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1/WkwestiidotyczącejpodjęciaprzezGminęMogilanydziałańzmierzającychdo
konsultacji społecznych z mieszkańcami
aktywnego uczestnictń orazumożliwienia
wprojekciepł',,,,,Nowajakośćwobsłudzeszynowymtransportemzbiorowymgmin
, dprzede
świqiniki Górne, Siepraw i Myślenic€"
Wojewóitztwa Małopolskiego: Kraków,
kolei
przystlŃowej na trasie projektowanej
stacJi
dodatkową
wszystkim o uwzględnienie
_ informuję , żelJrząd Gminy Mogilany
w c"rrt ,rrn miejscowos"i l,",i"u
aglomeracyjnej

pismemzdnia5wrześniaZal9r.skierowanymsiędoUrzędutvt.arszałtoi::l:*
Lusiny oraz miejscowości

wniosek mieszkańców
województwa Małopolskiego poparł
przystankowej
stworzenia nie tylko stacji
wrząsowice w zakresie konieczności
o węzłaprzesiadkowego z parkingiem
takżękompletneg
aIę
Lusina,
w centrum miejscowości

P&Rwłącznie,Przysńastacjabyłabybowiemzlokalizowanauzbieguważnychdróg
linie komunikacji aglomeracyjnej,
którymi dodatkowo przebiegają
powiatowych,

ZgodniezinformacjąuzyskanąodMarszałkaWojewództwaMałopoiskiego

wopfacowy*u,'"3-ko,,cepcjizelementamistudiumwykonalnoŚci-dodanozapisy
doĘczącelokalizacjinowegoprzystankuosobowegowmiejscowościLusina'
rzeczonego przystaŃu w Lusinie,
przesądzenre lokalizacj
zastrzężeniem ,ze ostateczne
zostanie dokonane na etapie projektowania,

z

i

Uwarunkowń
petycji w opfacowywanym Studium
2/W kwestii wniosku o ujęcie
Że w Projekcie
przestrzennego Gminy Mogilany informuję,
i KieruŃow Zagospodarowania

w/wdokumentuzostaĘwyznaczoneorientacyjnestrefywyzlaczająceprzebieg
_;|,to"u"i" projektu przedsięwzięcia, zostanie
projektowanej linii kolejowej, ."
uściślonew Miejscowym

Mogilan
planie zugo,poju,owania przestrzennego Gminy

lł,ł,i,_]L łl.]',: i

1'. :j

_i.;iĘ :"il|{:'",i

32-031 Mogilany, ul.
tel. 12 270 10 13

Jednocześnie informuj ę, żeIJrząd Gminy Mogilany cŃy czas pozostaje
otwarty na współpracę w zakresię opracowywanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego koncepcji linii kolejowej Kraków- Myślenice.

pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwięnia petycji nie moze bYĆ
przedmiotem skargi.

piotrowski

W załączeniuprzesyła się klauzulę informacyjną dla klientów Urzędu Gminy Mogilany realizując

obowiązek określony w art.l3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)20161679 z dniaZ'|
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowYch
i w sprawie swobodnego przepĘwu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE.
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32-031 Mogi|any

Odpowiadaląc na pismo z dnia 5 września 2019 roku znak. lGK.7240.24.2019 przesłane
Urzędu Gminy Mogi|any, w sprawie ustosunkowanla się do petycji mieszkancow dotyczącej
budowy stac.li kolei podmiejskiej w Lusinie, kiore do Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa
Małopolskiego (dalej UMWM) wpłynęło w dniu 10 września2019 roku, przedsiawiam

z

następ ujace informacje.

Petycja o treści tozsamej, z wyjątkiem zawarlel w ostatnim zdaniu konkluzji, vrpłynęła do

UMWM w dniu 26 lipca 20']9 roku Konkluzja zawarla w petycji skierowanej do UMWM,
brzmiała cyt.. ,.W związku z powyzszyn wnosimy a ujęcie naszej petycji w wytycznych do

projektu i studittm wykonairlosci projektowanej xolejki Krakow-Myślenice", Natomiast konkluzja
zatl,tarIe v pe|ycjl d,: Wójia Gmirir,Mogi!any brzmiała cyt..,,// zv^łiązl<ti z trJowyzszy'in,,.ł"lr,ja:jiilji,
o ujęcie naszej petycji w opracowywanym Studium Uwarunkowan Kierunkow Zagaspodarowania
Przestrzen neg o G m i ny Mogilan y. "
Zarząd Wojevlódziwa Małopolskiego udzielił odpowiedzi na petycję skierowaną do UMWN4
pismenr znak, DG-Vll|.1523.7.2019 z dnia 12 września20,19 roku, ktorego kopię przesyłanr
w załączeniu.
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Załącznik,. kopia pisma znak. DG-VIll"152.3,7 2019

Otrzymują:

1.

2.

Adresat
ala

ul. BaszIovl a 22, 31,1 56 Kra kóyt

adres clo korespondencji: ul. Raciaylicka 56, 30-0-17 Krakóyl

Krakow, dnia 12"09.2019

Marszałek

VJojewó t!ztwa Mało pc lskie go

znak spraiv_v: DG-VIl1-1 52.3, 7 201 9

szanowna pani

odpowiadającnapetycję,ktÓradoUzęduMarszałkowskiego$/ojewództwa
MałopoIskiegowpłynęłavrdniu26llpca2019roku'wsprawieutwoaeniapzystanku
_
projektowanego połaczenia kołejowego kraków
w miejscowościLusina na trasie nowo
Myśleniceprzedstawiam następujące wyjaśnienia:

Kraków, świątnikiGórne, Siepraw oraz
Woje,,,lodziwo uałopolsrie wraz z Grniną
koncepcji z elementami studium wykonalności
Myślenice udzie|iły zamowienia na opracowanie

projektupodnazwą:,,.NovyajakośćwobsłudzeszynoNvymtransportemzbiorowymgmin
Górne, Siepraw i Myślenice", Celem
Wajewództwu Nałopaisiiego: Krako*, śvłiątniki

stworzenia eiektywnego i nowoczesnego
zamówionego opracowania jesi zbadanie możliwości
podrozowanie po abszarze gmin leźących na
systemu transpońu zbiorowego, który usprawniłby
Services Sp. z o,o,, bedąca
irasie Krakó1.1 * Myślenice. Firma lnternational Management

wykonavlcązamÓwienia,analizujesposobypoprawyobsługitranspońowejwskazanego
techniczne czy finansowe inwesiycji i opĘmalny
obszaru, aby określićnie tylko możliwości
wsiępny pian przebiegu nowego Połączen\a,
model obsługi, ale pzede wszystkim by zarysować
PowyŻszeopracovlaniejestdokumeniemmającymnacelurozeznaniezagadnieniaoraz
w realiach terenu objętego opracowaniem,
proponującym vlstępne razwiązania, osadzone

kosztow i kozysci
prezentuje dodatkowo wymiar ekonomicznych (gospoclarczych) i finansowych
postanowienia studium nie niają jednak charakteru
w odniesieniu do prezentwanych koncepcji,
wiązącego.

Mającnauwadzeposiula§zgłaszaneWtokukonsultacjispołecznych,

wprzedmiotouyrnopracowaniudodanozapisydoiycząceustalenialokalizacjinowego
przystanł<uosobolvegowmiejscowościLusina,awjegoczęścigraficznejuwzgiędnionoże
opracowanie koncepcyjne wskazuje,
wstępną lokalizację pzv.tantu Lusina. cytowane
pzystanku Lusina zosianie dokonane na etapie
ostateczne przesąozenie dotyczące lokalizacji

projektowania

,: _ _i_ *^l^^_ i^^^^n
budowie
^o hl,rłn.
pzedsięvrzięcia polegające9o na
koiejne działania zmiezające do realizacji
oraz
finansowych
będą od clostępności środków
linii kolejowej kraków_Myślenice uzależnione
procedur wynikających z przepisow prawa,
wynragają pzeprowadzenra kolejnych
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56, 30-01 / KraKoV,
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lGK.7240,24,2019

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
Departament l nfrastruktu ry Drogowej

iTranspońu

ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
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W nawiązaniu do opracowywanej na Państv,la zlecenie koncepcji z elementami studium
wykonalności projektu pn,:

,,Nowa jakośćw obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa
Małopotskiego: Krakow, Świątniki Górne, Siepraw i MyśIenice" Urząd Gminy MogilanY
przesyła w załączeniu petycję

z

dnia 10 lipca 2O19 r. (data wpływu 07.0B.2019 r.) mieSzkańcow

sprawie budowy stacji kolejki podmiejskiej w Lusinie z ProŚbą
o ustosunkowanie się do jej treści. Petycja została podpisana przez 159 osÓb, mieszkańców
nielscowości Lusina

w

miejscowości Lusina craz mieszkańców sąsiednich Wrząsowic, gmina Swiątniki GÓrne.

ze

wszystkie zaprezentowane przez wykonawcę projekiu wariantY
przebiegu trasy linii kolejowej przeprowadzone zostały przez centrum miejscowoŚci Lusina
w rejonie skrzyżowania ul. Zdrojowej z ul, Krakowską, jednak w zadnym z wariantów nie
przewidziano stacji przystankowej w tym rejonie. W ocenie tutejszego Urzędu jest to rejon
Nadmieniam,

dogodny do stworzeniawęzła przesiadkowego z parkingiem P&R z uwagi na przebieg waznYch

7 drogi

dróg powiatowych stanowiących alternatywne do drogi krajowej nr

dojazdowe dO

Krakowa orazna przebiegające po nich linie komunikacji aglomeracyjnej,

Oryginał petycji wraz pełną listą osob, ktore
w siedzibie tut.

ją

podpisały jest dostępny do wglądu

Urzędu.
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