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I.

Uzyskanie wymaganych opinii

„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka,
Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka” (PT dla
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - dalej: PT), zgodnie z treścią Ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353) został zaopiniowany przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie (Opinia Sanitarna nr: SNZ.9020.3.35.20156.RD z dnia
30.09.2016 r, załącznik nr 1)
oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie (pismo nr: WOOŚ.410.5.27.2016.AP.4, załącznik nr 2) oraz zgodnie z ustawą
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440
z późn. zm.) uzgodniony przez gminy wchodzące w skład MOF Krosno:
1. Gmina Miejsce Piastowe, pismo nr: GP.VI.7242.14.2016 z dnia 6.10.2016 r.
(załącznik nr 3);
2. Gmina Chorkówka, pismo nr: WIŚ.041.11.4.2016.AK z dnia 6.10.2016 r. (załącznik
nr 4);
3. Gmina Wojaszówka, pismo nr IŚ:7243.1.2016 z dnia 7.10.2016 r. (załącznik nr 5);
4. Gmina Korczyna, pismo nr: DT.7242.24.2016 z dnia 14.10.2016 r (załącznik nr 6);
5. Gmina Krościenko Wyżne, pismo nr: WGOŚ II.7243.1.2016 z dnia 14.10.2016 r.
(załącznik nr 7);
6. Gmina Jedlicze, pismo nr: IR.7242.5.2016.JU z dnia 18.10.2016 r. (załącznik nr 8).
II.

Zapewnienie udziału społeczeństwa w tworzeniu PT

Udział interesariuszy (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych) dokumentu
zagwarantowano poprzez sporządzenie Planu Transportowego w oparciu o otrzymane od nich
dane oraz poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych dla opracowywanego PT wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko. W czasie konsultacji osoby i jednostki
organizacyjne zainteresowane planem działań dot. ptz na obszarze gmin miały możliwość
zapoznania się z treścią dokumentu. Ponadto miały one możliwość zgłaszania uwag
i wniosków do opracowywanego dokumentu oraz działań, które w ich mniemaniu powinny
być ujęte w Planie Transportowym.
III.

Konsultacje społeczne

W dniu 22 września 2016 roku, w ramach konsultacji społecznych, sporządzony „Plan
równoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze,
Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno, i Wojaszówka” wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu.
Poinformowano o tym na stronach internetowych wszystkich Gmin (treść ogłoszenia nr:
GK.7243.30.2016.N z dnia 22.09.2016 r. w załączniku nr 9). Ponadto ogłoszenie
o konsultacjach społecznych ukazało się w Biuletynach Informacji Publicznej Gmin MOF
Krosno w zakładce „Plan transportowy” oraz w gazecie codziennej Nowiny w dniu 22
września 2016 roku na stronie 21 (treść ogłoszenia: załącznik nr 10).
Zainteresowani mogli zapoznać się z treścią dokumentów, które zostały tam udostępnione
w formie
elektronicznej
na
stronach
internetowych
gmin:
www.krosno.pl,
www.chorkowka.pl,
www.jedlicze.pl,
www.korczyna.pl,
www.kroscienkowyzne.pl,
www.miejscepiastowe.pl, www.wojaszowka.pl oraz w Biuletynach Informacji Publicznej
www.bip.umkrosno.pl,
www.bip.chorkowka.pl,
www.jedlicze.bip.gov.pl,
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www.korczyna.bip.gov.pl,
www.bip.kroscienkowyzne.pl,
www.bip.miesjcepiastowe.pl,
www.wojaszowka.bip.pl w zakładce „Plan Transportowy” oraz w wersji papierowej w UM
Krosna w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Lwowskiej 28A.
Uwagi , opinie i wnioski do projektu w formie pisemnej mogły być składne w terminie 21 dni
od dnia ogłoszenia tj. od od 23 września 2016 r. do 14 października 2016 r.:
•
pocztą elektroniczną na adres: gk@um.krosno.pl,
•
osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
•
w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem
„Konsultacje Planu Transportowego”
W konsultacjach mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani.
IV.

Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski podczas konsultacji społecznych

W trakcie wyznaczonego terminu konsultacji społecznych wpłynęło jedno formalne
zgłoszenie, zawierające 8 uwag do projektu PT, które zgłosiło Starostwo Powiatowe w
Krośnie (załącznik nr 11).
W trakcie wyznaczonego terminu konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna uwaga lub
wniosek odnoszący się do Prognozy oddziaływania na środowisko.
Stosownie do zalecenia zawartego w art. 10 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym, rozpatrzono szczegółowo wszystkie opinie i w przypadku uznania
zawartych w nich wniosków za zasadne, dokonano odpowiednich zmian w projekcie Planu
transportowego.
V.

Analiza opinii, uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji społecznych

Opinie i uwagi zgłoszone do projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna,
Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka” przez Starostwo Powiatowe w Krośnie.
Lp.

1.

Część
dokumentu,
do której odnosi
się uwaga
(rozdział/strona)

1.1.1 Wizja
rozwoju
transportu
publicznego
Strona 8

Treść uwagi
(propozycja
zmian)

Czy Miasto
Krosno zawierając
porozumienia z
Gminami w
zakresie MOF
zawarło tym
samym
porozumienie
dotyczące
organizacji
publicznego
transportu
zbiorowego?
Czy nie jest
właściwe
utworzenie

Uzasadnienie uwagi

W świetle ustawy o ptz
gminy mogą być
organizatorem
właściwym ze względu
na obszar działania lub
zasięg przewozów,
jednakże organizacja
linii przekraczających
obszar miasta na
prawach powiatu
należy do Marszałka
Województwa.
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Rozpatrzenie uwagi

Działania Miasta Krosna
i gmin MOF jest zgodne
z ustawą ptz, który daje
w art. 7 ust 1, pkt 1, lit.
B delegacje do zawarcia
porozumienie
międzygminnego na
realizacje zadań
Organizatora w
gminnych przewozach
pasażerskich.
Uwaga nie
uwzględniona.

związku
międzygminnego
lub też zawarcie
porozumienia
między powiatami
gdy tworzona sieć
połączeń wykracza
poza teren jednego
powiatu?

2.

1.2 Podstawy
prawne i
metodologia
tworzenia oraz
uchwalania
planu
zrównoważonego
rozwoju
publicznego
transportu
zbiorowego.
Strona 11

3.

2.5 Sieć
transportowa
Strona 33

4.

3.11 Planowana
sieć
komunikacyjna
Strona 58

Dlaczego nie
uwzględniono
Planu
transportowego
uchwalonego
przez Powiat
Krośnieński?

Ustawa o publicznym
transporcie zbiorowym
nakazuje, aby w planie
transportowym
uwzględnić ogłoszony
plan transportowy
wyższego rzędu czyli
Plan transportowy
uchwalony
dla Województwa, ale
również Powiatu
Krośnieńskiego.

Brak wyszczególnienia
Planu transportowego
dla Powiatu
Krośnieńskiego wśród
dokumentów
uwzględnionych przy
opracowaniu PT dla
Miasta Krosna i gmin
MOF jest błędem
edytorskim, który został
skorygowany.
Uwaga uwzględniona.

PT jest dokumentem
strategicznym w którym
Przedstawiony Plan
nie istotne jest w jakim
W punkcie tym
transportowy stracił
stanie technicznym jest
ujęto zadania już
swoją aktualność z
wyszczególniona droga.
zrealizowane przez
uwagi na zawarte w
Nie możemy uznać
Powiat
niej inwestycje które
stwierdzenia, że PT
Krośnieński lub te Powiat Krośnieński już stracił swoją, ponieważ
które są w trakcie
zrealizował,
wskazane dane nie mają
realizacji.
a wg planu są to
istotnego wpływu na
inwestycje planowane.
jego realizację.
Uwaga nie
uwzględniona.
We wskazanym akapicie
brakowało wielu
Wariant 0 to linie
miejscowości które
obecnie
aktualnie są
obsługiwane przez
obsługiwane przez MKS
MKS w Krośnie,
MKS w Krośnie w
m.inn. Dobieszyn,
wobec tego winna
chwili obecnej
Żarnowiec. Dokonano
być również
obsługuje miejscowość
zmiany zapisu w którym
uwzględniona
Głowienka liniami: 16,
wyszczególniono gminy
miejscowość
C, G oraz 5.
na obszarze których
Głowienka –
realizowane są usługi
Gmina Miejsce
ptz przez MKS Krosno.
Piastowe.
Uwaga uwzględniona.
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5.

3.11 Planowana
sieć
komunikacyjna
Strona 58

Z czego wynika –
jakich zapisów lub
przepisów prawa,
że powiat ma
partycypować w
kosztach
organizatora
przewozów
gminnych?

6.

3.12 Węzły
przesiadkowe
Strona 59

„Drugim, istotnym
dla Miejskiego
Obszaru
Funkcjonalnego
Krosno węzłem
przesiadkowym
jest przystanek
Rondo (oraz
Wojska Polskiego
– Rondo) na placu
Monte Cassino” –
wg ustawy o ptz
węzeł
przesiadkowy jest
zdefiniowany i ma
pewne wymogi
formalne.

Plan transportowy
Powiatu
Krośnieńskiego
obejmuje swym
zasięgiem
miejscowości
wyszczególnione w
Wariancie 2 MOF i
mogą one być objęte
pomocą publiczną w
ramach ulgi na bilety
dla osób
uprawnionych.
W chwili obecnej
porozumienie między
powiatami w zakresie
finansowania
publicznego transportu
nie występuje.
Wg zapisów ustawy o
ptz węzeł
przesiadkowy stanowi
miejsce które
umożliwia dogodna
zmianę środka
transportu wyposażone
w niezbędną dla
obsługi podróżnych
infrastrukturę, w
szczególności miejsca
postojowe, przystanki
komunikacyjne, punkt
sprzedaży biletów.
Naturalną rzeczą jest
również dostęp do
sanitariatów oraz
zapewnienie
poczekalni dla
pasażerów dłużej
oczekujących na
środek transportu.
Dotyczy się to
zarówno miejsca
mylnie nazywanego
„dworcem”, gdzie
spotykają się pojazdy
MKS – plac przy
dworcu kolejowym,
oraz przystanek
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Partycypacja Powiatu
Krośnieńskiego w
kosztach organizacji
przewozów o
jakimkolwiek
charakterze będzie
aktualna wobec
spełnienia jednego
warunku a mianowicie
wypełnienia treścią
intencyjnego zapisu ze
strony 75, którą
Starostwo Powiatowe w
Krośnie uznało za
najistotniejsze z punktu
widzenia pasażera (pkt.
8 uwag)
Uwaga nie
uwzględniona.

Miasto Krosno planuje
rewitalizację placu
Monte Cassino i jego
otoczenia. Wybrana
koncepcja przewiduje
powstanie w tym
obszarze infrastruktury,
która uczyni go węzłem
przesiadkowym
wyposażonym zgodnie z
definicja zawarta w
ustawie o ptz.

Uwaga nie
uwzględniona.

„Rondo”.
Przystanek „Rondo”
jest w chwili obecnej
miejscem, gdzie
spotykają się linie
podmiejskie i miejskie,
ale określenie go
węzłem
przesiadkowym jest
bardzo nietrafne, gdyż
jego przepustowość
jest bardzo niska.
Przystanków o
podobnej
przepustowości
natomiast o niższym
ruchu na całym terenie
Miasta Krosna jest
kilka, ale z uwagi na
pozorne
bezpieczeństwo
pasażerów ogranicza
się dostęp do nich dla
przewoźników
komercyjnych.
7.
4.2.1 Urzędy i
instytucje
publiczne
Strona 61
8.

5. Przewidywane
finansowanie
usług
przewozowych
Strona 75

Zespół
Karpackich
Parków
Krajobrazowych
– brak tej
instytucji pod tym
adresem.
„Istotnym
elementem jest
również
wypracowanie
wspólnej polityki
transportowej
Miasta Krosna z
Powiatem
Krośnieńskim
planującym
organizować
powiatowa
komunikację
zbiorową na
obszarze
częściowo
pokrywającym się

Instytucja ta pod tym
adresem nie występuje.

Jest to w naszej ocenie
najistotniejsze z
punktu widzenia
pasażera, gdyż wpływa
to na ocenę ogólną
postrzegania
publicznego transportu
zbiorowego bez
względu na to kto
będzie ten transport
realizował.
Współpraca ta wymaga
jednakże dostosowania
się do przepisów
prawa, które powinny
być podstawą działania
urzędu.
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Uwaga uwzględniona.

Niniejsza uwaga jest
intencja, którą Miasto
Krosno akceptuje, a
która nie wymaga zmian
w PT.
Uwaga nie
uwzględniona.

z MOF Krosno.”

VI.

Podsumowanie

„Plan równoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka,
Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno, i Wojaszówka” wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, spotkał się w trakcie konsultacji społecznych
z zainteresowaniem ze strony Starostwa Powiatowego w Krośnie.
Organy opiniujące wydały pozytywne opinie na temat przedmiotowego dokumentu.
W związku z powyższym, strategiczna ocena oddziaływania na środowisko PT została
przeprowadzona zgodnie z procedurą ujętą w ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jak również został wypełniony
obowiązek
VII.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 - Opinia Sanitarna Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie nr: SNZ.9020.3.35.20156.RD z dnia 30.09.2016 r,
2. Załącznik nr 2 - pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie nr:
WOOŚ.410.5.27.2016.AP.4
3. Załącznik nr 3 – uzgodnienie Gminy Miejsce Piastowe, pismo nr: GP.VI.7242.14.2016 z
dnia 6.10.2016 r.
4. Załącznik nr 4 – uzgodnienie Gminy Chorkówka, pismo nr: WIŚ.041.11.4.2016.AK z
dnia 6.10.2016 r.;
5. Załącznik nr 5 – uzgodnienie Gminy Wojaszówka, pismo nr IŚ:7243.1.2016 z dnia
7.10.2016 r.;
6. Załącznik nr 6 – uzgodnienie Gminy Korczyna, pismo nr: DT.7242.24.2016 z dnia
14.10.2016 r.;
7. Załącznik nr 7 – uzgodnienie Gminy Krościenko Wyżne, pismo nr: WGOŚ
II.7243.1.2016 z dnia 14.10.2016 r.;
8. Załącznik nr 8 – uzgodnienie Gminy Jedlicze, pismo nr: IR.7242.5.2016.JU z dnia
18.10.2016 r.;
9. Załącznik nr 9 – Ogłoszenie nr: GK.7243.30.2016.N z dnia 22.09.2016 r. na strony
internetowe i tablice ogłoszeń;
10. Załącznik nr 10 – Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Planu
transportowego do prasy;
11. Załącznik nr 11 – Formularz konsultacyjny z uwagami Starostwa Powiatowego
w Krośnie.
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