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Tytuł  interpelacji: Usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej 

W związku z licznymi uwagami mieszkańców nt spóźnień  oraz niezrealizowanych kursów 
autobusów MZK w ostatnim czasie, proszę  o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia zmian 
w siatce połączeń  tak, by wzorem większych miast wprowadzić  „szybkie linie" - autobusy 
jeżdżące w kierunku wschód-zachód. 

Jestem świadomy, że remonty dróg w mieście, a przede wszystkim budowa autostrady Al 
znacznie spowalniają  ruch w mieście i tym samym wpływają  na realizację  usług przez MZK. 
W obliczu tych problemów warto jednak pochylić  się  nad zupełnie nowymi rozwiązaniami, 
które z powodzeniem funkcjonują  np. w dużych miastach. I może to jest właśnie dobry 
moment, by rozważyć  wprowadzenie pojedynczych połączeń, na których autobusy nie będą  
„kręcić  się" po mieście, zbierając możliwie dużo potencjalnych pasażerów i jednocześnie stać  
w niekończących się  korkach, lecz będą  jechać  wzdłuż  większych arterii komunikacyjnych 
miasta, przez skrzyżowania o większej przepustowości, oferując stosunkowo szybki przejazd 
między poszczególnymi dzielnicami Piotrkowa. Myślę, że zyskując na czasie wielu 
pasażerów wybrałoby właśnie taką  opcję, nawet gdy będzie trzeba nieco dalej dojść  pieszo od 
przystanku do miejsca docelowego. 

W ramach takiej „szybkiej linii autobusowej jadącej przez miasto": 

linia nr 7 mogłaby nadal łączyć  Wierzeje z pętlą  na ul. Słowackiego lub Sikorskiego, 
ale jaclIc jedynie ulicą: Sulejowską, alejami Kopernika, Piłsudskiego i Sikorskiego. 
Linia nr 6 jeżdżąca „przez cale miasto" zapewniłaby np. osobom starszym czy 
schorowanym bezpośredni dojazd na halę  targową, dworzec i w inne miejsca 
w mieście, lecz kosztem wydłużenia czasu przejazdu. 

linia nr 2 mogłaby nadal kursować  na brasie Wolborska lub Meszcze na FMG 
„Piomę", jadąc jedynie ulicami: Wołborsk 1, Wyzwolenia lub Skłodowskiej-Curie, 
alejami Kopernika, Piłsudskiego i Sikorskiego lub Słowackiego i Kostromską. Zaś  
linia nr 4 jeżdżąca przez centrum miasta i osiedle Wysoka analogicznie zapewniłaby 
bezpośredni dojazd do licznych punktów w mieście, lecz kosztem wydłużenia czasu 
przejawłu. 

Analogicznie można wyznaczyć  „szybkie połączenia autobusowe" w kierunku północ-
południe. 



Myślę, że wypróbowanie zupełnie nowych rozwiązań  byłoby cennym doświadczeniem przed 
ewentualną  zmianą  tras autobusowych po zakończeniu prac na ulicy Wojska Polskiego. 
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Uwaga:  
1. Zgodnie z regulaminem Rady Miasta pismo interpelacji składam do Przewodniczącego RM, który 
przekazuje je do Prezydenta Miasta, a tenże kieruje wniosek do właściwej komórki organizacyjnej. 
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1. Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego 
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