Powiatowe przewozy pasażerskie w okresie wakacyjnym
nie będą realizowane
Starostwo Powiatowe w Płońsku informuje, że powiatowe przewozy pasażerskie w okresie wakacyjnym nie będą realizowane.
Sytuacja związana jest z wygaśnięciem dotychczasowej i niepodpisaniem nowej umowy na świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego przez dotychczasowego przewoźnika.

Powiat Płoński uzyskał możliwości dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Nie mógł podpisać umowy
nie uwzględniającej wymaganych rozliczeń, bo straciłby możliwość dofinansowania przejazdów w ramach Funduszu.
Nadmienić należy, że w okresie trzech ostatnich miesięcy obowiązywania wygasającej z dniem 30.06.2020r. umowy, powiatowe
przewozy pasażerskie były realizowane pomimo minimalnego zainteresowania pasażerów.
Od 16 do 31 marca przewoźnik robił 68 kursów dziennie na 22 liniach. Średnia ilość pasażerów - 1. Od 1 do 14 kwietnia
zmniejszono ilość linii do 15 a kursów do 32, ale nikt w tym czasie nie korzystał z powiatowych przewozów, średnia liczba
pasażerów - 0.
W drugiej połowie kwietnia i w maju średnia ilość pasażerów - 7 przez cały dzień na wszystkich liniach.
Dla porównania w pierwszej połowie marca, gdy szkoły pracowały normalnie średnia dzienna ilość pasażerów wynosiła 439.
Mając na uwadze konieczność zapewnienia mieszkańcom transportu w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb również w
okresie epidemii COVID – 19, Powiat realizował przewozy ponosząc koszty w wysokości 74 000 zł miesięcznie.
Dziękujemy przewoźnikowi firmie HM TRANS s.c. za dotychczasową współpracę. Szanujemy decyzję przedsiębiorcy w zakresie
dbałości o finanse firmy, my jako Powiat Płoński również mamy obowiązek dbałości o finanse publiczne i podejmowania decyzji
w oparciu o obowiązujące przepisy. Prosimy mieszkańców powiatu o zrozumienie sytuacji.
Informujemy, że Zarząd Powiatu Płońskiego mając na uwadze potrzeby komunikacyjne mieszkańców, w szczególności
młodzieży szkolnej, podejmie stosowne kroki i zrealizuje decyzje najbardziej korzystne dla Powiatu Płońskiego, tak aby po
wakacjach od 1 września przewozy zostały uruchomione.
Informujemy, że dnia 3 lipca br. w sali 325 na II piętrze Starostwa Powiatowego w Płońsku odbędzie się spotkanie z udziałem
przewoźników świadczących usługi transportowe na terenie powiatu płońskiego.
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