wakacji oraz ferii zimowych potoki podróżnych ulegają niewielkiemu obniżeniu. Na ich 
wzrost miało natomiast wpływ w ostatnim czasie awaryjne zamknięcie Mostu Łazienkowskiego. 
 Orientacyjna, średniodobowa liczba podróżnych w pociągach SKM na odcinku Otwock – 
Michalin w maju 2015 r. wyniosła: 
- w dni powszednie: wsiadło 123 166 osób, wysiadło 107 470 osób, 
- w soboty: wsiadło 19 076 osób, wysiadło 23 121 osób, 
- w niedziele: wsiadło 17 341 osób, wysiadło 18 885 osób. 
- RAZEM w miesiącu maju: wsiadło 159 583 osoby, wysiadło 149 476 osób. 
Średnia dzienna liczba wsiadających wyniosła zatem 5 148 osób, a wysiadających 4 822 osoby. 
 
Należy zaznaczyć, że powyższe wartości dotyczą w większości osób które wsiadły/wysiadły 
w ramach badanego odcinka trasy, natomiast celem ich podróży bądź jej początkiem były 
lokalizacje poza badanym odcinkiem linii kolejowej. Ruch podróżnych pomiędzy przystankami 
położonymi na przedmiotowym odcinku jest stosunkowo niewielki. Główne relacje podróży 
przebiegają z/do tych przystanków do/z przystanków zlokalizowanych przy linii średnicowej: 
Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia. 
 Zakładając na potrzeby niniejszego Opracowania, że 5% powyższych wielkości dotyczy 
osób wsiadających i wysiadających wyłącznie na terenie Powiatu Otwockiego, wartości kształtują 
się następująco: 257 osób wsiadających i 241 osób wysiadających. Ze względu na konieczność 
ujednolicenia tej liczby poprzez zastosowanie średniej arytmetycznej z dwóch wymienionych 
wielkości (tyle samo osób musi wsiąść ile wysiąść na terenie Powiatu), liczba korzystających z 
usług przewoźnika kolejowego wynosiła 249 osób. 
 
 Rys. 10. Stanowi wizualizację przebiegu linii kolejowych Szybkiej Kolei Miejskiej oraz 
Kolei Mazowieckich. 
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Podsumowując, Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska stanowią istotny środek 
transportu dla osób przemieszczających się w ramach Powiatu Otwockiego – orientacyjna 
liczba podróżnych w przypadku obu przewoźników wynosi blisko 500 osób dziennie. Na 
odcinku przebiegającym przez Powiat Otwocki usługa przewoźników kolejowych stanowi 
uzupełnienie innych rodzajów transportu, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach 
przeprowadzonych ankiet. 
 
 
PKP Przewozy Regionalne 
 
 Zgodnie z informacją otrzymaną od przewoźnika PKP Przewozy Regionalne, nie uruchamia 
on połączeń na liniach przebiegających przez Powiat Otwocki. 
 
 
 
 Jako informację uzupełniającą należy dodać, że tysiące osób z terenu Powiatu Otwockiego 
dojeżdża codziennie do szkoły i pracy do/z Warszawy korzystając z usług SKM i KM. Linia 
kolejowa, na której operują Koleje Mazowieckie ujęta jest w Planie Transportowym dla 
Województwa Mazowieckiego, w związku z czym mieszkańcy Powiatu będą mogli nabywać na tej 
trasie bilety ulgowe, przy założeniu że korzystać będą z usług Kolei Mazowieckich. Samorząd 
Województwa Mazowieckiego posiada od stycznia 2008 r. 100% udziałów Spółki „Koleje 
Mazowieckie – KM”. Od 2005 r. Koleje Mazowieckie świadczą usługę publiczną w zakresie 
regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na zlecenie Samorządu Województwa 
Mazowieckiego22. Zgodnie z Planem transportowym dla Województwa Mazowieckiego, w ramach 
Priorytetu II23 działań Organizatora (Urząd Marszałkowski), zapewni on połączenia środkami 
transportu kolejowego na głównych ciągach komunikacyjnych (liniach kolejowych). W ten sposób, 
bezpośrednie połączenia ze stolicą uzyskają m.in. miasta, które nie zostały objęte połączeniami w 
ramach Priorytetu I (ośrodki regionalne: Płock i Radom oraz subregionalne: Ciechanów, Ostrołęka i 
Siedlce). Na terenie Województwa Mazowieckiego dotyczy to: Mławy, Małkini, Otwocka, 
Garwolina, Szydłowca, Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Żyrardowa, Sochaczewa oraz 
Działdowa, Dęblina, Skarżyska Kamiennej, Łukowa, Skierniewic i Łowicza poza granicami 
administracyjnymi Województwa Mazowieckiego. 
 Wynika z powyższego, że cała linia kolejowa na terenie Powiatu Otwockiego zostanie 
objęta przewozami o charakterze użyteczności publicznej przez Organizatora. 
 
 Dodatkowo, w ramach posiadanych kompetencji oraz w zakresie rozwoju usług publicznego 
transportu zbiorowego w Województwie, Urząd Marszałkowski przewiduje możliwość wznowienia 
przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice/Mszczonów – Góra 
Kalwaria/Pilawa24. Linia ta przechodzi przez Powiat Otwocki. 
 
                                                            
22 Strona internetowa Kolei Mazowieckich, zakładka „O nas”, www.mazowieckie.com.pl/pl/o-nas 
23 tj. zapewnienie połączeń komunikacyjnych miast powiatowych oraz ośrodków gminnych leżących w przebiegu głównych linii 
kolejowych z Warszawą za pośrednictwem środków transportu kolejowego 
24 Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Województwa Mazowieckiego, Listopad 2014, str. 121-122 
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8. Transport publiczny w Powiecie w kontekście dokumentów planistycznych 
 
 Poniżej uwzględniono dokumenty planistyczne, które potencjalnie mogą mieć wpływ na 
kształt transportu zbiorowego na terenie Powiatu Otwockiego. Należą do nich Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego uchwalone w gminach Powiatu Otwockiego od 2010 r. 
 Jeżeli chodzi o plany gminne uznano, że te uchwalone od 2010 r. posiadają rozwiązania, 
które mogą realnie wpływać na kształt transportu w kolejnych latach. Spośród nich 
wyszczególniono z kolei tylko te, które potencjalnie mogą przyczyniać się do zmiany publicznego 
transportu zbiorowego, zarówno pod względem liczby podróżującej ludności, jak też jakości 
infrastruktury transportowej. 
 Uwzględniono zapisy zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
natomiast nie ma zapisów ze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
dla poszczególnych gmin. Wynika to z faktu, iż studium (w przeciwieństwie do planu) nie jest 
aktem prawa miejscowego, w związku z czym nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących 
i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. 
 Ograniczono się do ogólnych zapisów dot. ustalenia poszczególnych rodzajów terenów (np. 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren usług, dróg publicznych, rolniczy, etc.). 
Szczegółowe zapisy można znaleźć w przywołanych dokumentach. 
 
 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 
 
 Celem jednej z dziewięciu polityk przestrzennych określonych w Planie („Polityka poprawy 
dostępności i efektywności transportowej województwa”) jest zwiększanie dostępności 
transportowej województwa mazowieckiego, poprawę spójności wewnętrznej i konkurencyjności 
regionu, integrację różnych systemów transportowych w oparciu o zasadę zrównoważonego 
rozwoju. Polityka ta powinna dążyć do wdrażania i stosowania nowoczesnych systemów 
zarządzania ruchem, poprawy efektywności energetycznej pojazdów oraz optymalizację łańcuchów 
logistycznych25. 
 
 
1. Wiązowna 
  
 Uchwała 106.XVIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011 r. ws. 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Góraszka - Centrum 
Handlowe" w Gminie Wiązowna". Na obszarze objętym planem ustala się m.in.: 
- tereny usług, 
- tereny dróg publicznych klasy ekspresowej. 
  

                                                            
25 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w 
Warszawie, 7 lipca 2014 r., str. 45 
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 Uchwała Nr 70.XXIX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 6 września 2012 r., ws. 
zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Majdan-Góraszka". 
Na obszarze objętym planem ustala się m.in.: 
- tereny przeznaczone do wypoczynku i rekreacji, 
- tereny związane z budową i utrzymaniem dróg publicznych, obiektów i urządzeń transportu 
publicznego wraz z utrzymaniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/albo zabudowy usługowej, 
- usługi sportu i rekreacji oraz usługi towarzyszące, 
- zabudowa usługowa. 
  
 Uchwała nr 124.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014 r. ws. 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Góraszka - Centrum 
handlowe". Na obszarze objętym planem ustala się m.in.: 
- tereny związane z budową i utrzymaniem dróg publicznych, obiektów i urządzeń transportu 
publicznego oraz utrzymaniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/albo zabudowy usługowej, 
- tereny usług sportu i rekreacji, 
- tereny usług. 
 Uchwała nr 125.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014 r. ws. 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę 
ewidencyjną 409 w obrębie geodezyjnym Rzakta. Na obszarze objętym planem ustala się m.in.: 
- tereny produkcji, składów i magazynów – związane z rolnictwem, 
- tereny dróg publicznych klasy zbiorczej i klasy dojazdowej. 
  
 Uchwała Nr 106.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Mienia- Etap III". Na obszarze objętym 
planem ustala się m.in.: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługi; 
- tereny rolnicze; 
- teren dróg zbiorczych; 
- tereny dróg dojazdowych 
  
 Uchwała Nr 107.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Wiązowna Kościelna - Gródek bis". Na 
obszarze objętym planem ustala się m.in.: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług 
- tereny usług 
- teren usług wraz z zielenią urządzoną 
- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
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- teren drogi ekspresowej, dróg zbiorczych, lokalnych i dojazdowych 
  
 Uchwała Nr 108.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Duchnów - Centrum Handlowe". 
Na obszarze objętym planem ustala się m.in.: 
- usługi i obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 
- usługi, 
- zabudowa produkcyjno-usługowa, 
- droga publiczna autostrada, 
- droga publiczna dojazdowa. 
  
 Uchwała Nr 14.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Wiązowna Kościelna - Parafia". 
Na obszarze objętym planem ustala się m.in.: 
- tereny usług kultu religijnego, 
- tereny cmentarzy, 
- tereny parkingów, 
- tereny dróg wewnętrznych oraz tereny poszerzenia dróg publicznych. 
 
 
2. Józefów 
 
 Uchwała nr 259/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie 
zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa. 
Na obszarze objętym planem ustala się m.in.: 
- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług turystyki, 
sportu i rekreacji, 
- tereny usług turystyki, sportu i rekreacji, 
- teren usług, 
- tereny dróg publicznych, 
- tereny dróg wewnętrznych. 
 
 Uchwała nr 160/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie: 
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Józefowa obejmującego 
teren ograniczony ulicami: Jarosławską, Wawerską, Powstańców Warszawy oraz terenem PKP. 
Na obszarze objętym planem ustala się m.in.: 
- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy 
wielorodzinnej małogabarytowej, 
- tereny usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, 
- teren usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej małogabarytowej, 
- tereny usług, 
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- teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług, 
- tereny dróg publicznych, 
- tereny dróg wewnętrznych. 
 
 Uchwała nr 260/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie 
zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Polnej, 
Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Parkowej, Sosnowej, Leśnej, Świderskiej i Ogrodowej. 
Na obszarze objętym planem ustala się m.in. tereny: 
- usługi, 
- usługi z zielenią publiczną, 
- usługi oraz zabudowa wielorodzinną małogabarytową, 
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, 
- plac publiczny z ciągiem pieszo-jezdnym, 
- drogi publiczne lokalne, 
- drogi publiczne dojazdowe, 
- ciągi pieszo-jezdne. 
 
 Uchwała nr 303/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie 
zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa pn. Centrum 
Michalina – Etap A. Na obszarze objętym planem ustala się m.in. tereny: 
- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej małogabarytowej i usług, 
- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, 
- usług, 
- dróg publicznych głównych, 
- dróg publicznych zbiorczych, 
- dróg publicznych lokalnych, 
- dróg publicznych dojazdowych, 
- dróg wewnętrznych, 
- ciągów pieszych. 
 
 Uchwała nr 226/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie 
zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, 
obejmującego teren ograniczony ulicami: Graniczną 3 Maja, Szeroką, Wawerską. Na obszarze 
objętym planem ustala się m.in.: 
- tereny usług oświaty, 
- tereny usług zdrowia, 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach zadrzewionych, 
- tereny dróg publicznych zbiorczych, 
- tereny dróg publicznych lokalnych, 
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- tereny dróg publicznych dojazdowych, 
- tereny ciągów pieszo-jezdnych, 
- tereny ciągów pieszych. 
 
 Uchwała nr 433/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 września 2014 r. w sprawie 
zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa pn. „Etap III 
B-1”. Na obszarze objętym planem ustala się m.in. tereny: 
- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, 
- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach leśnych, 
- zabudowy usługowo-mieszkaniowej, 
- dróg publicznych (główna, lokalna i dojazdowa), 
- dróg wewnętrznych. 
 
 Uchwała nr 292/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie 
zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, 
obejmującego teren ograniczony ulicami: Piłsudskiego, Polną, 3 Maja i Rozkoszną. Na obszarze 
objętym planem ustala się m.in. tereny: 
- usług, 
- usług oświaty, 
- zabudowy sakralnej, 
- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług; 
- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach zadrzewionych, 
- zabudowy mieszkaniowej szeregowej na terenach zadrzewionych, 
- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
- dróg publicznych (głównych, zbiorczych, lokalnych i dojazdowych) 
- ciągów pieszo-jezdnych. 
 
 Uchwała Nr 89/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 października 2011 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego 
tereny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Etap IIIA. 
Na obszarze objętym planem ustala się m.in. tereny: 
- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
- drogi publicznej zbiorczej, 
- dróg publicznych dojazdowych. 
 
 Uchwała nr 359/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa. Na obszarze objętym 
planem ustala się m.in. tereny: 
- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
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- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej małogabarytowej, 
- usług, 
- usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej małogabarytowej, 
- usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
- usług kultury z zielenią towarzyszącą, 
- dróg publicznych (głównych, zbiorczych, lokalnych i dojazdowych), 
- ciągów pieszo-jezdnych. 
 
 
3. Otwock 
 
 Brak planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych po 2010 r. Ostatni uchwalony 
plan pochodzi z 2007 r., dlatego założono, że skutki zawartych w nim ustaleń funkcjonują obecnie i 
nie będzie zmian w latach późniejszych. 
 
 
4. Karczew 
 
 Uchwała Nr XLIII/393/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczew, obejmującego 
teren działek:609; 620/1; 620/2;882/2 położonych w Otwocku Małym w rejonie ul. 
Częstochowskiej. Plan określa m.in. następujące przeznaczenie terenów: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- tereny dróg publicznych (zbiorczych, lokalnych, dojazdowych). 
 
 Uchwała nr LVI/548/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla "Ługi II" w 
Karczewie. Plan określa m.in. następujące przeznaczenie terenów: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej małogabarytowej, 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, 
- tereny usług, 
- tereny usług sportu, 
- tereny parkingów terenowych, 
- tereny dróg publicznych (zbiorczych, lokalnych, dojazdowych). 
 
 
5. Celestynów 
 
 Brak planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych po 2010 r. 
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 Istnieje projekt uchwały Rady Gminy Celestynów w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Celestynów w rejonie ulic Św. Kazimierza, 
Osieckiej, Wrzosowej i Partyzantów. Ww. Projekt, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach 16.05.2012 r. – 15.06.2012 r. został wyłożony do publicznego wglądu. 
 Istnieje również projekt uchwały Rady Gminy Celestynów w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej wsi 
Dąbrówka gmina Celestynów. Ww. Projekt, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w 
dniach 03.10.2011 r. – 03.11.2011 r. został wyłożony do publicznego wglądu. 
 
 
6. Kołbiel 
 
 Uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 
jednorodzinnego w północno - wschodniej części miejscowości Kołbiel. 
Plan określa m.in. następujące przeznaczenie terenów: 
- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej, 
- tereny dróg wewnętrznych, 
- tereny komunikacji pieszej, 
- ścieżka rowerowa. 
 
 Uchwała nr XXIX/205/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel - 
tereny usług dla części terenów wsi Człekówka, Skorupy, Rudno, Rudzienko i Władzin. 
Plan określa m.in. następujące przeznaczenie terenów: 
- tereny usług, 
- tereny usług handlu, 
- tereny przemysłu, 
- teren usług kultury, 
- teren komunikacji samochodowej. 
 
 Uchwała nr XIV/106/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel. 
Plan określa m.in. następujące przeznaczenie terenów: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, 
- teren lasów, 
- tereny dróg publicznych (lokalne i dojazdowe), 
- teren drogi wewnętrznej. 
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7. Sobienie-Jeziory 
 
 Brak planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych po 2010 r. Ostatni uchwalony 
plan pochodzi z 2005 r., dlatego założono, że skutki zawartych w nim ustaleń funkcjonują obecnie i 
nie będzie zmian w latach późniejszych. 
 
 
8. Osieck 
 
 Uchwała nr XXXV/204/10 Rady Gminy Osieck z dnia 28.06.2010 roku w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck. Plan 
określa m.in. następujące przeznaczenie terenów: 
- dla terenów mieszkaniowych o przeznaczeniu podstawowym na budownictwo jednorodzinne w 
budynkach wolnostojących i zagrodowe (oznaczonych na rysunku planu odpowiednimi symbolami) 
ustala się jako przeznaczenie uzupełniające możliwość lokalizacji obiektów handlowych i 
usługowych oraz obiektów gospodarczych, w tym związanych z produkcją rolniczą, o uciążliwości 
nie przekraczającej granic działki, 
- dla terenów mieszkaniowych o przeznaczeniu podstawowym na budownictwo rekreacyjno-
letniskowe, zlokalizowanych w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu (oznaczonych na 
rysunku planu odpowiednimi symbolami) ustala się jako przeznaczenie uzupełniające możliwość 
lokalizacji obiektów handlowo-gastronomiczno-usługowych związanych z funkcjonowaniem 
obiektów rekreacyjno-letniskowych o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki, 
- dla terenów mieszkaniowych o przeznaczeniu podstawowym na budownictwo rekreacyjno-
letniskowe (oznaczonych na rysunku planu odpowiednimi symbolami) ustala się jako przeznaczenie 
uzupełniające możliwość lokalizacji obiektów handlowo-gastronomiczno-usługowych związanych 
z funkcjonowaniem obiektów rekreacyjno-letniskowych o uciążliwości nie wykraczającej poza 
granice działki, 
- dla terenów usługowych o przeznaczeniu podstawowym na usługi związane z obsługą 
wypoczynku i turystyki (oznaczonych na rysunku planu odpowiednimi symbolami) ustala się 
lokalizację obiektów usługowych dla obsługi turystów i wypoczywających. 
 
 Uchwała nr VIII/56/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla części 
terenów miejscowości Lipiny – działki nr 3 i 4/4. Plan określa m.in. następujące przeznaczenie 
terenów: 
- tereny rekreacyjno-turystyczne. 
 
 Uchwała nr XXIV/194/13 Rady Gminy Osieck z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck w części wsi Górki – działki 
nr 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 146. Plan określa m.in. następujące przeznaczenie terenów: 
- tereny zabudowy zagrodowej, 
- tereny drogi wewnętrznej. 
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 Uchwała nr XXX/238/14 Rady Gminy Osieck z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla części działek nr 50/3, 
51/3, 52/3 i 53/3 położonych we wsi Sobienki. Plan określa m.in. następujące przeznaczenie 
terenów: 
- tereny rolny z przeznaczeniem uzupełniającym zabudowy zagrodowej oraz obiektów 
infrastruktury technicznej niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń 
przewidzianych planem. 
 
 
 
 Podsumowując, zaprezentowane dokumenty planistyczne wyznaczają określone zmiany 
w przestrzeni poszczególnych gmin pod względem wpływu na publiczny transport zbiorowy, w 
każdej z inną intensywnością. Zapisy planów przyczynią się do określenia jasnych zasad i 
przepisów zagospodarowywania i użytkowania terenów objętych planem oraz zharmonizowania i 
uporządkowania terenów przeznaczonych pod zabudowę i komunikację drogową. Biorąc pod 
uwagę ich rodzaj oraz zakres, stwierdzić można że wpływają one w umiarkowanym stopniu na 
organizację przewozu osób na terenie Powiatu Otwockiego. 
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9. Preferencje podróżnych – analiza ankiet 
 
 W celu poznania obecnych i przyszłych preferencji mieszkańców Powiatu Otwockiego 
dotyczących środków podróżowania, przeprowadzono ankietyzację ludności. Wykonano ją 
w drugiej połowie września 2015 r. wśród młodzież szkolnej ze szkół ponadgimnazjalnych z 
Powiatu Otwockiego oraz wśród pracowników największych pracodawców z terenu Powiatu. 
 W wyniku prowadzonej ankietyzacji, pozyskano 475 prawidłowo wypełnionych26 ankiet, 
które posłużyły do opracowania schematu preferencji podróżnych z terenu Powiatu Otwockiego. 
 
 Poniżej znajduje się formatka ankiety a pod nią wyniki badań z podziałem na osoby 
pracujące i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. 
 
 
 

                                                            
26 Zdarzały się ankiety niepełne lub prawidłowo wypełnione ale dotyczące osób spoza Powiatu Otwockiego. Oba przypadki nie 
zostały uwzględnione. 
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Rys. 11. Formatka ankiety do prowadzenia badań w Powiecie Otwockim 

 
Źródło: opracowanie własne 
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9.1. Osoby pracujące 
 
 Osoby udzielające odpowiedzi na pytania pochodziły ze wszystkich gmin Powiatu. Poniżej 
znajduje się statystyka osób zamieszkujących Powiat. 
 
Rys. 12. Miejsce zamieszkania badanych pracujących 

 
Źródło: opracowanie własne 
 
Najwięcej osób mieszkało w gminie Otwock (35,4 %), następnie w gminie Karczew (17,2 %) oraz 
Sobienie-Jeziory (16,2 %). Najmniej respondentów zamieszkiwało gminę Kołbiel oraz Osieck 
(po 2,0 %). 
 
 
W odpowiedzi na pytanie 1. „Jakim środkiem transportu i jak często dojeżdża Pani/Pan do miejsca 
nauki/pracy?” uzyskano następujące odpowiedzi: 
 
Rys. 13. Sposoby dojazdu do miejsca pracy mieszkańców Powiatu Otwockiego 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Większość pracujących (62,4 %) korzystała z samochodów własnych lub zabierała się do 
pracy ze znajomymi. Prawie ¼ (22,3 %) korzystała z autobusu, a nieco ponad 10% dostawała się 
do pracy pociągiem. Nieco mniej niż co dwudziesta osoba (4,3 %) korzystała z innych form 
transportu, do których zaliczał się przede wszystkim rower. 
 
 
Pytanie drugie dotyczyło potencjalnych zmian: „Czy w ciągu najbliższych 10 lat planuje Pani/Pan 
zmienić środek transportu służący celom dojazdu do szkoły lub pracy? W przypadku odpowiedzi 
„TAK” proszę wpisać jak często”. 28,3 % respondentów odpowiedziało „TAK”, natomiast 71,7 % 
odpowiedziało „NIE”. Odpowiadając „TAK”, mieszkańcy dokonywali wyboru rodzaju transportu 
spośród czterech możliwości. Odpowiedzi były następujące: 
 
Rys. 14. Przyszłe sposoby dojazdu do miejsca pracy mieszkańców Powiatu Otwockiego 

 
Źródło: opracowanie własne 
 
 
Najwięcej osób zamierzało dojeżdżać w przyszłości za pomocą autobusu (36,2 %). Nieco mniej 
miało dojeżdżać samochodem (35,5 %). Prawie co czwarty ankietowany (23,0 %) planował 
korzystać z pociągu, a nieco ponad 5 % z innych rodzajów transportu, wśród których przeważał 
motocykl. 
 
 
Z punktu widzenia niniejszego Planu Transportowego istotne były odpowiedzi na pytanie 3.: 
„Pytanie dotyczy osób niekorzystających z autobusu/busa w dojazdach do szkoły/pracy lub osób 
które obecnie korzystają z takiej formy transportu ale zamierzają zmienić środek transportu: Czy 
bierze Pani/Pan pod uwagę korzystanie z autobusu lub busa w ciągu najbliższych 10 lat w 
przypadku lepszego dostosowania oferty przewoźników do Pani/Pana potrzeb?” 58,6 % badanych 
odpowiedziało „TAK”, natomiast 41,4 % „NIE”. Odpowiadając „TAK” można było wskazać 
zmiany których oczekuje się od przewozów osobowych aby skłonić się do korzystania z ich (można 
było wskazać więcej niż jedną odpowiedź). Statystyki odpowiedzi prezentuje kolejny wykres. 
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9.2. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych 
 
 Respondenci dojeżdżali do szkół ze wszystkich gmin Powiatu Otwockiego w następującym 
rozkładzie: 
 
Rys. 16. Miejsce zamieszkania badanych uczniów 

 
Źródło: opracowanie własne 
 
 
Najwięcej uczniów zamieszkiwało gminy Karczew (23,9 %), Celestynów (17,6 %) i Otwock 
(16,5 %). Najmniej uczniów dojeżdżało do szkół z gmin Kołbiel i Osieck (po 4,8 %). 
 
 
Odpowiadając na pytanie 1. („Jakim środkiem transportu i jak często dojeżdża Pani/Pan do miejsca 
nauki/pracy?”) uczniowie podali następujące wyniki: 
 
Rys. 17. Sposoby dojazdu do miejsca nauki mieszkańców Powiatu Otwockiego 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Zdecydowana większość uczniów (70,3 %) dojeżdżała do szkoły autobusem. 12,3 % korzystało 
z samochodu, natomiast 10,8 % z pociągu. Spośród 6,6 % osób korzystających z innych środków 
transportu najwięcej korzystało z roweru, ale także z motocykla, skutera czy chodziła pieszo. 
 
 
Kwestie potencjalnych zmian obejmowało pytanie nr 2 („Czy w ciągu najbliższych 10 lat planuje 
Pani/Pan zmienić środek transportu służący celom dojazdu do szkoły lub pracy? W przypadku 
odpowiedzi „TAK” proszę wpisać jak często”). 55,2 % badanych planowało zmianę, z kolei 44,8 % 
nie. Wśród osób odpowiadających „TAK” pojawiły się następujące preferencje: 
 
Rys. 18. Przyszłe sposoby dojazdu do miejsca nauki i pracy mieszkańców Powiatu Otwockiego 

 
Źródło: opracowanie własne 
 
 
Najwięcej osób zamierzało dojeżdżać do szkoły, a następnie do pracy za pomocą samochodu 
(72,0 %). 13,0 % planowało korzystać z pociągu, a 9,0 % z autobusu. 6 % badanych wybrało 
odpowiedź „inny”, do których zaliczał się przede wszystkim motocykl, ale też skuter i rower. 
 
 
W pytaniu 3. („Pytanie dotyczy osób niekorzystających z autobusu/busa w dojazdach do 
szkoły/pracy lub osób które obecnie korzystają z takiej formy transportu ale zamierzają zmienić 
środek transportu: Czy bierze Pani/Pan pod uwagę korzystanie z autobusu lub busa w ciągu 
najbliższych 10 lat w przypadku lepszego dostosowania oferty przewoźników do Pani/Pana 
potrzeb?”) 54,7 % badanych odpowiedziało „TAK”, natomiast 45,3 % „NIE”. Wśród 
odpowiadających „TAK” padły następujące oczekiwania: 
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 Można stwierdzić, że pracownicy przedsiębiorstw z terenu Powiatu Otwockiego 
w relatywnie małym stopniu korzystali z przewozów autobusowych i raczej nie zamierzali 
zmieniać tej sytuacji w przyszłości, przy założeniu ówczesnego sposobu organizacji przewozów. 
Aczkolwiek przy wprowadzeniu zmian (przede wszystkim zwiększenia częstotliwości kursów) 
liczba osób pracujących i korzystających z autobusów miałaby szansę zwiększyć się 
z 22 do ok. 30 %. 
 
 Analizując wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów/studentów, należy stwierdzić 
że większość z nich (ponad 70 %) korzystała z autobusu w dojazdach do szkół. Ponad 55 % osób 
planowało zmianę środka transportu, najwięcej (ponad 70 %) na samochód. Prawie 55 % osób 
niekorzystających z autobusu lub osób które zamierzały zmienić ten środek transportu wzięłoby pod 
uwagę korzystanie z przewozów autobusowych pod warunkiem wprowadzenia zmian. Podobnie jak 
w przypadku pracowników przedsiębiorstw, najwięcej odpowiedzi zaznaczono przy pozycji 
„zwiększenie częstotliwości kursów” (39,5 %). 
 Uczniowie w dużo większym stopniu niż osoby pracujące korzystali z usług 
przewoźników autobusowych. Co prawda, ponad połowa zamierzała zmienić środek transportu 
(głównie na samochód), ale stosunkowo dużo liczba korzystałaby z autobusów przy lepszym 
dopasowaniu przewozów do ich potrzeb. Wprowadzone zmiany poskutkowałyby zwiększeniem 
liczby uczniów podróżujących autobusem do ok. 75 %. 
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10. Prognozy, preferencje i zapotrzebowanie na przewozy drogowe do 2025 roku 
 
 
 Biorąc pod uwagę informacje statystyczne z pierwszej części Opracowania oraz prognozy 
co do liczby ludności w Powiecie Otwockim do 2025 r., można wyciągnąć pewne wnioski odnośnie 
zapotrzebowania na przewozy pasażerskie w ciągu najbliższych lat. 
 
 Powiat Otwocki należy do nielicznych w kraju, w którym z roku na rok zwiększa się 
liczba ludności. Taki trend utrzyma się z dużym prawdopodobieństwem w kolejnych latach. 
Wynika to z faktu niedużej odległości do Warszawy (ok. 30 km z Otwocka) oraz dobrej dostępności 
komunikacyjnej do stolicy Polski. Dzięki tym czynnikom, na obszarze Powiatu osiedla się coraz 
więcej młodych ludzi dojeżdżających do Warszawy do pracy, bowiem koszty utrzymania 
w Otwocku i okolicach są znacznie mniejsze niż w Warszawie. 
 
 W związku z powyższym, w ciągu najbliższych lat zwiększy się liczba dzieci i młodzieży 
szkolnej. Szczegółowe statystyki przedstawiono w rozdziale 4.2. Opis poszczególnych gmin 
Powiatu. Analizując z kolei wyniki ankiet, okazuje się, że młodzież szkolna w największym stopniu 
korzysta z drogowych przewozów osobowych. Należy przygotować się zatem na stopniowe 
zwiększanie się ilości młodych ludzi korzystających z publicznego transportu zbiorowego na 
terenie Powiatu Otwockiego. 
 
 Dodatkowo, należy założyć, że pewna liczba osób dorosłych w dalszym ciągu dojeżdżać 
będzie do pracy korzystając z usług przewoźników drogowych. W tym przypadku istnieje jednak 
więcej zmiennych i trudno jest określić jednoznacznie czy liczba ta utrzyma się na podobnym czy 
innym poziomie w najbliższych latach. 
 

W dalszym ciągu z usług lokalnych przewoźników korzystają osoby starsze, szczególnie z 
mniejszych miejscowości, dla których prowadzenie auta stanowi spore wyzwanie. Statystyki GUS 
mówią o zwiększaniu się tej grupy ludzi w całym kraju, w tym również na terenie Powiatu 
Otwockiego. Liczba osób starszych będzie wzrastała, zgodnie ze statystykami przedstawionymi 
wcześniej. Co istotne, wydłuża się szacowana długość życia, zarówno dla kobiet jak też mężczyzn, 
w związku z czym zapotrzebowanie na usługi przewozów pasażerskich dla tej grupy wiekowej 
będzie tym bardziej większe. 
 
 
 W rozdziale 4.3. Rozmieszczenie obiektów użyteczności publicznej w gminach – generatory 
ruchu wykazano lokalizację głównych placówek administracyjnych, edukacyjnych i medycznych 
na terenie Powiatu. Nie zakłada się w perspektywie 2025 r. zmiany lokalizacji tych placówek, w 
związku z czym kierunki podróży mieszkańców Powiatu będą zbliżone do obecnych. 
 Lokalizacja większych firm prywatnych również nie zmieni się. Ewentualne powstawanie 
lub likwidacja firm w ciągu najbliższych 10-ciu lat nie wpłynie znacząco na zmianę kierunków 
przemieszczania się ludności Powiatu. 
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 Jeżeli chodzi o preferencje podróżnych, zweryfikowano je podczas wykonanych ankiet. 
Pracownicy przedsiębiorstw z terenu Powiatu Otwockiego w relatywnie małym stopniu korzystali z 
przewozów autobusowych i raczej nie zamierzali zmieniać tej sytuacji w przyszłości, przy 
założeniu ówczesnego sposobu organizacji przewozów. 
 Z kolei uczniowie w dużo większym stopniu niż osoby pracujące korzystali z usług 
przewoźników autobusowych. Co prawda, ponad połowa zamierzała zmienić środek transportu 
(głównie na samochód), ale stosunkowo dużo liczba korzystałaby z autobusów przy lepszym 
dopasowaniu przewozów do ich potrzeb.  
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11. Sieć transportowa o charakterze użyteczności publicznej – analiza 
wariantów  
 
 
a) wariant podstawowy/obligatoryjny 
 
Biorąc pod uwagę czynniki przedstawione do tej pory w niniejszym Planie Transportowym, tj.: 
- zwiększająca się liczbę ludności Powiatu, 
- stosunkowo duże zapotrzebowanie na przewozy autobusowe (szczególnie w przypadku uczniów), 
 
rekomenduje się w wariancie podstawowym wpisanie w Plan Transportowy wszystkich linii 
regularnych obecnie funkcjonujących. 
 
W związku z powyższym, część graficzna Planu Transportowego dla Powiatu Otwockiego w 
wersji podstawowej/obligatoryjnej zawiera linie autobusowe wykazane w rozdziale 5.3.2., 
które zostały zaznaczone linią ciągła. 
 
W takim wariancie, gminy z terenu Powiatu będą miały za zadanie zorganizowanie regularnych 
przewozów na swoi terenie w taki sposób, aby umożliwić lokalnej społeczności dojazd 
do poszczególnych przystanków/stacji kolejowych, które umożliwiają przemieszczanie się między 
gminami, do stolicy Powiatu i dalej – do stolicy Województwa. 
 
 
W ramach linii użyteczności publicznej przebiegającej przez teren Powiatu Otwockiego, 
funkcjonowała będzie również linia kolejowa wpisana w Plan zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego. Zawierała ona będzie 
następujące przystanki (od strony Warszawy, w kolejności): Michalin, Józefów, Świder, Otwock, 
Śródborów, Pogorzel Warszawska, Stara Wieś, Celestynów, Kołbiel, Chrosna, Zabieżki i 
Augustówka. 
 
 
b) wariant poszerzony/fakultatywny 
 
 W związku z prowadzonymi rozmowami pomiędzy Starostwem Powiatowym a 
przedstawicielami poszczególnych gmin, Starostwo postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
lokalnego społeczeństwa i wpisać dodatkowo w Plan Transportowy linie komunikacyjne, na 
których odbywały się będą przewozy o charakterze użyteczności publicznej, a które zaproponowały 
poszczególne gminy. Będzie to miało miejsce pod warunkiem podpisania odpowiednich 
porozumień pomiędzy Starostwem i zainteresowanymi gminami. 
 
Powyższe Linie mają charakter fakultatywny, stąd oznaczono je w sposób przerywany lub 
wykropkowany w części graficznej Planu. Wariant poszerzony/fakultatywny zakłada linie 
autobusowe z wariantu podstawowego oraz linie proponowane przez gminy. 
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 Warto zaznaczyć w tym miejscu, że niezależnie od przewozów o charakterze publicznym, 
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym umożliwia funkcjonowanie komercyjnych 
przewoźników, na podobnych zasadach jak ma to miejsce obecnie. Konieczność posiadania 
zezwolenia zostanie zastąpiona wymogiem zgłoszenia zamiaru wykonywania określonego 
przewozu. Obecni przewoźnicy będą mogli świadczyć swoje usługi bez przeszkód, a chętni 
mieszkańcy Powiatu będą mogli korzystać z ich usług. Art. 30 ust. 1. Ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym: 
 
Przewóz osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędący przewozem o charakterze 
użyteczności publicznej może być wykonywany przez przedsiębiorcę po dokonaniu zgłoszenia 
o zamiarze wykonywania takiego przewozu do organizatora właściwego ze względu na obszar lub 
zasięg przewozów i wydaniu przez tego organizatora potwierdzenia zgłoszenia przewozu, 
z zastrzeżeniem art. 31. 
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12. Sposób organizacji i finansowania przewozów o charakterze publicznym 
 
 
 Przewóz o charakterze użyteczności publicznej to zgodnie z Ustawą, powszechnie dostępna 
usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywana przez operatora publicznego 
transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych 
społeczności na danym obszarze27. 
 
 Co do zasady, poszczególne jednostki samorządu terytorialnego organizują obecnie28 i będą 
organizowały po 1 stycznia 2018 r.29 transport zbiorowy na terenie swojej właściwości, ze względu 
na obszar działania lub zasięg przewozów. Oznacza to, że organizatorem publicznego transportu 
zbiorowego na terenie: 
- gminy (na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich) 
jest gmina, 
- powiatu (na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach 
pasażerskich) jest powiat, 
- województwa (na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach 
pasażerskich oraz w transporcie morskim) jest województwo. 
 
 Innymi słowy, województwo odpowiada za przewozy przekraczające granice powiatów na 
obszarze tego województwa, ale nie wykraczające poza województwo, powiaty odpowiadają za 
przewozy przekraczające gminy w powiecie, ale nie wychodzące poza granice powiatu, natomiast 
gminy – za przewozy wewnątrzgminne. 
 
 Określone w ustawie zdania organizatora wykonuje w przypadku: 
- gminy – wójt, burmistrz albo prezydent miasta, 
- miasta na prawach powiatu – prezydent miasta na prawach powiatu, 
- powiatu – starosta, 
- województwa – marszałek województwa. 
 
 Niezależnie od powyższego, możliwa jest współpraca między gminami w organizowaniu 
publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych 
przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły stosowne porozumienie. W takiej 
sytuacji organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest jedna z gmin. 
 Analogicznie sytuacja może wyglądać w przypadku powiatów – możliwa jest współpraca w 
organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami – na linii 
komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze 
powiatów, które zawarły porozumienie. W takim wypadku organizatorem staje się jeden z 
powiatów. 

                                                            
27 Art. 4, ust. 1, pkt 12) Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
28 Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013r., poz. 1414 z późn.zm.) 
29 Na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. nr 5, poz.13 z późn.zm.) 
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 Dodatkowo istnieje możliwość organizacji publicznego transportu zbiorowego na zasadzie 
związku powiatowo-gminnego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowo-
gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin lub powiatów tworzących związek 
powiatowo-gminny. W tej sytuacji organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest powiat. 
 
 Dobrą praktyką w organizacji przewozów na terenie danej jednostki jest połączenie jej 
stolicy ze stolicami jednostek niższego szczebla: 
- stolica województwa połączona jest ze wszystkimi stolicami powiatów, 
- stolica powiatu połączona jest ze wszystkimi stolicami gmin, 
- stolica gminy połączona jest z obszarami gminy o największym zaludnieniu. 
 
 Starosta Otwocki po przeprowadzeniu wielu spotkań z wójtami poszczególnych gmin 
postanowił, iż w ramach publicznego transportu zbiorowego poza połączeniami między 
stolicami gmin, funkcjonować będą połączenia wewnątrzgminne. Będzie to zapewnione pod 
warunkiem współudziału w finansowaniu organizacji publicznego transportu zbiorowego ze 
strony gmin. 
 
 
 Jeżeli chodzi o konieczność opracowywania planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego (planu transportowego) dla powiatu w przypadku planowanego 
organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, to zgodnie z ustawą o 
publicznym transporcie zbiorowym, opracowuje go powiat liczący co najmniej 80 000 
mieszkańców – w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych 
przewozach pasażerskich lub któremu powierzono organizację publicznego transportu zbiorowego 
któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia 
między powiatami, których obszar liczy łącznie co najmniej 120 000 mieszkańców – w zakresie 
linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze. 
 
 Na uwagę zasługuje fakt, iż organizowanie publicznego transportu zbiorowego przez 
poszczególne jednostki samorządu terytorialnego (JST) odbywa się niezależnie od wymogów 
opracowania planu transportowego. Przykładowo, jeżeli dana gmina liczy 30 tys. mieszkańców, to 
zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, nie jest zobowiązana do opracowania planu 
transportowego. Niemniej, nie zwalnia to gminy z obowiązku organizacji przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej na swoim terenie. Ustawodawca doszedł jedynie do wniosku, że gmina 
licząca 50 tys. mieszkańców i więcej jest na tyle duża, że organizowanie publicznego transportu 
zbiorowego musi odbywać się w sposób z góry zaplanowany i zorganizowany, poprzedzony 
odpowiednimi badaniami, etc. – stąd konieczność opracowania planu transportowego. 
 
 W momencie sporządzania niniejszego Opracowania Powiat Otwocki nie jest organizatorem 
publicznego transportu zbiorowego. Transport osobowy funkcjonuje na zasadach rynkowych, a 
przewoźnicy operują na podstawie uzyskanych zezwoleń. 
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 Funkcjonowanie przewozu osób w Powiecie Otwockim finansowane jest z przychodów ze 
sprzedaży biletów oraz w niektórych przypadkach z refundacji/rekompensaty przyznanej przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku ze sprzedażą biletów ulgowych. 
 
 
 

12.1. Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu 
 
 
 W przypadku gdy Powiat Otwocki rozpocznie organizowanie przewozów o charakterze 
publicznym, to zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
podpisze on z operatorem umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. Podpisanie umowy poprzedzone będzie wyborem operatora w jednym z trzech 
trybów: 
 
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
- ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi 
- bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
(w określonych przypadkach opisanych w Ustawie) 
 
 Organizator przewozów na swoim terenie może zawrzeć ww. umowę, ale do końca 2017 r. 
nie ma takiego obowiązku. Obowiązek ten wystąpi dopiero od 1 stycznia 2018 r. Do tego czasu 
funkcjonowanie publicznego przewozu osób na danym terenie może odbywać się na zasadzie 
zezwoleń, o których mowa w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 
 Po analizie powyższych trybów wynika, że w przypadku Powiatu Otwockiego 
najkorzystniejszym trybem będzie bezpośrednie zawarcie umowy. Jest to sposób najłatwiejszy 
z formalnego punktu widzenia, a zaproponowany poniżej wariant organizacji przewozów 
publicznych, w większości przypadków nie spowoduje przekroczenia rocznej wartości przedmiotu 
umowy w kwocie 1 000 000 euro oraz zapewni świadczenie usług w wymiarze mniejszym niż 
300 000 kilometrów rocznie. Przywołane wartości są ograniczeniami do poziomu których można 
powierzyć operatorowi świadczenie usług bez konieczności organizowania postępowania 
przetargowego, tj. wspomnianą umowę można zawrzeć bezpośrednio30. 
 Umowa bezpośrednia możliwa jest do zawarcia z Operatorami którzy obecnie realizują 
przewozy w ramach zezwoleń na jednej linii komunikacyjnej. Obecnie jest pięciu takich 
przewoźników (patrz: rozdział 5.3.2.). W przypadku pozostałych przewoźników, można zawrzeć 
umowę bezpośrednią na jedną linię, a dla pozostałych linii, na których operuje dany przewoźnik, 
przeprowadzić postępowanie przetargowe w celu wyłonienia operatora. 
 
 
 

                                                            
30 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, art. 22, ust. 1 
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 Teoretycznie, istnieje kilka możliwości zorganizowania przewozów na terenie Powiatu 
Otwockiego: 
1. Można wybrać jednego operatora na całą sieć linii komunikacyjnych (obecnie 14 linii). 
2. Można podzielić powiat na kilka stref i wybrać operatorów dla każdej z nich. 
3. Można potraktować każdą linię jako oddzielną „strefę” i wybrać operatora dla każdej z nich 
osobno. 
 Sugeruje się aby Starostwo Powiatowe skłoniło się na początku do wyboru trzeciej 
opcji, tam gdzie pozwalają na to warunki brzegowe. Poza argumentem przywołanym w 
poprzednim akapicie, chodzi również o to, aby nie wprowadzać zbyt dużych zmian w organizacji 
przewozów po 1 stycznia 2018 r. W ciągu 2018 r. zarówno przewoźnicy/operatorzy jak i 
Starostwo/organizator przewozów przyzwyczają się do nowej sytuacji prawnej. Z czasem pojawią 
się też interpretacje nowych zapisów Ustawy31, wytyczne Ministerstwa, dobre praktyki/rozwiązania 
z innych powiatów. Będzie czas na zastanowienie się nad innym wariantem/opcją. 
 
 Niemniej, dopuszczalna jest ewentualna modyfikacja przebiegu danej linii pod względem 
lepszego dopasowania do potrzeb społeczeństwa oraz zmiana ilości i lokalizacji przystanków na 
trasie, tym bardziej że zwracali na to uwagę respondenci w ankietach. W toku prowadzonych 
konsultacji społecznych oraz późniejszego monitoringu określony zostanie optymalny kształt 
rozkładu jazdy na każdą z linii aby w jak najlepszym stopniu dostosować go do potrzeb 
społecznych, w tym przede wszystkim do potrzeb młodzieży szkolnej jako grupy która w sposób 
regularny w największym stopniu korzystała będzie z publicznego transportu zbiorowego na terenie 
Powiatu. 
 
 W celu sprawnej realizacji postulatów zawartych w niniejszym Planie Transportowym, 
wskazane jest utworzenie nowej jednostki budżetowej Powiatu Otwockiego, która będzie 
realizowała zadania z zakresu organizacji lokalnego transportu zbiorowego. 
 
 
 

12.2. Sposoby finansowania publicznego transportu zbiorowego 
 
 
 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym określa, że finansowanie przewozów o 
charakterze użyteczności publicznej może polegać w szczególności na: 
- pobieraniu przez operatora lub organizatora opłat w związku z realizacją usług świadczonych w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego, 
- przekazywaniu operatorowi rekompensaty z tytułu utraconych przychodów lub poniesionych 
kosztów, 
- udostępnianiu operatorowi przez organizatora środków transportu na realizację przewozów w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
 
                                                            
31 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
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 Źródłem finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej mogą być w 
szczególności: 

1) środki własne jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem, 
2) środki z budżetu państwa. 

Do źródeł finansowania należą również wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpływy z opłat 
dodatkowych pobieranych od pasażerów, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
Prawo przewozowe. 
 
Sugeruje się zorganizowanie odpłatności przewozów na zasadzie dotychczasowej – operatorzy 
(obecni przewoźnicy) będą pobierali opłaty w związku z realizacją usług świadczonych w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego od klientów/pasażerów. Jeżeli dana linia okaże się 
nierentowna, operator wystąpi do organizatora o rekompensatę z tytułu utraconych przychodów 
lub poniesionych kosztów. 
 
 
 Istotną kwestią dla Starostwa jest fakt, że w przypadku uruchomienia wariantu 
poszerzonego, rozpoczęcie organizowania przewozów równoznaczne będzie z uwzględnianiem 
wszystkich ulg do których upoważnieni są obywatele, zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. 
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Wstępne 
założenia określają, że każde starostwo powiatowe będzie w pierwszej kolejności zwracało 
operatorowi środki w związku ze stosowaniem przez niego zapisów ww. Ustawy i udzielaniu ulg, 
np. uczniom. W dalszej kolejności starostwo będzie występowało do urzędu marszałkowskiego o 
zwrot przekazanych środków. Oznacza to pewnego rodzaju „kredytowanie” operatorów przez 
powiaty. Warto zastanowić się razem z władzami poszczególnych gmin nad optymalnym 
rozłożeniem ciężaru finansowania operatorów na wszystkie szczeble samorządu. 
 Faktem jest, że powiatowe przewozy pasażerskie w dużym stopniu zaspokajają potrzeby 
mieszkańców poszczególnych gmin w zakresie transportu zbiorowego. Partycypacja gmin w 
kosztach przedstawionych wyżej, jak również we wszystkich innych związanych z organizacją 
publicznego transportu zbiorowego wydaje się kwestią naturalną. 
 
 
 W przypadku linii nierentownych, organizowanie publicznego transportu zbiorowego wiąże 
się z dodatkowym kosztem dla organizatora. W sytuacji Powiatu Otwockiego, istnieją trzy linie, 
które można zaliczyć do nierentownych. Są to: 
- Sobienie Jeziory – Świerk NCBJ (ok. 30 podróżnych dziennie), 
- Siwianka – Glinianka (ok. 50 podróżnych dziennie), 
- Celestynów – Radachówka (ok. 80 podróżnych dziennie na dwóch liniach). 
 
 
Władze Starostwa będą musiały rozważyć po pewnym czasie od rozpoczęcia funkcjonowania 
publicznego transportu zbiorowego, czy zostawić ww. linie czy je zawiesić. Jednocześnie Starostwo 
będzie musiało się zastanowić czy ich zawieszenie nie spowoduje likwidacji istotnego połączenia 
dla stosunkowo dużej liczby mieszkańców. 
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13. Pożądany standard usług przewozowych w Powiecie – kierunki rozwoju 
 
 
 Rola organizatora publicznego transportu zbiorowego zawiera się w następujących 
zadaniach32: 
- badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, 
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej, 
- podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącego planu transportowego albo do 
aktualizacji tego planu, 
- zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, 
w szczególności w zakresie: 
• standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz dworców, 
• korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców, 
• funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych, 
• funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego, 
• systemu informacji dla pasażera, 
- określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach 
o charakterze użyteczności publicznej, 
- ustalanie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków 
komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym nie jest jednostka 
samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze właściwości 
organizatora, 
- określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym 
jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów, 
- określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym 
nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla wszystkich operatorów 
i przewoźników oraz informowaniu o stawce opłat za korzystanie z tych obiektów, 
- przygotowanie i przeprowadzanie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy 
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 
- zawieranie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 
- ustalanie opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 
1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915), za usługę świadczoną przez operatora 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 
- ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego, 
- wykonywanie zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007. 
 
 
 

                                                            
32 na podstawie Art. 15, ust. 1. Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
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 Przy założeniu, że Powiat Otwocki stanie się organizatorem publicznego transportu 
zbiorowego, organizowanie i planowanie transportu zbiorowego będzie wiązało się z określonym 
standardem usług i będzie musiało być oparte na zasadzie zrównoważonego rozwoju. 
 Poniżej zaprezentowano działania, które możliwe są do realizacji przez Starostwo 
Powiatowe w perspektywie roku 2025 wyłącznie ze środków własnych. W przypadku otrzymania 
grantu bądź dofinansowania z innych źródeł (np. budżet centralny, środki Unii Europejskiej), 
możliwości finansowe Powiatu wzrosną, a więc będzie można rozszerzyć paletę działań. Poniższe 
wytyczne należy traktować jako pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze 
użyteczności publicznej. 
 
 
Linie komunikacyjne, drogi 
 Zakłada się, że przebieg obecnie funkcjonujących linii komunikacyjnych został 
wypracowany przez lata, w związku z czym jest on dopasowany do potrzeb ludności. Starostwo 
Powiatowe powinno jednak wykonywać: 
- badania zapotrzebowania na przewóz osób, 
 - okresowe badania czy nie zmieniło się zapotrzebowanie lokalnego społeczeństwa w tym zakresie 
(patrz: następny rozdział). 
 Oprócz tego zarząd powiatu jako zarządca dróg powiatowych winien zadbać o przyzwoity 
stan infrastruktury drogowej poprzez sukcesywne uzupełnianie ubytków na drogach, wykonywanie 
remontów cząstkowych, odpowiednie oznakowywanie, etc. 
 Należy także zadbać aby transport publiczny obejmował możliwie najwięcej osób 
w gminach, w szczególności młodzież szkolną. Istotne jest aby młodzi ludzie nie musieli dojeżdżać 
do szkół położonych w innych powiatach (np. w mińskim czy garwolińskim) wyłącznie ze względu 
na słaby dostęp do usług przewozowych w ramach Powiatu Otwockiego. Wymaga to koordynacji 
i współpracy między przewoźnikami, Starostwem i władzami poszczególnych gmin. 
 
 
Kasa, bilety, rozkład jazdy 
 W mieście Otwock powinna być zlokalizowana przynajmniej jedna kasa biletowa, gdzie 
istniałaby możliwość nabycia biletu na każdą z linii funkcjonujących w ramach publicznego 
transportu zbiorowego (np. w okolicy dawnego dworca PKS). 
 Dodatkowo, w ramach sposobu organizowania systemu informacji dla pasażera, powinna 
tam być dostępna informacja na temat wszystkich aktualnych połączeń wraz z informacją na temat 
operatora i rozkładem jazdy. Poza tym, utrzymana powinna być w dalszym ciągu możliwość 
zakupu biletów u kierowców oraz dodatkowo w siedzibie operatora, gdzie również byłby dostępny 
aktualny rozkład jazdy. Rozkłady jazdy powinny być ponadto dostępne i na bieżąco aktualizowane 
na stronach internetowych Starostwa oraz poszczególnych operatorów. W przyszłości rozważyć 
można także zlokalizowanie biletomatu w miejscu natężonego przepływu osób (np. w okolicy 
dworca PKP)  lub umożliwienie zakupu biletu przez telefon. 
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Przystanki 
 Mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż linii kolejowych, którzy pracują poza gminą 
zamieszkania, praktykują pozostawianie swoich samochodów osobowych przy stacjach 
kolejowych. Należy rozważyć, czy podobne rozwiązanie jest możliwe do wprowadzenia w 
transporcie publicznym na terenie Powiatu. 
 Gminy z terenu Powiatu powinny sukcesywnie wymieniać lub remontować stare przystanki 
autobusowe położone przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, w tym wprowadzać 
zadaszenie przystanków. Do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
należą budowa, przebudowa i remont33: 
1) przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest 
gmina, 
2) wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu 
przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, 
usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg. 
 Sugeruje się utrzymywanie odpowiedniej liczby przystanków na drogach zgodnie z 
rzeczywistym zapotrzebowaniem ludności. 
 Zgodnie z informacją z rozdziału 5.2. Przystanki na terenie Powiatu, liczba przystanków 
będących pod zarządem Powiatu wynosi 291. Do tego należy doliczyć przystanki zlokalizowane 
przy drogach gminnych i wojewódzkich. Koszt nowej wiaty przystankowej kształtuje się w 
przedziale od ok. 1 000 nawet do 40 000,00 zł, w zależności od rodzaju, wielkości i materiałów z 
których jest wykonana. Koszt remontu jest odpowiednio mniejszy. Priorytetem powinny być 
miejsca z największą rotacją osób wsiadających i wysiadających. 
 Zgodnie z informacją z Planu Transportowego dla Województwa Mazowieckiego, miasto 
Otwock zaliczane jest do lokalnego węzła przesiadkowego na obszarze Województwa 
Mazowieckiego. W dalszej części Plan definiuje jakie standardy powinien posiadać węzeł lokalny: 
- maksymalna odległość dojścia pomiędzy peronami systemów transportowych nie powinna 
przekraczać 250 m, 
- wyposażenie w system B+R34 (zadaszony) oraz K+R35, z odległością dojścia do peronów 
kolejowych nie przekraczającą 150 m, 
- wyposażenie w system P+R36 z odległością dojścia nie przekraczającą 250 m, 
- stosowanie co najmniej systemu głosowej informacji pasażerskiej wraz z systemem informacji 
tradycyjnej z elektronicznym informatorem pasażerskim, 
- dostosowanie do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością (windy (podnośniki dźwigowe) 
i/lub pochylnie), 
- wyposażenie budynku dworca kolejowego/autobusowego w co najmniej jedną kasę biletową oraz 
co najmniej jeden automat biletowy, poczekalnię z funkcją handlowo – gastronomiczną oraz 
sanitariaty, 
- zapewnienie dostępu do sieci bezprzewodowego Internetu (wi-fi). 
                                                            
33 Art. 18. Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 
34 bike and ride („przyjedź rowerem i jedź”) – parking dla rowerów umożliwiający bezpieczne pozostawienie go i przesiadkę do 
pojazdu w ramach publicznego transportu zbiorowego 
35 kiss and ride („pocałuj i jedź”) – strefa postojowa, na której pojazd będzie mógł stać np. nie dłużej niż 2 minuty po to aby pasażer 
mógł z niego wysiąść i przesiąść się do pojazdu w ramach publicznego transportu zbiorowego 
36 park and ride („parkuj i jedź”) – parking zlokalizowany w pobliżu przystanków peryferyjnych, przeznaczony dla osób 
korzystających z publicznego transportu zbiorowego 
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 Powyższe powinno być celem do którego Powiat Otwocki będzie dążył w ciągu 
najbliższych lat oraz w miarę dostępności środków finansowych. 
 Pozostałe węzły przesiadkowe proponowane w niniejszym Planie Transportowym to 
miejscowości gdzie w łatwy sposób można przesiąść się z transportu kolejowego na drogowy lub na 
odwrót. Zalicza się do nich Celestynów i Józefów. 
 
 
Przewoźnicy 
 Należy zapewniać pojazdy przystosowane swoją pojemnością (liczba miejsc siedzących) do 
aktualnych potrzeb przewozowych ludności. 
 Należy również zadbać o dobre ułożenie rozkładów jazdy tak, aby każdy z przewoźników 
który operuje na tej samej trasie miał możliwość zabierania pasażerów. Obecnie zdarzają się 
sytuacje, gdzie kurs jednego przewoźnika jest np. 5 minut po kursie poprzedniego, w związku z 
czym zdarza się że drugi przewoźnik przez całą trasę nie zabiera ani jednego podróżnego. 
 Należy zadbać o odpowiednie oznakowanie pojazdów służących publicznym przewozom. 
Chodzi o to aby potencjalni klienci z daleka mogli odróżnić pojazdy organizatorów, gdzie mogą 
liczyć na ustawowe ulgi od pojazdów pozostałych przewoźników. Można zastosować np. tabliczki 
informujące o trasie, umiejscowione za przednią szybą. Mogłyby mieć one odpowiedni kolor (np. 
niebieski) oraz wyraźny symbol „U”. Symbol widniałby przed przednią szybą, tylną szybą oraz 
szybami bocznymi każdego z pojazdów. 
 
 
Osoby niepełnosprawne oraz z ograniczoną zdolnością ruchową 
 Powszechność dostępu obywateli do usług publicznego transportu zbiorowego nie może 
wykluczać osoby niepełnosprawne lub z ograniczoną zdolnością ruchową. Brak lub niepełne 
dostosowanie transportu zbiorowego do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowi dla nich barierę 
w swobodnym przemieszczaniu się w granicach Powiatu. Stanowi ograniczenie w dostępie do 
leczenia, nauki, kultury, jest przeszkodą w znalezieniu zatrudnienia. Z trudnościami spotykają się 
także osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, w tym ludzie starsi, którzy mają m.in. kłopoty 
w korzystaniu z pojazdów wysokopodłogowych. W związku z tym proponuje się następujące 
rozwiązania: 
- przynajmniej jedno miejsce parkingowe typu „koperta” w pobliżu przystanku autobusowego, 

zlokalizowanego w centrum stolicy każdej gminy, 
- odpowiednie podjazdy do przystanków, wylewki do łatwego pokonywania krawężników, 

systematyczne uzupełnianie ubytków w chodnikach, pasy żółtych płytek ryflowanych pełniących 
rolę ostrzegawczą dla osób niewidomych i słabo widzących, zawieszanie rozkładów jazdy 
na odpowiedniej wysokości, aby osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogły je 
odczytać, itp., 

- wpływanie na przewoźników aby użytkowali tabor zdolny do przewozu osób niepełnosprawnych 
(np. przynajmniej jeden pojazd niskopodłogowy/niskowejściowy rano i jeden wieczorem na 
danej linii, systemy informacji wizualnej i głosowej w pojazdach, etc.), a także przeprowadzali 
dla pracowników kompleksowe szkolenia uświadamiające problemy osób niepełnosprawnych, 
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- oznaczenie na rozkładach jazdy kursów, które wykonywane są przez pojazdy dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych lub z ograniczoną zdolnością ruchową. 

 
 
Ochrona środowiska 
 Postępująca degradacja środowiska naturalnego powodowana jest z jednej strony 
intensywnym ruchem samochodów, powodującym wysoką emisję spalin, hałasu oraz inne 
uciążliwości, takie jak zatłoczenie arterii komunikacyjnych, z drugiej natomiast eksploatowaniem 
przez przewoźników drogowych starych środków transportu, które nie spełniają aktualnych 
wymogów z zakresu ochrony środowiska. 
 Do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego należy podejmowanie działań 
zmierzających do ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko, przede wszystkim 
poprzez określenie odpowiednich standardów dotyczących taboru. Powinny być one jednym z 
kryteriów decydujących przy wyborze określonego operatora. 
 W poniższych akapitach odniesiono się do kierunków działań związanych z transportem 
zbiorowym, które mają za zadanie ograniczyć degradację środowiska naturalnego. 
 
 Ochrona środowiska w aspekcie transportu zbiorowego to przede wszystkim powszechne 
wykorzystanie transportu zbiorowego zamiast samochodu osobowego w dojazdach do pracy, szkoły 
oraz do ośrodków miejskich. Cel ten osiągnąć można poprzez działania zmierzające do stałego 
wzrostu jakości systemu komunikacji publicznej. 
 Od 1 stycznia 2014 r. każdy nowy autobus sprzedawany w Unii Europejskiej wyposażony 
jest w silnik spełniający wymogi normy emisji spalin Euro 6. Pojazdy starsze, realizujące publiczny 
przewóz osób i dopuszczone do ruchu przed wdrożeniem odpowiednich norm emisji spalin 
zużywają duże ilości paliwa, a także powodują emitowanie do środowiska naturalnego szkodliwych 
związków, takich jak: tlenek węgla, tlenki azotu i siarki oraz metanowych związków organicznych, 
przede wszystkim związku ołowiu. W celu poprawy stanu środowiska naturalnego Powiatu 
Otwockiego, proponuje się korzystanie z autobusów spełniających ostrzejsze normy ochrony 
środowiska. Realizacja publicznego transportu zbiorowego taborem spełniającym odpowiednie 
wymagania środowiskowe podwyższy standard transportu publicznego na obszarze Powiatu, 
a jednocześnie ograniczy negatywny wpływ na środowisko naturalne. Jednocześnie podejście to 
może mobilizować innych przewoźników do odnowy posiadanego taboru. 
 Co więcej, istnieją bardziej ekologiczne paliwa od oleju napędowego, np. biodiesel lub gaz 
ziemny (CNG). Stosowanie paliwa CNG wymaga jednak kosztownych inwestycji w postaci stacji 
tankowania oraz prac dostosowawczych budynków zajezdni, w których prowadzona jest obsługa 
autobusów. Proekologiczną alternatywą jest także zastosowanie napędu elektrycznego, 
wodorowego czy hybrydowego. Autobusy elektryczne, poza zerową emisją spalin, charakteryzują 
się również najniższą emisją hałasu, co jest szczególnie istotnie w miejscach wypoczynku i w 
strefach ruchu pieszego. 
 Transport publiczny, który sprzyja środowisku naturalnemu to również wykorzystanie 
autobusów o pojemności odpowiedniej do natężenia ruchu pasażerów na danej trasie o danej porze 
dnia. Przekłada się to między innymi na mniejsze zużycie paliwa przez pojazd oraz mniejszą emisję 
zanieczyszczeń do atmosfery. 
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 Na poprawę jakości środowiska naturalnego duży wpływ ma także popularyzacja 
przewozów kolejowych. 
 Decydujący wpływ na klimat akustyczny ma wciąż rozwijająca się motoryzacja oraz 
rosnąca liczba pojazdów na drogach. Powoduje to wzrastającą emisję hałasu komunikacyjnego, tym 
samym pogorszenie komfortu życia w miastach. Hałas akustyczny na ternie Powiatu kształtuje 
przede wszystkim ruch komunikacyjny. Największy poziom hałasu w powiecie występuje w 
mieście Otwock oraz w otoczeniu głównych tras komunikacyjnych. Dodatkowo zwiększony 
poziom uciążliwości występuje w aglomeracjach miejskich z uwagi na zwiększoną gęstość 
zaludnienia. Hałas komunikacyjny oddziałuje niekorzystnie również na zwierzęta żyjące w pobliżu 
dróg, zakłócając ich naturalne procesy życiowe. Największy wpływ na zwiększanie sie poziomu 
hałasu komunikacyjnego w Powiecie maja37: 

• odcinki dróg o dużym natężeniu ruchu biegnące w terenie gęstej zabudowy mieszkalnej (droga 
krajowa nr 17 Warszawa – Lublin, droga krajowa nr 2 przebiegająca w północnej części Powiatu 
przez miejscowość Zakręt w gminie Wiązowna, droga krajowa nr 50), 
• regionalne powiązania komunikacyjne, 
• linie kolejowe. 

 
 Podsumowując, transport samochodowy jest stosunkowo dużym źródłem emisji spalin oraz 
emisji hałasu do środowiska naturalnego. Sugeruje się zatem wpływanie na operatorów poprzez 
wprowadzanie odpowiednich zapisów w umowach, aby sukcesywnie i w miarę możliwości 
finansowych wymieniali swój tabor na nowszy, adekwatnie do obowiązujących norm emisji spalin i 
emisji dźwięków. 
 Wymiana taboru stanowi duży koszt dla operatora, ale podpisana w przyszłości kilkuletnia 
umowa z organizatorem, zapewni stabilność w przychodach oraz możliwość zaciągnięcia kredytu 
na zakup taboru. Dodatkowo, przedsiębiorcy mogą liczyć na nową unijną perspektywę finansową 
dla Polski (2014-2020), w ramach której mają szansę pojawić się programy na modernizację taboru. 
 
 
Wspólny bilet 
 W okresie ok. jednego roku od obowiązywania nowego systemu zarządzania publicznym 
transportem zbiorowym (wariant poszerzony) warto zastanowić się także nad wprowadzeniem tzw. 
„wspólnego biletu”. Ewentualną decyzję w tym zakresie należałoby poprzedzić rozeznaniem czy 
wspólny bilet znajdzie zainteresowanie wśród podróżnych, np. rozprowadzając w środkach 
transportu krótkie pytanie ankietowe na ten temat. Możliwość nabycia takiego biletu istniałaby 
zarówno u kierowców, jak też w siedzibie przewoźników czy w kasie biletowej. W zależności od 
wyboru modelu, wspólny bilet mógłby funkcjonować na przejazdy na wybranych trasach/liniach 
(np. 2, 3) lub czasowo na wszystkie bądź wybrane linie.  
 

                                                            
37 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r. (PROJEKT), str. 50 
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14. Monitoring publicznego transportu zbiorowego i aktualizacja Planu 
Transportowego 
 
 
 W celu zapewnienia optymalnego dopasowania funkcjonowania publicznego transportu 
zbiorowego do potrzeb lokalnego społeczeństwa, proponuje się wykonywanie następujących 
działań: 
 
a) ze strony popytowej (podróżni): 
- raz do roku prowadzenie aktywnego monitoringu publicznego transportu zbiorowego, np. 
w postaci ankietowania podróżnych. Pasażerowie wypełnialiby ankiety w środkach komunikacji. 
W ten sposób byłaby możliwość zbadania czy podróżni widzą potrzebę wprowadzenia zmian 
w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego, 
- badanie napełnień pojazdów podróżnymi na poszczególnych liniach użytku publicznego. 
 
b) ze strony podażowej (operatorzy): 
- kontrolowanie prawidłowości w realizowaniu umów przez operatorów (sposób oznakowania 
pojazdów, stosowanie ulg ustawowych, godziny przyjazdu i odjazdu, itp.). 
 
 
 Ewentualną aktualizację Planu Transportowego legitymizuje art. 11. ust. 2 ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym, który zakłada, że „Plan transportowy może być, w zależności 
od uzasadnionych potrzeb, poddawany aktualizacji”. 
 Dodatkowo, wpływ na aktualizację Planu mogą mieć np. zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gmin lub wydawane/aktualizowane dokumenty strategiczne dot. 
transportu przez organy samorządowe wyższego szczebla (Samorząd Województwa). Nie mniejsze 
znaczenie będą miały decyzje organów państwowych, zarówno wojewódzkich, jak też centralnych 
(np. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju). 
 
 Na obecnym etapie nie można przewidzieć czynników, które mogą wpłynąć na podjęcie 
decyzji o aktualizacji niniejszego Planu Transportowego, szczególnie biorąc pod uwagę jego 10-cio 
letnią perspektywę funkcjonowania. 
 Niemniej przyjmuje się, że jeżeli wystąpią przesłanki do aktualizacji Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Otwockiego, może być 
podjęta decyzja o jego aktualizacji. Aktualizację Planu proceduje się w taki sam sposób jak Plan 
właściwy, tj. będzie wymagana stosowna uchwała Rady Powiatu Otwockiego. 
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Objaśnienia do części graficznej Planu Transportowego 
 
 
 Linie obligatoryjne oznaczają linie, na których Starostwo Powiatowe w Otwocku zamierza 
organizować publiczny transport zbiorowy od 1 stycznia 2018 r. Linie te zostały wykazane na 
mapie ilustrującej część graficzną Planu w postaci linii ciągłych i opisane w legendzie do części 
graficznej Planu. 
 Linie fakultatywne to linie, których uruchomienie w ramach Planu transportowego 
Starostwo jako Organizator uzależnia od podpisania stosownych porozumień z gminami przez które 
przebiegają poszczególne linie lub zawierają się w całości na obszarze danej gminy. Linie 
fakultatywne zostały wykazane na mapie ilustrującej część graficzną Planu w postaci linii 
przerywanych i zostały opisane poniżej. 
 Jeżeli planowana linia fakultatywna przekracza obszar Powiatu, dodatkowo będzie potrzeba 
uzgodnienia jej przebiegu z sąsiednim Powiatem. 
 
 Liniami szkolnymi zawierającymi się na obszarze jednej gminy, co do zasady zarządza 
właściwa gmina. W przypadku niektórych linii szkolnych w gminach z Powiatu Otwockiego 
postanowiono uwzględnić je w Planie Transportowym, a tym samym oddać Starostwu 
w zarządzanie. W takim wypadku jednak linie te przestaną być zdefiniowane jako „szkolne”, 
w rozumieniu zamknięcia tych linii i przeznaczenia wyłącznie do przewozu dzieci szkolnych. Staną 
się bowiem liniami publicznymi w rozumieniu Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 
a zatem wszyscy podróżni będą mogli z nich korzystać. 
 
 Uwaga: zaprezentowany przebieg linii komunikacyjnych uwzględniony jest przy pełnej 
przejezdności poszczególnych dróg. W przypadku remontów, przebieg tras ulegnie czasowej 
zmianie na okres niezbędny do wykonania prac remontowych. 
 
 
1. Linie fakultatywne, wewnątrzgminne lub przecinające granice dwóch gmin (wyjątkowo – 
przecinające granice Powiatu): 
 
 
na terenie gminy Kołbiel: 
 
a) trasa „czerwona”, południowa część gminy: Kołbiel – Lubice – Antoninek – Kąty – Chrosna – 

Człekówka – Karpiska – Kołbiel 
b) trasa „brązowa”, północna część gminy: Teresin – Oleksin – Rudzienko – Rudno 
c) trasa „jasnoniebieska”: Borków – Sępochów – Bocian – Nowa Wieś – Stara Wieś II – Gózd – 

Skorupy 
d) trasa „brązowa”, centralna część gminy: Sufczyn – Wola Sufczyńska – Radachówka 
e) trasa „ciemnoniebieska”: Władzin – Podgórzno – Głupianka – Bolechówek – Gadka 
f) trasa „jasnozielona”: Kołbiel – Mińsk Mazowiecki – trasa uzgodniona z Powiatem Mińskim 
g) trasa „czerwona”, wschodnia część gminy: Kołbiel – Siennica 
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na terenie gminy Józefów: 
 
a) trasa „jasnozielona”, „PORANNA 1”: Za stacją Orlen – Drogowców – Wyszyńskiego – Świdry 

Małe – Polna 01 – Nowa Wieś – Podleśna – Malinowskiego – SP 2 – TBS-Werbeny – SP 1 – 
Gimnazjum Nr 1 

b) trasa „niebieska”, „PORANNA 2”: 3 Maja 100 A (przystanek za rondem) – Gimnazjum Nr 1 
(dzieci z SP 1) – Wiązowska/Mlądz – Wiązowska/Mostek – Wiązowska/Rycice – Reymonta – 
SP 1 – Sobieskiego 2 – Willowa/Kwiatowa (sklep REMI) – SP 2 – Gimnazjum Nr 1 

c) trasa „czerwona”, „POPOŁUDNIOWA”: SP2 – Ks. Malinowskiego – Babcia Hela – Podleśna – 
Nowa Wieś – Polna 01 – Świdry Małe – Wyszyńskiego 103 – Gimnazjum nr 1 – TBS/Werbeny 
– Sobieskiego 2 – Willowa/Kwiatowa – SP 1 – Wiązowska/Mlądz – Wiązowska/Mostek – 
Wiązowska/Rycice – Wiązowska/Tadeusza – Gimnazjum Nr 1 – Drogowców – Górki – Błota – 
SP 2 – Sobieskiego 2 – Willowa/Kwiatowa – Ks. Malinowskiego – Babcia Hela – Podleśna – 
Nowa Wieś – Polna 01 – Świdry Małe – Wyszyńskiego 103 – SP 1 – Reymonta – Wiązowska – 
Drogowców 

 
 
na terenie gminy/miasta Otwock: 
 
- Trasa 1: 
przywóz 
a) trasa „jasnozielona”: ul. Samorządowa Baza Remondis – Apteka Czaplickiego – SP-5 (ul. 

Słowackiego 66) – G-1 (ul. Majowa 267, Mlądz) – Wólka Mlądzka (SP 8, kościół, przystanek 
autobusowy) – Teklin (sklep) – G-3 (ul. Kościuszki 28) – SP-12 (ul. Andriollego 76) 

odwóz przed przerwą 
b) trasa „niebieska”: SP-12 (ul. Andriollego 76) – G-2 (ul. Poniatowskiego 47/49) – Narutowicza 

(kościół) – Narutowicza (przedszkole) – Narutowicza (szpital) – Reymonta (szpital) – Reymonta 
(bloki Wioska Szwajcarska) – Reymonta/Żeromskiego – Żeromskiego/Borowa – Samorządowa 
(baza Remondis) – Czaplickiego (apteka) – G-3 (ul. Kościuszki 28) 

przerwa 
odwóz po przerwie 
c) trasa „brązowa”: G-3 (ul. Kościuszki 28) – Wólka Mlądzka (przystanek autobusowy) – Wólka 

Mlądzka (kościół) – Wólka Mlądzka SP 8 – SP 8 (ul. Żeromskiego 235) – G-1 (ul. Majowa 267, 
Mlądz) – SP-5 (ul. Słowackiego 66) – SP-12 (ul. Andriollego 76) – Żeromskiego/Reymonta – 
Żeromskiego/Borowa – Samorządowa (baza Remondis) – Czaplickiego (apteka) – G-3 (ul. 
Kościuszki 28) – Wólka Mlądzka 

 
- Trasa 2: 
przywóz 
d) trasa „różowa”: Świerk (pętla) – Świerk (przystanek) – Szkoła Podstawowa Nr 9 (ul. 

Narutowicza 275) – Jabłonna (kapliczka) – Jabłonna (straż pożarna) – Gimnazjum Nr 2 (ul. 
Poniatowskiego 47/49) – powrót ulicą Narutowicza – Narutowicza (kościół) – Narutowicza 
(przedszkole) – Reymonta/Piłsudskiego – Szkoła Podstawowa Nr 12 (ul. Andriollego 76) 
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odwóz 
e) trasa „żółta”: Szkoła Podstawowa Nr 12 (ul. Andriollego 76) – Reymonta/Żeromskiego – 

Reymonta/Piłsudskiego – Reymonta (szpital) – Narutowicza (szpital) – Narutowicza 
(przedszkole) – Narutowicza (kościół) – Gimnazjum Nr 2 (ul. Poniatowskiego 47/49) – 
Narutowicza (przedszkole) – Narutowicza (szpital) – Jabłonna (straż pożarna) – Jabłonna 
(kapliczka) – Szkoła Podstawowa Nr 9 (ul. Narutowicza 275) – Świerk (przystanek) – Świerk 
(pętla) – Gimnazjum Nr 2 (ul. Poniatowskiego 47/49) – Narutowicza (przedszkole) – 
Narutowicza (szpital) – Jabłonna (straż pożarna) – Jabłonna (kapliczka) – Świerk (szkoła SP-9) – 
Świerk (przystanek) – Świerk (pętla) 

 
- Trasa 3: 
przywóz 
f) trasa „czerwona”: Ługi (ul. bpa Miziołka – sklep LD) – ulicami bpa Miziołka, Kraszewskiego, 

Batorego, Matejki do Szkoły Podstawowej Nr 12 – Szkoła Podstawowa Nr 12 (ul. Andriollego 
76) – ulicami Pułaskiego, Poniatowskiego do Gimnazjum Nr 2 – Gimnazjum Nr 2 (ul. 
Poniatowskiego 47/49) – ulicami Narutowicza, Tatrzańską, Reymonta – Reymonta/Żeromskiego 
– Żeromskiego/Borowa (ławeczka) – Remondis/Samorządowa – Czaplickiego (apteka), 
Warszawską do SP-12 – Szkoła Podstawowa Nr 12 (ul. Andriollego 76) 

odwóz 
g) trasa „jasnoniebieska”: Gimnazjum Nr 2 (ul. Poniatowskiego 47/49) – Szkoła Podstawowa Nr 12 

(ul. Andriollego 76) – ulicami Matejki, Batorego, Kraszewskiego, bpa Miziołka na Ługi – Ługi 
(ul. bpa Miziołka – sklep LD) – powrót do Szkoły Podstawowej nr 12 – G-2 (ul. Poniatowskiego 
47/49) – SP-12 Ługi, powrót do SP-12 – Szkoła Podstawowa Nr 12 (ul. Andriollego 76) – 
Narutowicza (kościół) – Narutowicza (przedszkole) – Narutowicza (szpital) – Reymonta 
(szpital) – Reymonta/Piłsudskiego – Reymonta/Żeromskiego – Żeromskiego/Borowa – Teklin 
(sklep) 

 
 
na terenie gminy Wiązowna: 
 
linie szkolne - trasy „jasnozielone” i „niebieskie”: 
- trasa: Kąck – Duchnów – Boryszew – Stefanówka – Wiązowna; 
- trasa: Pęclin – Żanęcin – Radiówek – Emów – Wiązowna; 
- trasa: Malcanów – Dziechciniec – Pęclin – Żanęcin – Wiązowna; 
- trasa: Majdan – Góraszka – Wiązowna; 
- trasa: Wola Ducka – Wola Karczewska – Dobrzyniec – Rzakta-Glinianka; 
- trasa: Kopki – Glinianka – Poręby – Glinianka; 
- trasa: Wiązowna – Glinianka; 
- trasa: Siwianka – Glinianka; 
- trasa: Zakręt – Izabela – Michałówek. 
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na terenie gminy Sobienie-Jeziory: 
 
- trasa „czerwona”: Sobienie Jeziory – Wysoczyn – Szymanowice – Wilga 
- trasa „brązowa”: Sobienie Jeziory – Śniadków – Mariańskie Porzecze – Celejów – Wilga 
Obie ww. trasy do uzgodnienia z Powiatem Garwolińskim 
 
 
na terenie gminy Osieck: 
 
- trasa „żółta”: Osieck – Górki – Rudnik – Grabianka – Pilawa (do uzgodnienia z Powiatem 
Garwolińskim) 
- trasa „czerwona”: Osieck – Wójtowizna – Czarnówiec – Natolin – Stare Kościeliska – Nowe 
Kościeliska 
 
 
na terenie gminy Celestynów: 
 
linie szkolne: 
- trasa „niebieska”: Zabieżki – Celestynów – Zabieżki 
- trasa „brązowa”: Ostrów – Celestynów – Ostrów 
- trasa „czerwona”: Pogorzel – Stara Wieś – Celestynów 
 
 
na terenie gminy Karczew: 
 
- trasa „czerwona”: Kosumce – Karczew (przez: Ostrówek, Glinki, Nadbrzeż) 
- trasa „żółta”: Janów – Karczew (przez: Brzezinka, Całowanie, Piotrowice, Sobiekursk, Ostrówiec) 
- trasa „jasnoniebieska”: Ostrówiec – Sobiekursk (przez: Brzezinka, Całowanie, Piotrowice) 
 
 
2. Linie fakultatywne, przecinające granice Powiatu, wymagające uzgodnień z sąsiednimi 
powiatami: 
- linia Dziecinów – Kosumce – Góra Kalwaria (czarna przerywana), 
- linia Józefów – Wiązowna – Mińska Mazowiecki (czarna przerywana), 
- wydłużenie linii Rzakta – Świerk – Otwock (jasnoniebieska, obligatoryjna) do Mińska 
Mazowieckiego, 
- wydłużenie linii Sobienie Jeziory – Otwock – Świerk (jasnozielona, obligatoryjna) do Mińska 
Mazowieckiego, 
- wydłużenie linii Celestynów – Kołbiel – Radachówka (fioletowa, obligatoryjna) do Mińska 
Mazowieckiego – linia uzgodniona z Powiatem Mińskim, 
- wydłużenie linii Otwock – Dziecinów – Sobienie Jeziory (różowa, obligatoryjna) do Wilgi, 
- wydłużenie linii Sobienie Jeziory – Otwock – Świerk (jasnozielona, obligatoryjna) do Wilgi, 
- wydłużenie linii Otwock – Karczew – Pogorzel (brązowa, obligatoryjna) do Pilawy. 
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Spis Tabel 
 
 
 
Tab. 1. Wybrane dane statystyczne Powiatu Otwockiego w latach 2007, 2010, 2013 i 2014 
 
Tab. 2. Prognozy liczby ludności Powiatu Otwockiego dla poszczególnych grup wieku 
 
Tab. 3. Dane komunikacyjne dla Powiatu Otwockiego i Województwa Mazowieckiego w 2013 r. 
 
Tab. 4. Charakterystyka gmin Powiatu Otwockiego 
 
Tab. 5. Gminy Powiatu Otwockiego i ich ludność w latach 2010-2014 
 
Tab. 6. Wykaz dróg powiatowych Powiatu Otwockiego leżących zarówno w granicach 
administracyjnych miast jak też poza nimi, będących w zarządzie ZDP 
 
Tab. 7. Wykaz lokalizacji przystanków przy drogach powiatowych Powiatu Otwockiego 
 
Tab. 8. Zestawienie przewoźników obsługujących linie na terenie Powiatu Otwockiego 
 
Tab. 9. Liczba osób korzystających z usług Kolei Mazowieckich w wybranych miesiącach na 
terenie Powiatu 
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Spis Rysunków 
 
 
 
Rys. 1. Liczba samochodów osobowych w Powiecie Otwockim w wybranych latach 
 
Rys. 2. Liczba autobusów w Powiecie Otwockim w wybranych latach 
 
Rys. 3. Piramida wieku mieszkańców Powiatu Otwockiego w 2015 r. 
 
Rys. 4. Wybrane rodzaje obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Otwockim 
 
Rys. 5. Sieć dróg powiatowych na terenie Powiatu Otwockiego, 2010 r. (drogi powiatowe w 
kolorze fioletowym) 
 
Rys. 6. Liczba przystanków w poszczególnych gminach Powiatu Otwockiego 
 
Rys. 7. Istniejące linie regularne na terenie Powiatu Otwockiego w wersji graficznej 
 
Rys. 8. Średnie dobowe natężenie podróżnych na poszczególnych trasach (potoki podróżnych) 
 
Rys. 9. Połączenia przebiegające przez Powiat Otwocki, na które zezwolenia wydały inne podmioty 
niż Starosta Otwocki 
 
Rys. 10. Wizualizacja linii SKM i KM na mapie Powiatu Otwockiego 
 
Rys. 11. Formatka ankiety do prowadzenia badań w Powiecie Otwockim 
 
Rys. 12. Miejsce zamieszkania badanych pracujących 
 
Rys. 13. Sposoby dojazdu do miejsca pracy mieszkańców Powiatu Otwockiego 
 
Rys. 14. Przyszłe sposoby dojazdu do miejsca pracy mieszkańców Powiatu Otwockiego 
 
Rys. 15. Konieczne zmiany w przewozach według pracujących 
 
Rys. 16. Miejsce zamieszkania badanych uczniów 
 
Rys. 17. Sposoby dojazdu do miejsca nauki mieszkańców Powiatu Otwockiego 
 
Rys. 18. Przyszłe sposoby dojazdu do miejsca nauki i pracy mieszkańców Powiatu Otwockiego 
 
Rys. 19. Konieczne zmiany w przewozach według uczniów 


