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Interpelacja 

 

Na podstawie art. 21 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym kieruje 

interpelację w sprawie działań podjętych w celu uruchomienia linii autobusowej Karczew - Otwock - Józefów - Warszawa 

 

Stan faktyczny 

W dniu 24 października 2022 roku na podstawie złożonego przeze mnie wniosku Komisja Gospodarki, Zasobu   

i Środowiska zwróciła się do Zarządu Powiatu, o przystąpienie do rozpoczęcia rozmów z władzami 

Karczewa, Otwocka, Józefowa, Warszawy w celu uruchomienia linii autobusowej Karczew - Otwock - 

Józefów - Warszawa, co najmniej do Falenicy. Jeśli okaże się to możliwe, podjęcie działań mających na celu 

utworzenie linii w oparciu o trasę 521, bezpośrednio z Karczewa do centrum Warszawy. W dniu 26 

października 2022 roku Zarząd Powiatu przyjął wniosek Komisji do realizacji.  

Podstawą mojego wystąpienia jest fakt, że obecnie mieszkańcy w/w gmin, pozbawienie są możliwości 

dojazdu autobusem do Warszawy, z wyjątkiem linii 702. Jednak nie dojeżdża ona do Karczewa, a trasa m.in. 

aleją Nadwiślańską uniemożliwia korzystanie z niej wielu osobom. Przez lata mieszkańcy mieli alternatywę 

względem transportu kolejowego, w postaci linii prywatnej. Niestety zakończyła ona swoją działalność.  

Sytuacja ta jest bardzo niekorzystna. Po pierwsze część osób mieszka na terenach oddalonych od linii 

kolejowej np. osiedla Ługi, Stadion, Batorego. Po drugie w przypadku awarii, prowadzonych prac 

budowlanych, kiedy dochodzi do znacznych opóźnień w kursowaniu pociągów SKM i KM, mieszkańcy w/w 

gmin pozbawieni są możliwości dotarcia do Warszawy i powrotu z niej. W mojej opinii należy utworzyć linię 

autobusowa, która umożliwi dojazd do Warszawy. Optymalnym rozwiązaniem byłoby jej kursowanie do 

centrum Warszawy ewentualnie ronda Wiatraczna, gdzie istnieje możliwość przesiadki. Minimum to linia 

dojeżdżająca do pętli autobusowej przy ulicy Bysławskiej. 

Stan prawny 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, transport zbiorowy 

o charakterze ponadgminnym jest jednym z zadań realizowanych przez samorząd powiatowy. Nie ma 

najmniejszych wątpliwości, iż przykładem takiego działania jest właśnie uruchomienie linii autobusowej 

Karczew - Otwock - Józefów - Warszawa. 

 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o: 

 

- Przedstawienie informacji jakie konkretne działania zostały podjęte w tej sprawie w ciągu miesiąca od w/w posiedzeń  

Komisji i Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem uzgodnień z Gminami Józefów, Karczew i Otwock; 

- Poinformowanie czy rozpoczęte zostały rozmowy z przedstawicielami Warszawy i Zarządu Transportu Miejskiego, 

których stanowisko ma kluczowe znaczenie, dla możliwości funkcjonowania w/w linii w obrębie Warszawy. 
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