
UCHWALA Nr XIII/206/19 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 30 pazdziernika 2019 r.

w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z wlasciwosci^

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696 i poz.1815) oraz art.2 ust.3 i art. 6 
ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) uchwala si?, 
co nast?puje:

§ 1. Przekazuje si? petycj? Pana Pawla Dudy z dnia 23 wrzesnia 2019 r. ( data wplywu: 
25.09.2019 r.) w sprawie podj?cia dzialan skutkuj^cych zwi?kszeniem cz?stotliwosci 
kursowania poci^gow Lodzkiej Kolei Aglomeracyjnej pomi?dzy miejscowosciami polozonymi 
wzdluz linii kolejowej nr 1 w powiatach piotrkowskim i radomszczanskim, a Lodzi^ Fabrycznq, 
uzupelnion^ w dniu 7.10.2019 r. o poprawion^ wersj? petycji, Zarz^dowi Wojewodztwa 
Lodzkiego, jako podmiotowi wlasciwemu do rozpatrzenia przedmiotowej petycji.
§ 2. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego popiera petycj?, o ktorej mowa w § 1, z przyczyn 
zawartych w uzasadnieniu do uchwaly.
§ 3. Zawiadamia si? podmiot wnosz^cy petycj? o przekazaniu petycji podmiotowi wlasciwemu 
dojej rozpatrzenia.
§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodnicz^cemu Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego.
§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

PRZEWQDN CZACY
RADY1™!/ iSTA

Marian Btaszczyhski



Zal^cznik
do Uchwaty Nr XI11/206/19
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 pazdziernika 2019 roku

Uzasadnienie

Do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 25 wrzesnia 2019 r. wplyn^la 
petycja Pana Pawla Dudy w sprawie podj^cia dzialan skutkuj^cych zwi^kszeniem 
cz^stotliwosci kursowania poci^gow Lodzkiej Kolei Aglomeracyjnej pomi^dzy 
miejscowosciami polozonymi wzdluz linii kolejowej nr 1 w powiatach piotrkowskim 
i radomszczanskim, a Lodzi^ Fabryczn^. Nast^pnie przy pismie z dnia 3.10.2019 r. (data 
wpfywu: 7.10.2019 r.) autor petycji przeslal poprawion^ wersj$ petycji, w ktorej skorygowal 
dane dotycz^ce liczby pol^czen wyszczegolnione w tresci petycji i tabeli.

Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 
posiedzeniu w dniu 10 pazdziernika 2019 r. zapoznala si$ petycji i z uwagi na fakt, iz przedmiot 
petycji nie miesci si^ w zakresie zadan i kompetencji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
(art.2 ust.3 ustawy o petycjach) stwierdzila koniecznosc przekazania petycji, zgodnie z art.6 
ust. 1 ustawy o petycjach, do rozpatrzenia podmiotowi wlasciwemu do jej rozpatrzenia. 
Ustalono, ze podmiotem wlasciw7m do rozpatrzenia petycji jest Zarz^d Wojewodztwa 
Lodzkiego. Samorz^d wojewodztwa lodzkiego reprezentowany przez Zarz^d Wojewodztwa 
Lodzkiego, pelni^cy w Spolce z o.o. „L6dzka Kolej Aglomeracyjna” funkcj^ Zgromadzenia 
Wspolnikow, posiada 100% udzialow w tej spolce, ktorej celem jest zapewnienie efektywnej 
organizacji i funkcjonowania pasazerskiego ruchu kolejowego w regionie lodzkim. 
Jednoczesnie Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji w wyniku glosowania (6 glosow za, bez 
glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych) postanowila rekomendowac Radzie Miasta poparcie 
dla petycji Pana Pawla Dudy, z ponizszych wzgl^dow.

Analiza obecnie obowi^zuj^cego rozkladu jazdy pozwala na stwierdzenie, ze Piotrkow 
Trybunalski - drugie pod wzgl^dem liczby mieszkahcow miasto w wojewodztwie lodzkim, jak 
i Radomsko (8 miejsce) majq bardzo ubog^ ofert^ pol^czeh kolejowych zarowno z Lodzi^, jak 
i pomi^dzy sob^. Z analizy danych zawartych w petycji, prezentuj^cych w uj^ciu 
tabelarycznym liczby pol^czeh regionalnych z Lodzi do innych wi^kszych miasta w naszym 
wojewodztwie wynika, ze otrzymujemy najmniejszy dost^p do kolei aglomeracyjnej, chociaz 
Piotrkow Trybunalski i Radomsko s^ waznymi osrodkami, w ktorych uczy si$ i pracuje wiele 
osob. Z zadnym z wymienionych w tabeli miast w wojewodztwie - oprocz Lodzi - nie maj^ 
one bezposrednich pol^czeh regionalnych. Nalezy zauwazyc, ze pomi^dzy Piotrkowem 
Trybunalskim a Lodzi^, w dni powszednie kursuje 9 par poci^gow Regie’' i 1 „LP”. Ostatni 
pociqg z Lodzi Fabrycznej do Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska odchodzi o 18:59. 
Pomi^dzy 9:45 a 13:58 nie odjezdza zaden poci^g z Piotrkowa do Lodzi. Ostatni poci^g „R" 
do Lodzi z Piotrkowa odjezdza o 17:54, ajedyny „LP” o 22:20. W weekendyjestjeszcze gorzej, 
liezba pol^czeh stolic powiatu radomszczahskiego i piotrkowskiego ze stolic^ wojewodztwa w 
weekend wynosi 6, wg stanu na dzieh 21.09.2019 r. - na tym kohezy si$ oferta pol^czeh 
kolej owych. Ponadto zapewniano, ze pojazdy zakupione w ramach projektu „Budowa Lodzkiej



Kolei Aglomeracyjnej Etap 11” trafialy na lini^ do Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska 
od grudnia 2018 r. Nast^pnie termin uruchomienia pol^czen przesuni^to na marzec 2019. 
Pomimo odbioru kolejnych skladow w ramach projektu, nadal nie jest zwi^kszana liczba 
pol^czen do Radomska. Od grudnia 2019 r. LKA uruchomi tylko jeden dodatkowy kurs, 
pomimo otrzymania wszystkich 14 poci^gow IMPELS II. Na dodatek poci^g ten b^dzie 
kursowal tylko do Piotrkowa Trybunalskiego, nie do Radomska, wi$c oferta dla tego drugiego 
miasta pozostanie na podobnym poziomie jak dotychczas, jezeli chodzi o spolk^ LKA. 
Jednoczesnie liczba pol^czen obslugiwanych przez tego operatora, pomi^dzy Lodzi^ 
a Tomaszowem Maz., zwi^kszy si$ o 8 (z 1 do 9). Reasumuj^c, nasuwa si$ oczywista 
konkluzja, ze powiaty piotrkowski i radomszczanski s^ marginalizowane. Tymczasem 
zadaniem Spolki „L6dzka Kolej Aglomeracyjna” jest zapewnienie efektywnej organizacji 
i funkcjonowania pasazerskiego ruchu kolejowego w regionie lodzkim, bez wyj^tkow.

W zwi^zku z powyzszym Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego popiera petycj^ Pana 
Pawla Dudy i oczekuje podj^cia przez Zarz^d Wojewodztwa Lodzkiego dzialan skutkuj^cych 
zmian^ decyzji dotycz^cej zaplanowanej ilosci pol^czen na linii Lodz Fabryczna - Piotrkow 
Trybunalski - Radomsko, poprzez wprowadzenie liczby pol^czen na poziomie rownym co 
najmniej ilosci pol^czen do Tomaszowa Mazowieckiego w rozkladzie jazdy 2019/20 (tj. 9 par 
w dni powszednie).

Pouczenie:
Zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy o petycjach sposob zalatwienia petycji nie moze bye przedmiotem 
skargi.
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