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Opole, dnia 05 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo
według rozdzielnika

Dotyczy: petycji w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach, peronach,
stanowiskach, dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi,
przesiadkowymi.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. z 2018 r.
poz. 870), przekazuję złożoną (drogą elektroniczną) do tutejszego urzędu w dniu
30 października 2019 r. petycję Pani

, w przedmiocie cyt. :

„1.. obowiązku montażu na wszystkich przystankach, peronie, stanowisku, dworcach,
stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi :
a) regulaminu przewozowego danego organizatora;
b) regulaminu przewozowego danego operatora;
c) regulaminu przewozowego danego przewoźnika;
d) taryfy opłat i ulg ustawowych;
e) taryfy opłat i ulg danego organizatora;
f) taryfy opłat i ulg danego operatora;
g) taryfy opłat i ulg danego przewoźnika
2. montaż systemu informacji pasażerskiej z mapą aktualnego położenia pojazdów (celem
umożliwienia szybkiej przesiadki);
3.montaż

w

systemie

informacji

pasażerskiej

informacji

o

liczbie

oczekujących

na przystanku, miejscach w pojeździe wolnych / zajętych i liczby pasażerów
w pojeździe.”.
Organami właściwymi do rozpatrzenia niniejszej petycji, zgodnie art. 7 ust. 1 i 4
Ustawy o transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016,
ze zm.) są organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, w związku z powyższym
rozpatrzenie ww. petycji należy wg właściwości do Państwa..
Z up. Wojewody Opolskiego

Małgorzata Kałuża-Swoboda
Dyrektor Wydziału
Infrastruktury i Nieruchomości

ul. Piastowska 14,
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325

/

tel. 77 45 24 125
fax 77 45 24 705
email: bok@opole.uw.gov.pl
www: www.opole.uw.gov.pl

1/2

Wojewoda Opolski
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Sprawę prowadzi: Grzegorz Gałek – Inspektor Wojewódzki, Wydział Infrastruktury i Nieruchomości, tel. (77) 45 24 458.
Załącznik:
1. Petycja Pani

z dnia 30 października 2019 r.

Otrzymują:
1. Marszałek Województwa Opolskiego,
2. Prezydent Miasta Opola,
3. Starostowie województwa opolskiego.
4. Burmistrzowie województwa opolskiego
5. Wójtowie województwa opolskiego.
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