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Miejski Zarząd Dróg i Transportu w odniesieniu do pisma-petycji Xxxxxxx
skierowanego do Urzędu Miasta Częstochowy, MZDiT w Częstochowie i Urzędu
Gminy w Wręczycy Wielkiej ws. uruchomienia linii komunikacyjnej z Częstochowy
do Wręczycy informuje, że na przestrzeni ostatnich kilku lat wiele razy
odpowiadaliśmy na podobne wnioski składane przez tę samą osobę.
Wobec nowej inicjatywy Xxxxx kolejny raz przypominamy, że w przypadku
linii których przebieg wykracza poza granice miasta decyzje o przebiegu tras linii
komunikacyjnych i rozkładach jazdy podejmuje właściwy dla danego terenu
organ administracji samorządowej, który w myśl obowiązującego prawa ma
obowiązek organizacji komunikacji na swoim terenie.
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie
gminnym, stanowi zadanie własne gminy. Sposób jego realizacji, a w
szczególności wybór formy organizacyjno-prawnej, w jakiej zadanie to będzie
realizowane, zależy w każdym przypadku od miejscowych potrzeb i specyfiki
konkretnej gminy, jej lokalizacji, powierzchni, liczby ludności.
Ponadto informujemy, że przepisy regulujące organizację i funkcjonowanie
publicznego transportu zbiorowego o zasięgu lokalnym (na obszarze gmin
miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich) określa również ustawa z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
W związku z tym MZDiT przypomina, że ze względów prawnych i
finansowych właściwym inicjatorem utworzenia połączenia do Wręczycy
pozostają wyłącznie władze tej gminy, która dotychczas nie wyraziła
zainteresowania tą sprawą.
W przypadku linii, która miałaby kursować do Szarlejki, Wręczycy i innych
okolicznych miejscowości, trasa i rozkłady jazdy mogą być przez nas
przygotowywane wyłącznie w oparciu o wytyczne władz gminy Wręczyca Wielka,
która jednocześnie zawierając stosowne porozumienie zobowiązałaby się do
ponoszenia części kosztów obsługi komunikacyjnej tej linii.
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