Warszawa, dn. 26 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo
Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji szczegółowo zapoznała
się z projektem nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
drogowym, zawartym w projekcie sygnowanym na dzień 9 listopada 1918 r., który został
przesłany Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego do konsultacji.
Projekt wywołał dyskusję, a opublikowane informacje w prasie wskazują na powstanie wielu
nieporozumień odnośnie zakresu nowelizacji.
Izba informuje, że ogólna nasza opinia o przedłożonym projekcie jest mieszana i w
zasadzie bardzo krytyczna.
Proponowana koncepcja funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego jest
sformułowana w sposób nieprecyzyjny i niejasny. Praktycznie nie wiemy jakie intencje
kierowały autorami projektu nowelizacji ustawy. Jaki ma być w przyszłości model
funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, kto ma w końcu i na jakich zasadach
zawierać umowy z operatorami i z jakich środków ma być ten transport finansowany
praktyczne, a nie deklaratywnie poprzez powtórzenie zapisów z rozporządzenia 1370, czy też
z poprzednich wersji ustawy i projektów jej zmiany.
Uzasadnienie do projektu ustawy twierdzi, że projekt zawiera zasadniczą zmianę
modelu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, wskazując, że ma się tym
zająć „marszałek województwa”, ale w projekcie ustawy proponowane zmiany zapisów
dotyczą jedynie i wyłącznie kwestii opracowywania planu transportowego.
Projekt nie proponuje żadnej zmiany przepisów w procedurze zawierania umów oraz
finansowania przewozów, listy organizatorów czy też definicji poszczególnych przewozów
opartej na obszarze przebiegu linii komunikacyjnej.
Ponadto występujące wątpliwości zdaniem PIGTSiS wyjaśniają proponowane przepisy
przejściowe i wprowadzające, zawarte w artykułach 7 – 9 proponowanej ustawy.
Proponowane zmiany naszym zdaniem sprowadziły się do kilku kwestii, nie zawsze
mających istotne znaczenie dla modelu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.
Tymi kwestiami wg nas są:
1) Zmiana modelu opracowywania tzw. „Planów Transportowych” poprzez ograniczenie
podmiotów zobowiązanych do ich opracowywania i wprowadzenie „swoistego
sposobu określania potrzeb przewozowych”;
2) Wprowadzenie zasady równoczesnej możliwości funkcjonowania na danym obszarze
przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz przewozów na ryzyko
ekonomiczne przedsiębiorcy (co jest przecież dopuszczalne w obecnie obowiązującej
ustawie);
3) Szczegółowej, ale nie kompleksowej, regulacji wykonywania przewozów regularnych
na liniach przebiegających przez obszar co najmniej dwóch województw.
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Ponadto uważamy, że proponowane zapisy zawarte w projekcie nowelizacji nie tylko nie
rozwiązują problemów wynikających z nierealizowania przez jednostki samorządu
terytorialnego, obecnie obowiązującej ustawy, ale będą tworzyć kolejne konflikty
pomiędzy poszczególnymi organizatorami (wskażemy te zagrożenia w zamieszczonych
poniżej uwagach szczegółowych).
Najistotniejszą sprawą wynikającą z opracowanego projektu Ustawy jest to, że nadal
obowiązek faktycznego zorganizowania publicznego transportu zbiorowego, w tym
przewozów o charakterze użyteczności publicznej, obciąża organizatorów wymienionych
literalnie w art.7 ust.1 ustawy (nie ulega on zmianom).
Trzeba także pamiętać, że za obowiązkiem udzielenia zamówienia oraz zawarcia umowy,
idzie obowiązek finansowania tych przewozów.
Projekt ustawy nie przenosi tych obowiązków na województwo (jak niektórzy mylnie
wywnioskowali).
Także dalej uważamy, że przedłożony projekt nie zmniejsza naszych obaw dotyczących
pytania - jak ma funkcjonować publiczny transport zbiorowy w sytuacji kiedy dane JST nie
podejmą żadnych zadań związanych z realizacją zadań nałożonych ustawą, albo nie zdążą ich
zakończyć w terminie kiedy przestanie funkcjonować model przewozów regularnych
realizowanych na podstawie przepisów ustawy o transporcie zbiorowym?
Poza swoją oceną ogólną projektu PIGTSiS przedstawia poniżej, swoje szczegółowe
uwagi do niektórych proponowanych w projekcie nowelizacji ustawy zapisów:
1) Do art.1 pkt 3 – nowa definicja komunikacji miejskiej. Izba uważa tą poprawkę za
konieczną i zasadną.
Tym niemniej w związku ze znaczną zmianą tej definicji, przedsiębiorcy oraz
pracownicy JST mają wątpliwości do statusu gminnych linii komunikacyjnej łączącej
np. miejscowość będącą siedzibą gminy a jakąś wioską na terenie tej gminy, w
przypadku gdy dana gmina podpisała porozumienie z Gminą Miejską na
wykonywanie przez tą Gminę, jednej, konkretnej linii łączącej obie gminy.
W związku z proponowaną definicją, wątpliwości dotyczą czy na obszarze danej
gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej jeżeli zawarła np. przedmiotowe porozumienie
– każda inna linia gminna na tym obszarze będzie linią realizowaną jako
komunikacja miejska, czy też nie?
2) Do art.1 pkt 4 – dodanie nowego art.5a. Naszą wątpliwość budzi czy te minimum w
zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy przewozów o charakterze
użyteczności publicznej, czy też wszystkich przewozów. Jeżeli intencją jest każda
forma realizacji przewozów, to jaki jest sens takiego zapisu?
Ponadto zakres ten nie przewiduje obowiązku umieszczenia w planie żadnej gminnej
linii komunikacyjnej. Ponadto znaczna część istniejących linii komunikacyjnych nie
łączy wymienionych tam relacji ale także relacje np. miastem wojewódzkim a
siedzibą gminy położoną kilkadziesiąt kilometrów od tego miasta?
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Mamy wątpliwości czy marszałek taką komunikację wojewódzką wprowadzi do
planu, jeżeli ustawa zezwala mu na zadowolenie się wyznaczonym w niej minimum.
3) Do art.1 pkt 5 – dodanie nowych ustępów 2a – 2c w art.7.
Ust.2a – proponujemy skorelować zapisy tego ustępu z proponowanymi zapisami
nowego ust.2b w art.9, aby odnosiły się do tego samego;
Ust.2b – z proponowanego zapisu wynika, że koszty linii wybiegającej poza dany
obszar, będzie ponosił marszałek województwa. I to zawsze, nawet jak inicjatorem
takiego połączenia jest inna jednostka samorządu terytorialnego to koszty poniesie
samorząd województwa. Czy jest to błąd zapisu, czy też świadoma intencja?;
Ust.3 – Mamy wątpliwości jakich organizatorów ma marszałek poinformować –
innego marszałka, właściwych starostów, czy też właściwych wójtów, burmistrzów
czy też prezydentów? Zapis powinien być doprecyzowany.
4) Do art.1 pkt 6 – zmian brzmienia art. 9 dotyczącego opracowywania planu
transportowego.
Ust. 1 postanowienia pkt.1 i pkt.2 nakładają obowiązek opracowania planu
transportowego wyłącznie w przypadku, kiedy będzie przez wymienionych
organizatorów organizowana komunikacja miejska. I to jest jasne. Ale czy ci
organizatorzy mogą planować i potem organizować inne przewozy, to nie do końca
jest jasne. Szczególnie biorąc pod uwagę proponowane zapisy art.11 ust.1 pkt.3;
Ust.2a Teoretycznie proponowany zapis tego ustępu jest zrozumiały, ale uważamy, że
przy określeniu potrzeb przewozowych przez danego organizatora należy wziąć pod
uwagę nie tylko zapisy art.12 ust.1 pkt.2 lit.b, ale także zapisy proponowane w
nowym ustępie 6 art.12.;
Ust.2b wg nas należy doprecyzować czy dotyczy to ewentualnego przewozu o
charakterze użyteczności publicznej, czy też także przewozów tzw. komercyjnych?
Ust.2c Mamy wątpliwości czy uchwała ma dotyczyć potrzeb określonych wyłącznie w
ust.2a, czy też potrzeb o których mowa w ust.2b?;
Ust.2d – naszą wątpliwość budzi brak określenia jak zgłoszenie potrzeb
przewozowych w formie uchwał będzie traktowane przez marszałka:
- musi takie zgłoszenie przyjąć i wprowadzić do planu? Czy też
- nie musi takiego zgłoszenia uwzględniać w opracowywanym planie?
Jest to kwestia fundamentalna zarówno dla pasażerów jak i przedsiębiorców którzy
realizują działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób oraz jednostek
samorządu terytorialnego.
Jeżeli marszałek ma mieć swobodę oceny zgłoszonych potrzeb przewozowych, to
a) wg jakich kryteriów ma się ta ocena dokonywać;
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b) w jakim trybie ma odbywać się ewentualny spór pomiędzy organem zgłaszającym
potrze a marszałkiem?
Natomiast jeżeli ma przyjąć do planu każdą zgłoszoną linię komunikacyjną, to jaki jest
cel tworzenia tylko planu marszałka, który w części transportu drogowego będzie
liczył kilkaset lub kilka tysięcy stron?
5) Do art.1 pkt 7 – dotyczy nowego brzmienia art.11 ust.1 pkt. 3. Dziwi nas ten zapis.
Dlaczego organizatorzy tam wymienieni mają uwzględniać w swoich planach – plan
opracowany przez marszałka, jeżeli planów nie będą opracowywać? Chyba że ma to
dotyczyć organizatorów wymienionych w art.9 ust.1 pkt.1 i pkt.2; ale ci mają plany
opracowywać wyłącznie dla komunikacji miejskiej ? co w związku z tym przepis ten
ma regulować?
6) Do art.1 pkt 8 - dotyczy nowego brzmienia art.12 ust.1 – ust.2a.
Ust.1 pkt2 lit.a – proponowany zapis w zasadzie nakazuje umieszczenie w planie
krótkiego opisu stanu istniejącego (co jest obecnie), ale naszym zdaniem brak jest
wskazania, że należy dokonać oceny zaspokojenia potrzeb przewozowych – nawet w
porównaniu do potrzeb zgładzonych przez operatorów w trybie określonym w art.9.
W przeciwnym wypadku plan będzie miał jedynie wartość historyczną, a nie
planistyczną (pod względem przydatności tzw. planu w porównaniu do dnia
dzisiejszego nic się nie zmieni);
Ust.1 pkt2 lit.c – czy ta proponowana regulacja dotyczy wyłącznie przewozów o
charakterze użyteczności publicznej, czy też przewozów jakie mają być realizowane
na podstawie zezwoleń. Jeżeli tak, to jak przewiduje się egzekucję proponowanych
wymagań?
Ponadto czy zgodnie z istniejącym modelem funkcjonowania samorządu
terytorialnego, samorząd województwa może mieć prawo nakładania zobowiązań
na inne jednostki samorządu? Chodzi o przypadki realizacji zaplanowanych
przewozów powiatowych lub gminnych?:
Ust.1 pkt2 lit.d – jak wyżej, jakich przewozów mają dotyczyć te określone w planie
standardy. Czy poszczególni organizatorzy przy udzielaniu zamówień lub wydając
decyzje administracyjne w publicznym transporcie drogowym będą nimi
bezwzględnie związani, czy będą mogli je traktować jedynie jako wskazówkę, czy też
mogą ich niestosować? Szczególnie problematyczne będą standardy dotyczące
taboru autobusowego dla przewoźników.
Ust.1 pkt2 lit.e - co ma być w planie oszacowane? – średni koszt 1 kilometra, koszt
każdej proponowanej linii komunikacyjnej, planowany koszt wszystkich linii
komunikacyjnych, koszt wszystkich przewozów danego operatora ujętych w planie?.
To oszacowanie ma dotyczyć wyłącznie przewozów o charakterze użyteczności

str. 4
PIGTSiS – listopad 2018

publicznej czy wszystkich przewozów realizowanych w publicznym transporcie
zbiorowym?
Na jaki okres ma być dokonane to oszacowanie? - rok opracowania planu
transportowego czy też na dłuższą perspektywę czasową, jeżeli tak to jaką?
Należy przy tym pamiętać o wymogach określania środków publicznych w danym
roku i w perspektywie wynikającym z ustawy o finansach publicznych.
Ust.1 pkt2 lit.f – uznajemy tą propozycję za bez jakiegokolwiek uzasadnienia
merytorycznego. Ponadto autor propozycji nie zdaje sobie sprawy, że ok.80 – 85 %
przewozów z przekroczeniem granic województwa odbywa się i odbywać będzie na
liniach komunikacyjnych łączących miejscowości położone na obszarach dwóch
województw, ale w niewielkiej odległości. Czy na tych liniach przystanki w każdej
miejscowości będzie uchwalam Sejmik, a następnie będą one wpisywane do planu?
7) Do art.1 pkt 8 lit.c – dotyczącego dodania w art.12 nowych ustępów 6 i 7.
Ust.6 - Proponowany zapis tego ustępu jest dla nas niejasny. Jak ma być mierzone te
70 %. Podstawą obliczenia ma być:
- liczba linii komunikacyjnych;
- liczba realizowanych kursów (dla nas to liczba połączeń);
- liczba realizowanego w danym okresie przebiegu autobusów – dzień, miesiąc, rok?
Ponadto skąd i na jakich wyliczeniach określono wpisaną do ustawy przedmiotową
granicę?
Czy jest to bezwzględnie obowiązująca granica jedynie na etapie planu
opracowanego przez marszałka, czy też będzie obowiązywała na etapie realizacji?
Jeżeli ma obowiązywać na etapie realizacji to należy ją wpisać także w warunkach
zawarcia umowy oraz wydania zezwolenia. Tak to będzie deklaracja, która wg nas
nawet w planie będzie martwym zapisem.
Ust.7. Niezrozumiały jest proponowany zapis. Czy oznacza to, że przewozy szkolne
nie będą mogły być od dnia wejścia w życie ustawy realizowane w formie
przewozów zamkniętych, a jedynie w formie przewozów publicznych?
Jeżeli tak, to co z odpowiedzialnością Gminy za dowóz dzieci? albo
Czy może ustawodawca zamierza dopuścić możliwość sprzedaży biletów w
przewozach zamkniętych?
Ale co wtedy z obowiązkiem rejestracji przychodów z tytułu przewozów, ustalaniem
cen itp.?
Ponadto ponieważ postanowienia zapisu w zasadzie nie dotyczą kwestii planu
transportowego, to naszym zdaniem dla jasności, że one obowiązują przy realizacji
przewozów , to na pewno norma powinna być zawarta w innym przepisie, a nie w
przepisach dotyczących planu.
8) Do art.1 pkt 14 – dotyczy nowego brzmienia art.23.
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Ponieważ nie ulega zmianie art.7 ust. 1 określający organizatorów, należy rozumieć,
że przepisy oddziału 2 – Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego – dotyczą organizatora w rozumieniu tego przepisu.
Izba nie w pełni rozumie sens zmian podmiotu zobowiązanego do opracowania
planu transportowego. Szczególnie w przypadku obowiązków nałożonych na
organizatora w tym oddziale ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Naszym
zdaniem w sytuacji kiedy przepisy wymagają do dokonania czynności prawnych
zamieszczenia danej linii w planie transportowym, organizatorzy którzy takiego planu
nie sporządzają, mogą mieć w praktyce duże trudności. Będzie dochodziło do sporu w
sprawie umieszczenia w planie danej linii lub odwrotnie, w związku z
nieumieszczeniem w planie danej linii.
Wg. nas organizator może nie móc opublikować ogłoszenia o zamiarze
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeże z jakiś
powodów dana linia nie zostanie ujęta w opublikowanym planie transportowym.
9) Do art.1 pkt 15 – dotyczy nowego brzmienia art.24.
To samo dotyczy możliwości zawarcia umowy z operatorem. Proponowany zapis
określa, że umowa na określone w ust.1 przypadki może być zawarta pod warunkiem,
że dotyczy linii – „ujętych w planie transportowym obowiązującym na obszarze
właściwości danego organizatora”.
W związku z tym rodzi się pytanie prawne – czy ustawodawca przyjmuje
domniemanie prawne, że plan opracowany przez marszałka jest planem
obowiązującym na obszarze właściwości wszystkich organizatorów położonych na
obszarze danego województwa o których mowa w art.7 ust.1?
Wątpliwości prawnych nie ma przy innych podmiotach zobowiązanych do
opracowania planów transportowych dla ich właściwości, albowiem nastąpiło to za
uprzednią zgodą właściwych organów danych jednostek samorządu terytorialnego
albo wynika to z ustawy – związek metropolitalny.
Co będzie jeżeli plan transportowy z różnych powodów nie ujmie danej linii
komunikacyjnej, a organizator o którym mowa w art.7 ust.1, uzna że dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców jest konieczność organizacji takiej linii – Jaka ma być procedura
w tym przypadku?
10) – Do art.1 pkt 18 – dotyczy nowego brzmienia art.30. Zastanawiamy się kogo będą
dotyczyć przepisy Oddziału 3 Potwierdzenie zgłoszenia przewozu. Z przepisów
znowelizowanej ustawy wynika, że nie będą one dotyczyły transportu drogowego
oraz transportu kolejowego, Pozostaje więc hipotetyczna sytuacja, ze mogą dotyczyć
Transportu konnego, rikszy rowerowych lub motorowych jeżeli ktoś chciałby nimi
wykonywać przewozy regularne, żeglugi śródlądowej, żeglugi przybrzeżnej, kolejek
linowych, zębatych. Czy w ogóle jest sens poświęcania tak szczegółowej regulacji
dla regulacji przewozów, które w zasadzie na podstawie tych regulacji nigdy nie
będą miały miejsca?
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