rvllltV

m
Or.0003.1.2019

Kolno, dn. 1l stycznia 2019 r.

Pan

Zbigniew Twarowski
Radny Rady Miasta Kolno

W odpowiedzi na zapytanie
uprzejmie wyjaSniam:
Pvtanie nr

nr

I

zlolone na sesji Rady Miasta w dniu 28.12.2018 r.

I

Czy nie byloby uzasadnione dla poprany bezpieczeristwa podr62nychwysiadajqcych na dworcu
wykonat przystanek dla wysiadajqcych , obecne miejsce gdzie pasa2erowie wysiadajq z pojazdtw
nie zapewnia im ani wygody ani bezpieczeristwa , kiedy zostanq oznakowane 4 przystanki no
dworcu wroz z wykonaniem tablic informujqcych o kierunku odjazdtw.

-

Odpowiedz:

Wydzielony przystanek dla wysiadaj4cych zostanie wybudowany do 30.04.2019. Jego lokalizacja
jest ustalona z przewozrikami. W chwili obecnej pastverowie mog4 wysiadad na jednym
z 4 przystank6w. Przystanki zostan4 oznakowane numerami w terminie do 28.02.2019.
Przewo2nicy zgodnie wnioskowali o odst4pienie od tablic informacyjnych na poszczeg6lnych
stanowiskach odjazdu, uzasadniaj4c tym, 2e dworzec ma niskie natgzenie ruchu i nie wystgpuj4
kolizje w zakresie podjehdilania na stanowiska. Takie rozwiqzanie stwarza mozliwoSd korzystania
z kaldego stanowiska , najchgtniej z najblilszego poczekalni. Dla poprawy bezpieczefstwa
komfortu pasazer6w na dworcu autobusowym bgdziemy sukcesywnie wprowadzali inne
rozwi1zania jeSli tylko otrzymamy od pasaZer6w lub przewoZnik6w informacje dotyczqce
potrzeby modernizacji. Aktualnie wptyn4l wniosek o zainstalowanie w obiekcie dworca TV
z progftrmem informacyjnym. W m-cu lutym wniosek zostanie zrealizowany.
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Pvtanie nr 2

Kiedy wszystkie autobusy dalekobieZne przejeidzajqce przez Kolno bgdq zatrzymywaly sig
na dworcu,

OdpowiedZ:

W dniu 14.09.2018 z Urzgdu Miasta Kolno zostala wyslana informacja do 5 przewoZnik6w
oraz w dniu 20.11.2018 do 2 przewo2nik6w o planowanym terminie otwarcia dworca
autobusowego oraz regulamin korzystania z obiektu. Do dnia dzisiejszego odpowiedzialo i dostalo
niezaleZn4 od miasta i sam
zgodE 4 przewoLnik6w. Kazdy przewoZnik jest samodzielnq

fi*q,

decyduje czy korzystazwjazduna dworzec autobusowy po zalatwieniu niezbgdnych formalnoSci.
Wszystkich przewoznik6w zapraszamy do korzystania zrraszego dworca autobusowego.

Pytanie nr 3

Czy nie byloby uzasadnione przywr1cenie polqczeri autobusowych z Kolna do Warszawy
oroz z Kolna przez Szczytno (lotnisko) do Olsztyna (publiczne PKS Nova bqdi inny przewoinik
prywatny) o takie rozwiqzanie apelujq anlaszcza osoby studiujqce w tych miastach
oraz zaniepokojone informaciami, 2e firma Arriva wycofuje sig z rynku obslugujqcego
dotychczasowe trasy z Mazur przez Kolno do Warszawy,
Odpowiedz:

Niezwlocznie po otrzymaniu pytania telefonicznie poinformowalem PKS Nova o pana wniosku.
Ze wzglgdu na brak jednoznacznej odpowiedzi pytanie zostalo przeslane w formie pisemnej.
O wprowadzanych i utrzymywanych polqczeniach na trasach decyduje przewoLnik gl6wnie
na podstawie rachunku oplacalnoSci.

Korespondencja
Gospodarczego.

w sprawie znajduje sig do wgl4du w

tJruEdzie Miasta

w Wydziale Rozwoju
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Do wiadomoSci:
Przewodnicz4cy Rady Miasta Kolno
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