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Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) zwracam się z petycją do Pana
Burmistrza, jako organu wykonawczego Gminy Opoczno, w następującej sprawie:

Proszę o to, aby w Urzędzie Miejskim w Opocznie przypisać w zadaniach któregoś wydziału (np. Promocji i Kultury)
sprawy monitorowania procesu tworzenia rocznego rozkładu jazdy pociągów w zakresie przystanku kolejowego
Opoczno Południe, aktywnego uczestnictwa w tym procesie, w celu jak najpełniejszego uwzględnienia w nim
potrzeb mieszańców gminy Opoczno.
Uważam, że tylko wtedy, gdy konkretny wydział będzie miał wpisane tego typu sprawy w zadania w regulaminie
organizacyjnym jest szansa na skuteczniejsze działania w tym zakresie. Należałoby konkretnemu pracownikowi
wpisać to do zakresu obowiązków, aby od samego początku uczestniczył w procesie tworzenia rozkładu, aby
informował mieszkańców gminy Opoczno o projektowanym rozkładzie.
Sprawa dogodnych połączeń kolejowych z przystanku Opoczno Południe niewątpliwie wiąże się z promocją gminy,
przystanek miał zapewnić mieszkańcom możliwość pracy czy nauki w Warszawie, Kielcach, Krakowie czy Katowicach.
Planowana jest budowa drugiego peronu.
Aby to wszystko nie poszło na marne należy podjąć zdecydowane, zaplanowane i konsekwentne działania.
Od 15 października 2017 r. mieszkańcy Opoczna i okolic, a także innych miejscowości zostaną bez dogodnego
popołudniowego połączenia kolejowego z Warszawy, co utrudni, jeśli nie wręcz uniemożliwi pracę w Warszawie
wielu osobom (pisałam o tym we wniosku z dnia 19.09.2017 r. złożonym na skrzynkę ePUAP).
W mojej ocenie ten problem może wynikać po części z braku aktywnego udziału Gminy Opoczno w procesie
tworzenia rocznego rozkładu jazdy pociągów dla przystanku Opoczno Południe. W odpowiedzi na wnioski o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 14.09.2017 r. otrzymałam pisma, które były wysyłane w sprawie połączeń
z przystanku Opoczno Południe - ostatnie wysłane z Urzędu pismo, które otrzymałam byto z grudnia 2016 r.
Uważam, że wyznaczony pracownik Urzędu powinien na bieżąco monitorować postęp prac nad tworzeniem
rocznego rozkładu jazdy pociągów w zakresie przystanku Opoczno Południe, a także umożliwiać dotarcie do tych
informacji większej liczbie osób, np. zamieszczając je na stronie internetowej Urzędu. Wskazane byłoby
konsultowanie propozycji rocznego rozkładu jazdy pociągów z mieszkańcami gminy Opoczno na wczesnym etapie
jego tworzenia. Co najmniej należy uwzględnić jedno połączenie rano do Warszawy, umożliwiające dotarcie do pracy
na godzinę 8 (a trzeba pamiętać, że do miejsca pracy z dworca trzeba jeszcze w większości przypadków dojechać
komunikacją miejską) oraz co najmniej jedno połączenie powrotne popołudniowe - najwcześniej ok 16.20.
Zgodnie z art. 29f ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.),
zwanej dalej u.t.k., roczny rozkład jazdy pociągów obowiązuje od drugiej soboty grudnia jednego roku - do drugiej
soboty grudnia kolejnego roku. W myśl art. 30 ust. 1 u.t.k. rozkład jazdy pociągów opracowuje się na podstawie
wniosków o przydzielenie trasy pociągu. Procedura opracowywania rocznego rozkładu jazdy pociągów jest ustalana
przez zarządcę infrastruktury kolejowej (art. 30 ust. 3 u.t.k.). Zarządcą infrastruktury kolejowej w tym przypadku jest
PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

-- Osoba wnosząca petycję: Anna Hajda,

, e-mail: anna.hajda@tlen.pl, tel.

Wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opocznie moich danych w postaci
imienia i nazwiska, ew. adresu e-mail.
Z poważaniem,
Anna Hajda
PS. Chciałam złożyć petycję przez ePUAP, ale jeszcze nie ma w Urzędzie tej funkcjonalności.
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