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dot. Petycja o przystanek Sandomierz Osiedle Baczyńskiego

dzień dobry,
Czy można prosić o list z odpowiedzią - w formie do publikcji? Obecnie jest prowadzony program
Kolej Plus, czy gmina może wnioskować o skierowanie przez Radę Miasta tej inwestycji do
sfinansowania ze środków fmansowych tego programu rządow_=o.:..?_--::;-;::-:-:~ _
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do UM Sandomierz

Jako ekonomista transportu przyjrzałem się, dlaczego Sandomierz ma problemy z utrzymaniem
całorocznych połączeń koleją regionalną. Znalazłem tani środek zaradczy- proponuję nowy
przystanek końcowy w lepszej lokalizacji, przy czym szynobusy do Rzeszowa dalej przejeżdżałyby
przez obecny peron 1 dworca i zatrzymywałyby się tam. Sandomierz zyskałby wg mojej propozycji
drugą stację kolei.

Pociągi w relacji Sandomierz- Rzeszów mogłyby kursować istniejącą bocznicą do os. Baczyńskiego-
i to przez cały rok, a nie tylko w sezonie letnim. Nowy dodatkowy przystanek znacząco poprawiłby
całoroczne potoki pasażerskie do Sandomierza.

Składam petycję dotyczącą budowy przystanku Osiedle Baczyńskiego na istniejącej już bocznicy- w
sposób gospodarczy, np. z płyt betonowych. Dołączam schemat z proponowaną lokalizacją nowego
tymczasowego przystanku dla szynobusu do Rzeszowa.

Prosimy o odpowiedź gminy na list.

Wnoszę petycję do UM o złożenie w PKP PLK wniosku o budowę przystanku przez gminę lub PKP
PLK z zabezpieczeniem gruntu na tą inwestycję przez gminę. Czy UM popiera ideę budowy
przystanku dla całorocznej linii kolei regionalnej z Sandomierz os. Baczyńskiego przez Dworzec
Sandomierz- do Rzeszowa? Nowy przystanek Osiedle Baczyńskiego skomunikowalby spore osiedle,
a pociągi z Rzeszowa kończyły by tutaj bieg, i zyskałyby więcej pasażerów, dzięki czemu możnaby
uruchomić więcej połączeń (obecny dworzec jest z dala od większych osiedli). Czy przystanku nie
można wykonać metodą gospodarczą np. z płyt betonowych?
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