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WNIOSEK 

o ustanowienie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską 
 

Szanowny Panie Prezydencie, 
 
Na wstępie gratuluję objęcia tak ważnego dla kielczan stanowiska. Mam nadzieję, że nasza współpraca 
będzie długa i owocna.  
 
Dot. wniosku: 
 
13 stycznia 2019 roku odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W związku z tym, 
fundacja w tym dniu będzie zbierać w mieście datki, z pomocą wolontariuszy. To właśnie dzięki 
wolontariuszom akcja odnosi takie sukcesy. 
 
Kielce, niestety, pozostają na samym końcu listy miast, które jakkolwiek wspierają działania WOŚP. 
Większość miast decyduje się na zezwolenie bezpłatnych przejazdów na wolontariuszy WOŚP, za 
okazaniem stosownego identyfikatora. 
 
Dlatego, z uwagi na szczyty cel akcji i chęć wsparcia wolontariuszy, proszę o ustanowienie bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską, dla wolontariuszy WOŚP, za okazaniem identyfikatora w dni 13 
stycznia 2019 roku.  
 
Drugim, niezwykle ważnym dla kielczan punktem, są bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w 
przypadku utrzymujących się przekroczonych norm zanieczyszczenia powietrza. Oczywiście, należy to 
uregulować stosownymi zapisami, aby miasto nie znalazło się w sytuacji bez wyjścia. 
 
Z uwagi na to, że dla miasta Kielce, WIOŚ nie opracowuje prognoz zanieczyszczenia, należy posłyżyć się 
średnią pomiarów ze wszystkich stacji pomiarowych łącznie, zlokalizowanych na terenie Kielc 
należących do systemu czujników powietrza Airly (lub innych rzetelnych czujników powietrza, 
zlokalizowanych na terenie miasta Kielce). Jeżeli wynik wskaże w następnej dobie przekroczenia pyłu 
PM10 z godziny 3.00 (rano) powyżej 130 μg/m 3 , ustala się, począwszy od uruchomienia pierwszych 
kursów rannych autobusów publicznego transportu zbiorowego do godziny 24.00 tego dnia 
uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Kielcach realizowanej na 
obszarze Gminy Miejskiej Kielce oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu 
wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. (w przypadku awarii jednej lub kilku stacji 
pomiarowych skutkującej niemożnością wyliczenia średniej ze wszystkich stacji z godziny 3.00 stężeń 
pyłu PM10 użyte będą wyniki z pozostałych stacji).  
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Takie zapisy zabezpieczą ewentualne problemy i kontrowersje w związku z ogłoszeniem bezpłatnych 
przejazdów. 
 
Dlaczego komunikacja miejska powinna być bezpłatna – w tym dniu – dla wszystkich, a nie tylko dla 
kierowców? Z prostej przyczyny. Jest to znacznie prostsze logistycznie, a pasażerowie odczują to 
bardzo miło ze strony władz miast. 
 
Pozostaję do kontaktu: tel. 696 666 099 
 

 
Z wyrazami szacunku 


