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Pan 

Wojciech Czerwiec 

Przewodniczący Rady Miasta  

Odpowiadając na interpelację Radne j  Pani Agnieszki Frańczak –  

Szczepanek z dnia 22 czerwca 2022 roku, w sprawie odjazdów autobusów 

komunikacji  miejskiej oraz połączeń komunikacyjnych PKS i  PKP informuję :  

odjazdy autobusów komunikacj i  miejskiej z przedstawioną częstotliwością   

kursowania (5 minut) dotyczą odjazdów na  różnych l iniach  oraz w różnych 

kierunkach. Przykładowo z przystanku przy ul. Koseły nr 008WD o godz. 7:37 

odjeżdża autobus l in ii  nr 1 do Szpitala, natomiast o godz. 7:42 odjeżdża 

autobus l inii  nr 2 do Huty Szkła.  

Częstotliwość kursowania autobusów komunikacji  miejskiej j ednakowo na 

l inii  nr 1 oraz l inii  nr  2 wynosi 20 minut, natomiast na l inii  nr 4, i  l inii  nr 5 

wynosi ok. 1 godziny.  

Połączenia z sąsiednimi Gminami mogą być uruchomione wyłącznie  

w oparciu o porozumienia międzygminne i  na zasadach obowiązujących  

w naszym mieście t. j .  stosowanie ulg i  zwolnień w przejazdach. Koszty 

związane z ich stosowaniem są dzielone pomiędzy gminami proporcjonalnie 

do przejechanych kilometrów na ich terenie.  

Obecnie Gminy ościenne nie są chętne do partycypacji  w kosztach.  

Uruchamianie połączeń międzymiastowych uzależnione jest od interesu 

przewoźnika, który kieruje się rachunkiem ekonomicznym. Dlatego też 

przewoźnicy wybierają do obsługi takie trasy, na których są pewni, że będą 

mieli  zysk. Korzystając ze strony internetowej www.e -podroznik.pl,  

znajdziemy połączenia z Sandomierza, do Stalowej Woli,  Krakowa, Warszawy, 

Lublina oraz Kielc.  

Jednocześnie informuję,  iż  od 1 l ipca zarząd województwa w ramach 

rządowego programu połączeń autobusowych uruchomił nowe połączenie na 

trasie Kielce –  Sandomierz.  

Natomiast  w połączeniach l in ii  kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. zaplanowały, od dnia 10 kwietnia przerw ę w ruchu na odcinku Skarżysko -

Kamienna–  Sandomierz. Utrudnienia w ruchu spowodowane są modernizacją 

torowiska, których zakończenie zaplanowano na koniec 2023 roku.  

 

Z poważaniem  

 

Z upoważnienia Burmistrza  

Janusz Stasiak  



Zastępca Burmistrza  
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