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1. Wstęp 

Na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego  przygotowany został projekt „Planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego” 

(dalej Plan transportowy). 

Plan transportowy jest dokumentem wiodącym, określającym główne cele i kierunki rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego na lata 2014 – 2030 w przewozach o charakterze wojewódzkim 

realizowane w ramach użyteczności publicznej. Celem Planu transportowego jest zaplanowanie 

organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Mazowsza w sposób 

prowadzący do poprawy dostępności i spójności terytorialnej województwa.  

Główną ideą dokumentu jest zaplanowanie organizacji przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej na terenie Mazowsza zapewniających dostępnośd i spójnośd terytorialną 

regionu.  

Plan transportowy jest zgodny z celem głównym „Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego”, który został zdefiniowany jako zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie 

mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie, a także z celem 

strategicznym dla obszaru Przestrzeo i Transport, jakim jest poprawa dostępności i spójności 

terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego. 

Plan transportowy po przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego stanowi akt 

prawa miejscowego. Ustalenia Planu dotyczą usług użyteczności publicznej, wykonywanych przez 

operatorów publicznego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Marszałek 

Województwa Mazowieckiego, na podstawie umów zawieranych z Samorządem Województwa 

Mazowieckiego. 

2. Uwarunkowania procesu konsultacji społecznych 

2.1 Podstawy prawne 

Plan transportowy opracowany został w oparciu o następujące przepisy: 

 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. nr 
5, poz. 13 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowego 
zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 
2011r. nr 117, poz. 684). 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2011r. nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Marszałek Województwa Mazowieckiego podał 

do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego. 

. 

2.2 Forma i zasady procesu konsultacji społecznych 

Konsultacje zostały przeprowadzone od dnia 11 sierpnia 2014 r. do dnia 1 września 2014 r. 

Przebieg procesu konsultacji społecznych projektu Planu transportowego został określony w 

Uchwale nr 1113/366/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie 
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przyjęcia projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Województwa Mazowieckiego oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych przedmiotowego 

dokumentu oraz Uchwale nr 1114/366/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. 

Projekt Planu transportowego i formularz zgłaszania uwag dostępny był na stronach 

internetowych: www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl oraz www.dialog.mazovia.pl. 

Uwagi i wnioski do projektu Planu transportowego wnoszone były: 

a) pisemnie na adres: Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 

03-718 Warszawa; 

b) na adres poczty elektronicznej: plantransportowy@mazovia.pl; 

c) poprzez wypełnienie interaktywnego formularza konsultacji zamieszczonego na stronie 

www.mazovia.pl; 

Projekt Planu wraz z formularzem zgłaszania uwag został wyłożony do publicznego wglądu 

w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy 

ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego: 

• w Ciechanowie przy ul. Wodnej 1, 

• w Ostrołęce, przy ul. Piłsudskiego 38, 

• w Płocku, przy ul. Kolegialnej 19, 

• w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a, 

• w Siedlcach przy ul. Wiszniewskiego 4. 

Dokument dostępny był w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku (oprócz dni 

wolnych od pracy Urzędu). 

Projekt dokumentu został również przekazany do konsultacji Mazowieckiej Radzie 

Działalności Pożytku Publicznego. 
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Rysunek 2.2.1 Ogłoszenie informacji o konsultacjach społecznych  projektu „Planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego”  
zamieszczone w Gazecie Prawnej  

Źródło: Gazeta Prawna nr 153 (3794) z dnia 8-10 sierpnia 2014r. 
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Rysunek 2.2.2 Ogłoszenie informacji o konsultacjach społecznych  projektu „Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego”  

zamieszczone na stronie internetowej www.mazovia.pl  
Źródło: www.mazovia.pl 

http://www.mazovia.pl/
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Rysunek 2.2.3 Ogłoszenie informacji o konsultacjach społecznych  projektu „Planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego”  
zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mazovia.pl  

Źródło: www.bip.mazovia.pl 
 

http://www.bip.mazovia.pl/
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Rysunek 2.2.3 Ogłoszenie informacji o konsultacjach społecznych  projektu „Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego”  

zamieszczone na stronie  Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego 
Źródło: www.dialog.mazovia.pl 
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Rysunek 2.2.5 Zaproszenie na otwarte spotkanie konsultacyjne projektu „Planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego”  zamieszczone na 

stronie internetowej www.mazovia.pl  
Źródło: www..mazovia.pl 

 

 
Rysunek 2.2.6 Formularz zgłaszania uwag 

Źródło: www.ankiety.mazovia.pl 

http://www.bip.mazovia.pl/
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2.3 Zakres opracowania przedstawionego do konsultacji 

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt „Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego” przyjęty przez Zarząd 

Województwa Mazowieckiego w dniu 5 sierpnia 2014r. Uchwałą Nr 1113/366/14. 

Dokument skierowany do konsultacji obejmuje swoim zakresem organizację przewozów na 

terenie Mazowsza, w tym zapewnienie spójności terytorialnej województwa oraz poprawę 

dostępności do przewozów użyteczności publicznej. Plan transportowy zakłada m.in. zapewnienie 

połączeo komunikacyjnych ośrodków regionalnych i subregionalnych z Warszawą, a także połączeo 

komunikacyjnych miast powiatowych i ośrodków gminnych leżących w przebiegu głównych linii 

kolejowych z Warszawą za pośrednictwem środków transportu kolejowego.  

3. Przebieg i wyniki procesu konsultacji społecznych 

3.1 Spotkania konsultacyjne 

W ramach procesu konsultacji społecznych projektu Plany Transportowego dniu 26 sierpnia 

2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie 

konsultacyjne, na którym przedstawiono projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego” na lata 2014-2030.  

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele jednostek samorządowych (przedstawiciele 

Starostwa Powiatowego w Radomiu, Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie), operatora 

transportu publicznego (Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.).  

Podczas spotkania przybliżono zainteresowanym zapisy dokumentu oraz zaproponowane w 

nim rozwiązania. Obecni na spotkaniu wyrazili swoją opinię dotyczącą zapisów w projekcie Planu 

transportowego. Uczestnicy spotkania zgłosili uwagi, dotyczące m.in. prognoz ruchu oraz przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.  
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Rysunek 3.1.1 Informacja prasowa dotycząca spotkania konsultacyjnego projektu Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego 

Źródło: www.mazovia.pl 
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3.2 Konsultacje z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku 

Publicznego  

W dniu 6 sierpnia 2014 r., na wniosek Adama Struzika, Marszałka Województwa 

Mazowieckiego projekt dokumentu został przekazany do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, która w dniu 22 sierpnia 2014 r. zgłosiła 6 uwag dotyczących zapisów Planu 

transportowego (pismo OR-OP-IV.611.29.2014.JM). 

 

 

Rysunek 3.2.1 Informacja o przekazaniu  Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego 
projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa 

Mazowieckiego  
Źródło: www.mazovia.pl 
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3.3 Statystyka procesu konsultacji 

W trakcie trwania konsultacji społecznych projektu Planu Transportowego do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęły ogółem 133 uwagi, 

zgłoszone przez 30 podmiotów. Udział poszczególnych podmiotów w podziale na formę prawną 

przedstawiono na wykresie 3.1. 

 

 

Wykres 3.3.1 Podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych projektu Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego 

w podziale na formę prawną 
Źródło: opracowanie własne 

 

 Najwięcej uwag wpłynęło od podmiotów działających w sektorze administracji publicznej (np. 

Starostwo Powiatowe w Radomiu, Urzędy Miast i Gmin) tj. 57,1% oraz od organizacji pozarządowych 

(np. Centrum Zrównoważonego Transportu, Zielone Mazowsze, Fundacja ProKolej) 34,6%. 

 Najmniejszą aktywnością w trakcie trwania konsultacji wykazali się przedsiębiorcy oraz osoby 

prywatne.  
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Wykres 3.3.2 Rodzaj zgłaszanych uwag do projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Najwięcej postulatów dotyczyło uruchomienia przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego autobusowych linii użyteczności publicznej – 18,0%. Sformułowano następujące 

wyjaśnienie: „W Planie Transportowym przyjęto zasadę, że podstawą systemu transportowego 

województwa mazowieckiego jest transport kolejowy. Transport drogowy zasadniczo będzie pełnid 

funkcję dowozową i uzupełniającą (na ew. brakujących elementach sieci powiązao). Decyzje dot. 

układu sieci komunikacyjnej w województwie mazowieckim (w tym transportu drogowego) wymagają 

przeprowadzenia szczegółowych analiz zapotrzebowania na transport. W tym celu Województwo 

Mazowieckie podjęło decyzję o wykonaniu kompleksowych badao ruchu i przewozów w transporcie 

zbiorowym i indywidualnym w województwie mazowieckim. Badania będą prowadzone w br. i staną 

się podstawą do opracowania szczegółowych analiz transportowych w tym dotyczących roli 

komunikacji autobusowej i nowych połączeo komunikacyjnych, jak również posłużą do opracowania 

modelu ruchu. Na podstawie przeprowadzonych analiz możliwa będzie aktualizacja Planu, przy czym 

należy zakładad, że do Planu nie zostaną włączone połączenia o charakterze lokalnym, przebiegające 

wzdłuż linii kolejowych oraz połączenia międzywojewódzkie (poza połączeniami realizowanymi na 

podstawie zawieranych porozumieo).” 
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 Kolejnymi postulatami zgłaszanymi w trakcie konsultacji były uwagi dotyczące linii 

użyteczności publicznej w transporcie kolejowym – 12,7%. W rozdziale  12 dodano rysunek 12.1 Linie 

możliwe do uruchomienia w ramach użyteczności publicznej na terenie województwa 

mazowieckiego, który częściowo uwzględnia zgłaszane postulaty. 

3.4 Kryteria rozpatrywania uwag 

Wszystkie zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi w formie elektronicznej, pisemnej 

zostały rozpatrzone i zakwalifikowane do jednej z trzech kategorii: 

1 –uwzględniono; 

2 –częściowo uwzględniono; 

3 –nie uwzględniono. 

W załączniku 1 do niniejszego raportu zestawiono wszystkie uwagi wraz z uzasadnieniem, 

w przypadku nie uwzględnienia postulowanej zmiany lub częściowego uwzględnienia. Przy akceptacji 

zgłoszonej uwagi w kolumnie Uzasadnienie stanowiska wskazano rozdział oraz w miarę możliwości 

cytat, który zmienia dotychczasowe zapisy. 

3.5 Podsumowanie konsultacji 

Zestawienie uwag zostało przedstawione w Załączniku 1 do Raportu z konsultacji 

społecznych. Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych w ramach konsultacji społecznych przedstawia 

się następująco: 62,4% postulatów nie zostało uwzględnionych, co czwarta uwaga została 

uwzględniona – naniesiono stosowne poprawki do dokumentu, 11,3% zostało częściowo 

uwzględnionych. 

Na wykresie 3.3. przedstawiono statystykę rozpatrzenia uwag. 

 

Wykres 3.5.1 Zestawienie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu Planu transportowego 
Źródło: opracowanie własne 
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konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
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