Załącznik nr 3 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola
wprowadzonego Zarządzeniem NR OR-I.0050.256.2015
Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 maja 2015r.

FORMULARZ OGŁOSZENIA ZADANIA
Budżet Obywatelski w Opolu
1. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko/ nazwa
Towarzystwo Przyjaciół Komunikacji Miejskiej
Adres
ul. Tatrzańska 26/1, 45-217 Opole
Dane kontaktowe (numer telefonu, adres email)
kontakt@tpkm.opole.pl
2. PODSTAWE INFORMACJE
Nazwa zadania
Wydłużenie kursów linii 12 do przystanku Grotowice-pętla

Lokalizacja zadania (wyłącznie na działce stanowiącej własność miasta Opole*)
n/d
Szacowany koszt zadania

3. OPIS ZADANIA
Należy przedstawić opis zadania, w tym jego główne założenia i działanie, które będą podjęte przy
jego realizacji maks. 400 wyrazów
Proponuje się rozdzielenie linii 8 i 12, kursujących obecnie naprzemiennie w relacji DamboniaGrotowice oraz obsługę tej relacji wyłącznie przez linię 12, kursującą w częstotliwości 15 minut w
godz. szczytu oraz 30 minut poza szczytem i w dni wolne. Konsekwencją tej zmiany powinno być
także wydłużenie większej ilości kursów linii 12 do przystanku Grotowice-pętla, tak, by autobusy
dojeżdżały przynajmniej co 30 minut we wszystkie dni tygodnia. Proponuje się skierowanie linii 8 na
trasę Wawelno/Ochodze <-> Rejtana i przygotowanie jej do dalszego wydłużenia po stworzeniu
dogodnego dwukierunkowego przejazdu ulicą Katowicką.
4. UZASADNIENIE
Należy uzasadnić potrzebę realizacji zadania, w tym przedstawić problem, na który odpowiada
zadanie i uzasadnić, w jakim sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji tego
problemu, max 200 wyrazów.
Obecne rozwiązanie (wprowadzone w 2011r.), zakładające połączenie linii 8 i 12, okazało się być
rozwiązaniem chybionym. Linia 8 stała się najdłuższą linią w sieci komunikacji miejskiej (niektóre
kursy o długości ponad 30km!), a wprowadzone rozwiązania taryfowe okazały się niekorzystne dla
pasażerów. Linia 8 w relacji Grotowice-pętla <-> Ochodze/Wawelno narażona jest na ogromną
liczbę utrudnień spowodowanych m.in. remontami dróg, zdarzeniami drogowymi. Pozostawienie
całej obsługi relacji Grotowice–Centrum–Zaodrze linii 12 wydaje się być najkorzystniejszym
rozwiązaniem. Proponuje się także zwiększenie ilości kursów do przystanku Grotowice-pętla (do
częstotliwości 30min przez cały tydzień), w celu poprawy dostępności komunikacji miejskiej dla
mieszkańców tej części miasta, w której rozwija się SSE, oraz poprawy atrakcyjności całej okolicy.

5.DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI (nieobowiązkowe)

Mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice itp..

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr.
133, poz. 883, z późn. zm.) wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do głosowania nad zadaniami

Data i podpis

Opole, 26.06.2015r.

