
1

                   

                                            
                                      
                                         
                      
                                                 

na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022r. poz. 
902)  udzielam informacji publicznej w zakresie odpowiedzi na poniższe pytania: 

 w zakresie transportu kolejowego: 

1. Czy przez Państwa Gminę/Miasto przebiega czynna linia kolejowa?  - nie 

1.1. Jeśli tak, proszę o wskazanie: kierunków, dziennej liczby par połączeń. ---------------------- 
1.2. Czy dofinansowują Państwo z budżetu Gminy/Miasta połączenia kolejowe? Jeśli tak, proszę o 

podanie kwot za ostatnie 3 lata- nie 
1.3. Czy są plany reaktywacji nieczynnej linii kolejowej? Jeśli tak, na jakim jest to etapie? Jeśli nie, 

dlaczego? - Nie. Przez gminę przechodzi fragment zabytkowej kolei wąskotorowej, 
która realizuje połączenia wycieczkowe w okresie letnim. 

 w zakresie transportu autobusowego: 

1. Czy w Państwa Gminie/Mieście uruchamiane są połączenia transportu autobusowego? – tak , 
jedynie dowóz dzieci do szkół. 

2. Jaki charakter mają uruchomione połączenia (np. szkolno-dowozowy, aglomeracyjny, miejski, 
podmiejski)? – szkolno -dowozowy 

3. Czy Państwa Gmina/Miasto wnioskowała o dotację z Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej? Jeśli tak, proszę o podanie kwot za 
ostatnie trzy lata oraz numery linii, liczbę wozokilometrów (z podziałem na 3 lata). - nie 

4. Ile wynosiła w Państwa Gminie/Mieście stawka za 1 wozokilometr w latach: 2019, 2020, 2021, 
2022? Czy stawka za wozokilometr była waloryzowana w 2022 roku? O ile nastąpił wzrost 
ceny? ---- 

5. W jakim trybie odbywa się zawieranie umowy z Przewoźnikiem oraz na jaki czas zawierana jest 
umowa? – tryb podstawowy z p.z.p. 

6. Proszę o wskazanie Przewoźnika, który obsługuje uruchomione połączenia autobusowe w latach 
2019, 2020, 2021, 2022? 

7. Czy rozkłady jazdy są dostępne w serwisie internetowym? Jeśli tak, proszę o podanie linka. Jeśli 
nie- proszę o przesłanie skanów rozkładów jazdy.  – nie 

8. Czy w latach 2019-2022 w Państwa Gminie/Mieście zostały podniesione ceny biletów? Jeśli tak, 
proszę o wskazanie roku, w którym to nastąpiło oraz podanie cen biletów. --------- 

9. Jakie bilety są sprzedawane najczęściej? -  Nie sprzedajemy biletów 
10. Czy tabor obsługujący połączenia autobusowe jest: 

1. niskopodłogowy, 
2. przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, 
3. klimatyzowany, 
4. posiada co najmniej normy emisji spalin EURO 5, 
5. dopasowany i umożliwia przewóz wózków dziecięcych.  – nie 

11. Czy tabor, który obsługuje połączenia autobusowe zawiera w swojej flocie autobusy nisko- lub 
zero-emisyjne? Jeśli tak, proszę o wskazanie marki pojazdu oraz liczby takich pojazdów. – nie 

12. Czy w okresie wakacyjnym oraz w weekendy funkcjonuje w Państwa Gminie/Mieście 
komunikacja autobusowa? Jeśli nie, to dlaczego?--- 

13. Czy w Państwa Gminie/Mieście funkcjonują przystanki “na żądanie/ na życzenie”? ---------------
- 

14. Czy na przystankach autobusowych zamieszczone są aktualne rozkłady jazdy? Jak weryfikują 
Państwo ich poprawność? ---------------- 
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15. Czy planują Państwo rozwój połączeń z gminami ościennymi? Jeśli tak - to z którymi? Jeśli nie- 
dlaczego? --------------- 

16. Jaka kwota jest wydatkowana z budżetu gminy na obsługę połączeń autobusowych rocznie? 
Proszę o podanie kwot, z podziałem na lata, za okres: 2019, 2020, 2021, 2022.  --------------- 

17. Czy w Państwa Gminie/Mieście istnieją inne środki transportu zbiorowego? – nie  
18. Czy Państwa Gmina/Miasto uchwaliła Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego? Jeśli tak, proszę o podanie linku do strony. – nie  
19. Jakie skargi i wnioski zgłaszali mieszkańcy w latach 2021-2022?  - nie było skarg 

związanych z transportem zbiorowym 
20. Czy w Państwa Gminie/Mieście uruchamiane są połączenia autobusowe zapewniające dojazd do 

szkół podstawowych ich uczniom? Czy z tych połączeń mogą korzystać inne osoby niż 
uczniowie? - Tak, jeżeli są wolne miejsca  

21. Gdzie można kupić bilet na połączenia autobusowe? - W kasie PKS 
22. Czy w Państwa Gminie/Mieście są miejscowości, do których nie dojeżdża żaden autobus lub 

pociąg? Jeśli tak, proszę o wskazanie nazw tych miejscowości wraz z podaniem liczby 
ludności. - Nie  

23. Czy stolica Gminy/Miasto ma zapewnione połączenia autobusowe ze stolicą Powiatu oraz stolicą 
Województwa? Jeśli tak, proszę o wskazanie dziennej liczby połączeń. - Gmina ma siedzibę w 
mieście powiatowym . Mamy połączenia autobusowe z województwem – dziennie 
około 6. 

Anna Jakubiak 

Sekretarz Gminy Rawa Mazowiecka 

 


