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W załączeniu przekazuję kserokopię zapytań radnego Piotra Wilanowskiego

w sprawie przygotowania tzw. planu transportowego dla Gminy Mosina.
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Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie w sprawie przygotowania tzw. planu

transportowego dla Gminy Mosina

1. W jaki sposób gmina zamierza dla powstającego planu transportowego zweryfikować
(zaktualizować) potrzeby w dziedzinie komunikacji na swoim terenie (bez wzg. na to
czy gmina sama będzie opracowywać plan, czy zrobią to władze powiatowe potrzeby
muszą być znane i jednoznacznie określone) ?

2. Kto będzie sporządzał plan transportowy, czy gmina samodzielnie, czy będziemy
częścią większego planu powiatowego ? - jeżeli przez władze powiatowe w jaki
sposób gmina zamierza zabezpieczyć swoje potrzeby komunikacyjne?

3. W jaki sposób władze gminy będą korelować potrzeby komunikacyjne z planami
inwestycyjnymi dotyczącymi dróg oraz nowo powstających miejsc pracy, rozbudowy
usług, osiedli mieszkaniowych itp?

4. Czy przed stworzeniem planu transportowego jest przewidziana procedura
konsultacji społecznych, jeżeli tak to kiedy i w jakiej formie ?

Zgodnie z nowymi przepisami o komunikacji zbiorowej każde miasto musi przygotować tzw.

plan transportowy. Należy prawidłowo oszacować zapotrzebowanie miejscowe na

poszczególne kierunki transportu z uwzględnieniem rozkładu dobowego obciążenia

komunikacji. Badania powinny dotyczyć całej komunikacji zbiorowej PKP, PKS, itd. Obecna

mocno zredukowana sieć połączeń komunikacji zbiorowej wyklucza dla wielu mieszkańców

naszej gminy podejmowanie pracy zmianowej, możliwość przemieszczania się w długie

weekendy, Wigilie i święta. W uzasadnieniu pozwolę sobie zacytować wypowiedź

mieszkanki gminy Mosina : „ Mam nadzieje ze plan komunikacyjny zostanie sporzadzony

rzetelnie majac na uwadze ze nie kazdy mieszkaniec samochod posiada lub z roznych

powodow nie moze nim kierowac. Spoleczenstwo sie starzeje a wiec I potrzeby w zakresie

komunikacji z duzymi osrodkami miejskimi rowniez (lekarze, laboratoria, rehabilitacja,

miejsca pracy,osrodki kultury itp). Szpital w Puszczykowie nie załatwi wszystkiego zreszta

do niego tez nie ma dojazdu np na dyzur. Ostatni autobus (PKS) z Rogalinka przez

Puszczykowo odjezdza o godz 12.27, a komunikacja busikiem Po poludniu w dzien

powszedni 2 kursy 15.53 119.37 a w dzien swiateczny, niedziele I soboty o godz.11.07 I

17.57. A poniewaz jak wiadomo karetki sa tylko w przypadku zagrozenia zycia to co ma

zrobic mieszkaniec wsi bez samochodu, a do tego samotny ? Czolgac sie do sasiada? Ten I

ii-me problemy nałezy dobrze przemysłec I zapewnic uwzglednienie ich przez wladze

powiatowe”.

Rogalin 15.05.2013.
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