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dotyczy sprawy: zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 
870) informuję, że petycja wniesiona za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w sprawie 
obowiązku umieszczenia informacji na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach 
zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi została rozpatrzona negatywnie.

Zgodnie z art. 4 ust. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 z późniejszymi zmianami), przystanek komunikacyjny to 
„miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w  
którym umieszcza się informacje dotyczące w szczególności godzin odjazdów środków transportu”. 
W związku z powyższym na przystankach zlokalizowanych na terenie gminy Zdzieszowice są 
umieszczone aktualne rozkłady jazdy. Z obowiązujących przepisów nie wynika obowiązek montażu 
na wszystkich przystankach regulaminów przewozowych i taryf opłat i ulg. Zarówno regulaminy 
przewozowe, jak i taryfy opłat i ulg ustawowych znajdują się u kierowców autobusów i są 
udostępniane na prośbę pasażera.

Mieszkańcy gminy mogą korzystać z aplikacji “kiedyprzyjedzie.pl”, która umożliwia 
pasażerom w prosty i intuicyjny sposób sprawdzić kiedy interesujący ich autobus naprawdę dotrze 
do przystanku, tj. z uwzględnieniem aktualnej sytuacji drogowej (korków, wypadków). Do aplikacji 
„kiedyprzyjedzie.pl” ma dostęp każdy mieszkaniec naszej gminy. Po wybraniu przystanku 
użytkownik ma możliwość sprawdzenia: rzeczywistych czasów odjazdów mających nastąpić ze 
wskazanego przystanku, aktualnej pozycji na mapie interesującego go pojazdu, jaka część kursu 
aktualnie realizowanego przez interesujący go autobus została już zrealizowana, a jaka wciąż 
pozostaje do zrealizowania oraz aktualnej pozycji na mapie wszystkich pojazdów oczekiwanych na 
przystanku w ciągu najbliższych kilku godzin. Z uwagi na ograniczone środki finansowe Gminy 
Zdzieszowice i małe zainteresowanie mieszkańców gminy publicznym transportem zbiorowym, nie 
planujemy na chwilę obecną montażu systemu informacji pasażerskiej z mapą aktualnego położenia 
pojazdów celem umożliwienia szybkiej przesiadki, jak również informacji o liczbie oczekujących 
na przystanku, miejscach w pojeździe wolnych/zajętych i liczby pasażerów w pojeździe.
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