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Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Pasa£ K. Rudowskiego 10 

97-300 Piotrkdw Trybunalski

Szanowni Panstwo,

poniewai na stronie 1 i 2 petycji zloionej przeze mnie w dn. 25 wrzeSnia b.r. pojawily 

si^ drobne bl^dy literowe oraz W^dy dot. liczby pot^czen zamieszczonych w tabeli, 

dlatego przesytam petycj? po raz drugi, zaznaczaj^c, ie zmiany dotycz^ce tre^ci petycji

wprowadzone zostaly tyiko na strony 1 i 2.

Z wyrazami szacunku
>v

Pawel Duda



Piotrkow Trybunalski, dn. 23 wrze^nia 2019 r.

Dane podmiotu wnosz^cego petycj?:

Imi? i nazwisko:
Pawel Duda 
Adres zamieszkania:

Adres do korespondencji
j.w.

Otrzymuj^: 
wedlug rozdzieinika

Petycja

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o petycjach (tekst 
jednolity: Dz.U. 2018 poz. 870, dalej: „ustawa o petycjach”) w interesie publicznym 

oraz wlasnym skladam petycj? w sprawie podj^cia dzialah skutkuj^cych zwi^kszeniem 

cz^stotliwosci kursowania poci^gow L6dzkiej Kolei Aglomeracyjnej pomi^dzy 

miejscowosciami poloZonymi wzdhiz linii kolejowej nr 1 w powiatach piotrko\vskim i 

radomszczahskim a Lodzi^ Fabryczn^.

Uzasadnienie

W obecnie obowi^zuj^cym rozkladzie jazdy pomi^dzy Radomskiem a Lodzi^ 

Fabryczn^ uruchamianych jest 9 par pokjczen ,Jlegio” obshigiwanych przez Przewozy 

Regionalne oraz 1 pol^czenie „LP” uruchamiane przez Lodzk^ Kolej Aglomeracyjn^ 

(stan na dzieh 20.09.2019). Oferta ta jest bardzo uboga i powoduje, Ze np. w ci^gu dnia 

pomi^dzy godzin^ 9:05 a 13:18 z Radomska nie odjeZdia Zaden poci^g regionalny w 

kierunku Lodzi. W relacji odwrotnej nie obserwuje si? aZ takich przerw w kursowaniu 

poci^gdw, jednak jest ich zdecydowanie zbyt malo, aby kolej na tej trasie mogla bye 

atrakcyjna dla pasaZerow. Ostatni poci^g w kierunku Lodzi odjeZdZa z Radomska o 

godz. 17:14 (Regio) i 21:32 (LP).
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Identycznie, jezeli chodzi o liczb? pofyczen, wygl^da sytuacja pomi^dzy 

Piotrkowem Trybunalskim a Lodzig. W dni powszednie kursuje 9 par poci^gdw ,»Regio” 

i 1 „LP”. Ostatni pociqg z Lodzi Fabrycznej do Piotrkowa Tryb. i Radomska odchodzi 
o 18:59. Pomi^dzy 9:45 a 13:58 nie odjezdza Zaden poci^g z Piotrkowa Tryb. do Lodzi. 
Ostatni pociqg „R” do Lodzi z Piotrkowa Tryb. odjezdZa o 17:54, jedyny „LP” o 22:20. 
W weekendy jest jeszcze gorzej: poci^gi Lddzkiej Kolei Aglomeracyjnej pomi?dzy 

wyzej wymienionymi miastami. Liczba pol^czen stolicy powiatu radomszczanskiego i 
piotrkowskiego ze stolicy wojewddztwa w weekend wynosi 6 (slownie: sze^6, stan na 

21.09.2019). I na tym konczy si$ oferta pol^czen kolejowych zbudowana przez Urz^d 

Marszalkowski Wojewddztwa Lddzkiego.

Ponizej prezentuj^ liczb? pol^czen regionalnych z Lodzi do innych wi^kszych 

miast w naszym wojewodztwie (dni brane pod uwag? w analizie analogiczne do tych 

powyzej, tj. 20 i 21.09.2019).

KierunekL.p. Liczba pd^czeh w 

dni powszednie
Liczba pol^czen w 

weekendy

L6dz - Skiemiewice 18 (10 R, 8 LKA) 20 (7 R, 13 LKA)1

2 Lddi - Pabianice 29 (7 R, 22 LKA) 20 (7 R, 13 LKA)

L6df - Tomaszdw Mazowiecki 8 (7 R, 1 LKA) 6 (4 R, 2 LKA)3

L6dz - Zgierz4 42 (1R, 41 LKA) 21 (2 R, 19 LKA)

Lodi - Kutno 12 (2 R, 10 LKA)5 9 (2 R, 7 LKA)

L6dz - Zdunska Wola6 24(7 R, 17 LKA) 18 (7 R, 11 LKA)
7 L6dz - Sieradz 24 (7 R, 17 LKA) 18(7 R, 11 LKA)

L6dz - Lowicz8 17 (OR, 17 LKA) 9 (0 R, 9 LKA)

9 Lodi - Opoczno 3 (3 R, 0 LKA) 2 (2 R, 0 LKA)
L6di - Piotrkdw Tryb./Radomsko10 10 (9 R, 1 LKA) 6 (6 R, 0 LKA)

Zaznaczam jednoczesnie, ie Piotrkdw Tryb. jest drugim pod wzgl^dem liczby 

ludnoSci miastem w wojewodztwie, Radomsko zaS 8. Pomimo tego, oba te miasta maj^ 

tragiczn^ ofert? regionalnych pol^czeh kolejowych zardwno pomi^dzy sob^, jak i ze
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stolic^ wojewodztwa. Z 2adnym z wyzej wymienionych w tabeli miast nie maj^ one 

bezpoSrednich potqczen regionalnych (opr6cz Lodzi).

Mata liczba potqczeh nie jest problemem tylko duiych miast, lecz tak2e, a moze 

przede wszystkim, mniejszych miejscowo^ci. Dojazd do pracy, szkoty, urz^ddw, stacji 
przesiadkowych, na zakupy, na spotkania ze znajomymi, w celach rekreacyjnych - 

mieszkancy majq utrudniony dost^p do wylej wymienionych kwestii ze wzgl^du na 

bardzo stab§ ofert? przewozow^, Owszem, istniej^ jeszcze inne srodki transportu, takie 

jak busy czy samochody osobowe, jednak warto zwrocic uwag^ na to, 2e busy bardzo 

cz^sto jeZdty przetadowane, szczegolnie uczniami dojeidiaj^cymi do szk6t w 

Piotrkowie Tryb. czy Radomsku. Ograniczanie dost^pu do komunikacji nie wpfywa 

pozytywnie na rozwdj firm i instytucji w danej gminie czy powiecie. Ludzie zniech^cani 
stab^ ofert^ kolejow^ zmuszeni 54 do korzystania z przepelnionych busdw (ktore 

notabene ^wiadcz^ o tym, ze jest popyt na tego typu ustugi, natomiast to, tc wedhig 

UMWL mato osob korzysta z komunikacji kolejowej mo2e by6 skutkiem niestabilnej 
oferty oraz niedopasowanej do potrzeb mieszkancdw). Ponadto wzrasta liczba 

samochoddw osobowych, ktore po pienvsze nie nalez^ do najbardziej ekologicznego 

transportu, po drugie powoduj^ zwi?kszone zakorkowanie miast, wptywaj^c na dhxzszy 

czas podrdzy. Szczegdlnie, Ze obecnie obserwujemy coraz wi^cej samochodbw, w 

ktdrych oprdcz kierowcy nie jedzie nikt wi^cej.

Warto rdwnieZ zauwaZyc, Ze pol^czenia uruchamianie przez Przewozy 

Regionalne obstugiwane 54 staiym taborem, kt6ry pomimo modemizacji nie zapewnia 

takiego komfortu podrdZy jak nowe Elektryczne Zespoty Trakcyjne b^ce w zasobach 

Lddzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Dodatkowo 54 to jednostki, do ktdrych wej^cie np. dla 

os6b starszych czy niepetnosprawnych stanowi problem. S4 to pojazdy, ktore obecnie 

powinny bye wykorzystywane okazjonalnie, a nie stanowid podstawowy tabor do 

obshigi tej linii. Z obserwacji wyZej za^ezone tabeli do glowy nasuwa si? stwierdzenie, 
Ze nasz region wojewodztwa traktowany jest przez wladze jako zb?dny, kt6ry moze 

uzyskad dost?p do nowoczesnej kolei jako ostatni. Bo jak inaezej okreSlid polityk?, 
wedhig ktorej otrzymujemy najmniejszy dost?p do kolei aglomeracyjnej, chociaZ 

Piotrkdw Trybunalski i Radomsko 34 waZnymi osrodkami, w ktdrych uezy si? i pracuje
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wide osob? Dlaczego nie moZna uruchamiac pot^czen weekendowych do miast 
leZqcych na linii kolejowej nr 1, ale znajduje si^ tabor do obshigi pol^czen L6dz - 

Warszawa?

Kolejn^ kwestiq jest wykorzystanie zakupionego taboru. Wladze samorz^dowe 

zapewniaty, Ze zakupione w ramach projektu „Budowa L6dzkiej Kolei Aglomeracyjnej 
Etap 11” pojazdy b^d^ trafialy na lini? do Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska od 

grudnia 2018 r. Nast?pnie termin uruchomienia pol^czen przesunido na marzec 2019. 
Pomimo odbioru kolejnych skladow w ramach projektu, nadal nie jest zwi^kszana liczba 

pol^czeh do Radomska. Od grudnia b.r. LKA uruchomi az jeden dodatkowy kurs, 
pomimo otrzymania wszystkich 14 poci^gdw IMPULS II. Na dodatek, b^dzie on 

kursowal tylko do Piotrkowa Tryb, nie do Radomska, wi?c oferta dla tego drugiego 

miasta pozostanie na podobnym poziomie jak dotychczas, jeZeli chodzi o spolk? LKA. 
Przykladowo, dla pomi$dzy Lodzi^ a Tomaszowem Maz. liczba pol^czeh 

obshigiwanych przez tego operatora zwi^kszy si^ o 8 (z 1 do 9). Dlaczego nasze powiaty 

nadal maj^ by6 marginalizowane? Warto zauwaZy^, Ze poring LKA dost^pny jest tylko 

dla wybranych miejscowo^ci, poniewaz zadecydowano o uruchomieniu go jako kursu 

przyspieszonego, ktory nie zatrzymuje si? na wszystkich stacjach. Kontynuujqc dalej 
obecn^ polityk?, czyli dodawanie po jednym pol^czeniu obshigiwanym przez LKA na 

tej linii, poczekamy jeszcze z 5-6 lat zanim cokolwiek realnie si? zmieni. Dlatego 

potrzebne s^ natychmiastowe dzialania wszystkich gmin, leZ^cych wzdhiz linii 
kolejowej nr 1 w woj. Wdzkirn, aby pasazerowie mogli korzystac wkohcu z komunikacji 
kolejowej na miar? XXI wieku.

W zwi^zku z powyZszym, oczekuj? od Pahstwa podj?cia zdecydowanych 

krokow skutkuj^cych zmian^ przez organizatora przewozdw decyzji dotyczgcej 
zaplanowanej ilosci pol^czeh na linii Lodz Fabryczna - Radomsko. Oczekuj?, Ze uda 

si? wprowadzi6 liczb? polqczen na poziomie rownym co najmniej ilosci p^czen do 

Tomaszowa Mazowieckiego (w rozkladzie jazdy 2019/20, tj. 9 par w dni powszednie). 
I to o to wlaSnie powinno si? wnioskowad do UMWL. Skoro tabor z II etapu zakupiony 

zostal z my^l^ o uruchomieniu pol^czen do miejscowo^ci jeszcze nie obj?tych sieci^ 

pot^czeh LKA (poprawie dost?pno£ci transportowej wojewodztwa lodzkiego poprzez
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rozszerzenie dziaialnosci przewozowej Lodzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. o.o. na 

obszarze wojewddztwa), uruchamianych kursow powinno by6 znacznie wi^cej ni^ 1 czy 

dwa i to tylko w dni powszednie, bez weekenddw.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia petycji oraz podj^cia dziatari z tym 

zwi^zanych, prosz? o sukcesywne informowanie mnie o podejmowanych czynnoSciach 

(kopie podejmowanych uchwal w tej sprawie, kopie pism przesylanych do urz^du 

marszalkowskiego, kopi$ otrzymanych odpowiedzi itp.).

Oczekuj? na odpowiedl

Na podstawie art. 4 list. 3 ustawy o petycjach wyrazam zgodf na ujawnienie moich 

danych osobowych (imi$ i nazwisko) na stronie internetowej, jako podmiotu 

wnoszqcego petycj?. Nie wyrazam zgody na publikacj? adresu.

Z wyrazami szacunku

Pawel Duda

Do wiadomoSci:

1. Urz^d Marszatkowski Wojew6dztwa Lddzkiego, al. Pihudskiego 8,90-051 L6dz
2. L6dzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., al. Pilsudskiego 12, 90-051 L6di
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Rozdzielnik do petvcii:

Rada Gminy Czamocin, ul. Gtdwna 142, 97-318 Czamocin 

Rada Gminy B^dkow, ul. Parkowa 3, 97-319 B?dk6w 

Rada Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1,97-310 Moszczenica 

Rada Gminy Rozprza, aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza 

Rada Gminy Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice 

Rada Miejska w Kamiensku, ul. Wielunska 50, 97-360 Kamiensk 

Rada Gminy Dobryszyce, ul. Wolno^ci 8, 97-505 Dobryszyce 

Rada Gminy Gomunice, ul. Armii Krajowej 30,97-545 Gomunice 

Rada Gminy Rokiciny, ul. Tomaszowska 9,97-221 Rokiciny-Kolonia 

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaz Rudowskiego 10

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

97-300 Piotrkdw Trybunalski
11. Rada Powiatu Piotrkowskiego, ul. D^browskiego 7, 97-300 Piotrkdw 

Ttybunalski

Rada Miejska w Radomsku, ul. Tysi^clecia 5, 97-500 Radomsko

Rada Powiatu Radomszczanskiego, ul. Leszka Czamego 22, 97-500 Radomsko

12.

13.
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