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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 27 listopada 2022 r. w sprawie podjętych działań 

w celu uruchomienia linii autobusowej Karczew-Otwock-Józefów-Warszawa informuję, że w 

dniu 31.10.2022 r. wystosowane zostało zapytanie do Prezydenta Miasta Otwocka, 

Burmistrza Karczewa i Burmistrza Józefowa czy są zainteresowani organizacją połączenia na 

linii komunikacyjnej Karczew-Warszawa Falenica, w celu umożliwienia mieszkańcom 

naszego powiatu dogodnej przesiadki do komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM. 

Zwróciliśmy się również do ww. włodarzy z zapytaniem czy deklarują pokrycie kosztów 

przedmiotowego połączenia w ilości proporcjonalnej do ilości wozokilometrów 

wykonywanych w obrębie danej gminy. W dniu 21.11.2022 r. otrzymaliśmy informację od 

Prezydenta Miasta Otwocka, że gmina Otwock jest zainteresowana organizacją połączenia na 

linii Karczew-Warszawa Falenica. W dniu 25.11.2022 r. również Miasto Józefów 

poinformowało, że jest zainteresowane organizacją tego połączenia, a także pismem z dnia 

30.11.2022 r. Burmistrz Karczewa odpowiedział, że jest zainteresowany utworzeniem ww. 

linii. Włodarze w ww. korespondencji zwrócili się o przedstawienie kalkulacji kosztów 

związanych z realizacją przedmiotowej linii. Gmina Karczew do dnia dzisiejszego nie 

wypowiedziała się w kwestii dotyczącej przedmiotowej linii komunikacyjnej.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym powiat jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na
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liniach komunikacyjnych albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach 

pasażerskich tj. tylko w obrębie właściwości miejscowej powiatu. Powiatowe przewozy 

pasażerskie wykonywane są w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i nie 

wykraczają poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych powiatów 

sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie. Realizacja linii komunikacyjnych 

wykraczających poza powiat bądź w przyszłości poza obszar związku powiatowo-gminnego 

wymaga zawarcia stosownych porozumień. W przypadku podjęcia się przez Powiat Otwocki 

organizacji linii komunikacyjnej Karczew -  Warszawa Falenica konieczne będzie zawarcie 

porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą.

W tej sprawie w dniu 15.11.2022 r. pracownik Wydziału Komunikacji i Transportu 

rozmawiał z ZTM w Warszawie. Następnie drogą mailową otrzymaliśmy informację, że 

Miasto Warszawa może zawierać porozumienia z innymi podmiotami, jednak w pierwszej 

kolejności proszą o przesłanie wzoru porozumienia do akceptacji prawnej.

Wstępna kalkulacja kosztów pozyskana od operatora obecnie obsługującego linie powiatowe 

kształtuje się następująco:

Długość 1 kursu: 12,2km,

Ilość kursów: 12 kursów dziennie (łącznie w obie strony)

Ilość wozokilometrów w 2023 r. - 36746,40 wzkm,

Deficyt na wzkm 3,46 zł,

Deficyt: 127 142,54 zł,

W październiku 2022 r. Wojewoda Mazowiecki przeprowadził nabór wniosków o objęcie w 

2023 r. dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, w związku z tym 

prawdopodobnie dla przedmiotowej linii nie będzie możliwości pozyskania dofinansowania z 

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

W dniu 30.11.2022 r. została przesłana do ZTM w Warszawie petycja w sprawie wydłużenia 

linii 521 do Gminy Karczew (przez Józefów i Otwock). Dzięki wydłużeniu linii 521 

mieszkańcy mogliby się poruszać na jednym bilecie.
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