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Szanowny Panie Karolu,

W związku z dużą transmisją i z coraz większym rozprzestrzenianiem się 
wirusa COVID 19 w naszych powiatach oraz na terenie całego kraju, zostały 
wprowadzone kolejne obostrzenia na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 roku 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. 
U. 2020, poz. 1871). W zakresie transportu drogowego i przewozu osób 
nastąpiły znaczne ograniczenia, gdyż w całym kraju środkami transportu 
publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż 
wynosi:
•50% liczby miejsc siedzących, albo
•30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym 
pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Jesteśmy przewoźnikami, którzy wykonują przewozy na terenie lokalnych 
gmin i powiatów, a naszym głównym źródłem dochodu i utrzymania jest 
przewóz młodzieży szkolnej oraz dzieci ze szkół podstawowych. Przewozimy 
również inne osoby, lecz w związku ze znaczną transmisją wirusa oraz 
wprowadzonymi ograniczeniami, zostaliśmy pozbawieni możliwości 
zarobkowania. Uczniowie odbywają naukę w domach, w trybie zdalnego 
nauczania, seniorzy powyżej 70 roku życia również nie przemieszczają się z 
powodu wprowadzenia ograniczeń co do opuszczania domu /mogą przebywać 
w przestrzeni publicznej i wychodzić z domu tylko w trzech przypadkach/. 
Znaczne ograniczenia i zakazy spowodowały, że nasze dochody spadły prawie 
do zera, ludzie w znikomy sposób korzystają z transportu i nie przemieszczają 
się. Obecnie nie ma takiego zapotrzebowania. Jednakże mamy również 
rodziny, które musimy utrzymać, a nie mamy możliwości zarobkowania.



Jedną z opcji, która pomogłaby utrzymać jakąkolwiek płynność finansową 
naszych firm, jest utworzenie planu transportowego dla Powiatu Siedleckiego i 
ustanowienie nas Operatorami Zbiorowego Transportu Publicznego. 
W związku z powyższym żądamy od Starosty Siedleckiego:

1. Zerwania porozumienia, na mocy którego Starosta Siedlecki przekazał 
kompetencje tworzenia Planu Transportowego dla Powiatu Siedleckiego, 
Staroście Sokołowskiemu.

2. Bezzwłoczne utworzenie Planu Transportowego dla Powiatu 
Siedleckiego w ścisłej współpracy z lokalnymi przewoźnikami.
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