
 

Komunikat prasowy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

POLONUS w Warszawie  s.a. z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie 

ograniczenia częstotliwości połączeń autobusowych w komunikacji 

regularne na obszarze działania Bazy Nowy Dwór Mazowiecki 
 

Z powodu niedostatecznego zainteresowania pasażerów, Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej „POLONUS” SA w Warszawie, zmuszone jest od 4 

kwietnia 2011 roku ograniczyć częstotliwość połączeń w komunikacji realizowanej 

dotychczas na obszarze działania Bazy Nowy Dwór Mazowiecki (dawniej PPKS Nowy 

Dwór Mazowiecki). 

 

Z analiz mających ustalić rzeczywisty popyt na usługi regularnej komunikacji samochodowej, 

przeprowadzonych przez zewnętrzną firmę konsultingową wynika, że niska frekwencja 

pasażerów na niektórych połączeniach powoduje, iż przychody z biletów nie pokrywają 

kosztów utrzymywania tak dużej jak obecnie liczby kursów. W sytuacji gwałtownego wzrostu 

cen paliw płynnych w ostatnich tygodniach, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

„POLONUS” musi część z nich zlikwidować lub czasowo zawiesić. Rozwiązaniem 

alternatywnym byłaby znacząca podwyżka opłat za przejazdy, trudna do zaakceptowania 

przez pasażerów.  

Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach dostępne są na stronie internetowej 

www.pkspolonus.pl oraz w budynku administracyjnym bazy Nowy Dwór Mazowiecki i w 

autobusach.  

 

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy. 
 

Wierzymy, iż obecna trudna sytuacja na rynku przewozu osób wkrótce się poprawi i 

Przedsiębiorstwo będzie mogło świadczyć usługi dla mieszkańców powiatu Nowodworskiego 

i Legionowskiego w dotychczasowym, a nawet większym zakresie. Liczymy na zrozumienie 

naszych pasażerów i pomoc w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych ze strony władz 

samorządów gminnych i powiatowych, będących organizatorami przewozów na podległym 

im obszarze. 

 

Jednocześnie informujemy, że aby ułatwić korzystanie z naszych usług, od 4 kwietnia 2011 

roku do poszczególnych kierunków linii komunikacyjnych zostaną przypisane oznaczenia 

numeryczne: 

 

Linia nr 1 – połączenie: Warszawa – Nowiny – Warszawa, przez Łomianki, 

Linia nr 2 – połączenie: Warszawa – Nowy Dwór Maz/Zakroczym – Warszawa,  

przez Łomianki, 

Linia nr 3 – połączenie: Warszawa – Nowy Dwór Maz/Zakroczym – Warszawa,  

przez Jabłonnę, 

Linia nr 4 – połączenie: Warszawa – Pomiechówek – Warszawa, przez Jabłonnę, 

        

 

Zarząd PKS POLONUS w Warszawie s.a. 

http://www.pkspolonus.pl/

