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W odpowiedzi na zapytanie w sprawie przystanku komunikacji autobusowej w Nakle
informuję, że po wprowadzonej stałej organizacji ruchu tj. nowej lokalizacji przystanku autobusowego
przy ul. Kościelnej w Nakle w miesiącu grudniu 201 8 r. Komercyjne linie Autobus owę LUZ Sp. z o.o.

Opole oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Op. zasygnalizowĄ
o utrudnieniach w wykonywaniu usług przewozu pasażerów związanych z niedogodnościami
polegającymi na włączaniu się do ruchu autobusów z ul. Kościelnej w Nakle z nowo wyznaczonego
miej sca przystankowego .

W załączeniu pisma:

l/ Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Sp. z.o.o. z dnia 13.12.2019 r.

2/ Przedsiębtorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Op. Spółka Jawna ul. l Maja 59
47 -100 Strzelce Op.
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W związku ze zmianą lokalizacji prrystanku w miójscowości Nakło z zatoki przy drodze

krajowej nr 94 na ulicę Kościelną napotkaliśmy szereg utrudnień w wykonywaniu usfug ptzewozu

pasazerów.

Wjazd na ulicę Kościelną jest wąski, znaki drogowe są ustawione blisko jezdni, a pojazdy

osobowe mieszkńców często stoją przy samym wjeździe. Jeżeli jllż nasze autokary zdołĄą bez

problemów wjechać na w/w ulicę to napotykają kolejną przeszkodzę w postaci maĘ przestrzeni do

zawrócenia (zantaczam, ze kursy obsługują niejednokrotnie autokary o długości 15 metrów) zarówno

przy wieĘ, ponieważ na skraju jezdni po jednej stronie są miejsca parkingowe, a po drugiej głęboki

rów, jak i dalej przy terenie zielonym, gdzie jeńnia jest po prostu zbyt wąska. Wyjeżdżając z ulicy

Kościelnej na drogę krajową nr 94 w stronę Opola autobus wykonuje manewT skrętu w prawo. Jest to

o wiele bardziej niebezpieczny manewr niż włączanie się do ruchu z zatoki, poniewaz kierowca jest

anuszony ,,wypuśció" przód autobusu na pas jezdni prowadzący do Strzelec Opolskich aby móc

,,złamać" pojazd pod kątem 90 stopni w prawo nie naruszając znaków, czy teżkrawęzników. W takiej

sytuacji tamowany jest ruch w obie strony, gdzie ruszając z zŃoki autobus jest w stanie pĘmnie

włączyó się do ruchu, nie wykonuj ąc żadnych niebezpiecznych manewrów. Nie wspomnę już o czasie

znarnowanym na wszystkie manewry, który jest potem cięzki do nadrobienią o co często

pasażerowie maj ą pretensj e.

Z mojej wiedzy wyniką że innym przewoźrikom również ta lokalizacja nie odpowiada.

W związku zpowyższym proszę o luq;znaczenie irrrrego miejsca do zatzymyvvania autobusów

w centrum Nakła (preferowane miejsce to doĘchczasowa zatoka prąy drink barze na drodze krajowej

nr 94) lub będziemy zmuszeni do usunięciatego przystanku zrozkładu jazdy.

ZaporyĘwne i rychłe rozpatrzenie wniosku zEóry dziękuję.

Komercyjne Linie Autobusowe
LUZ sp. z o,o.

45-018 Opole, ul. Krakowska 51/15

tel.|fax: (77) 454 71 86
e-mail: biuro@luz.opole.pl

www.luz.opole.pl

NlP: 754-29-52-060
REGON:160215400
KRS: 0000313323
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Urząd Gminy
w Tarnowie Opolskim
ul. Dworcowa 6
46- 050 Tarnów Opolski

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach
Opolskich Spółka Akcyjna Twtaca się z prośbą o rozwiązanie sprawy
doĘczącej przystanku autobusowego w miejscowości Nakło.

Na nowym przystanku autobusowym na drodze gminnej
ul. Kościelna nie ma mozliwości zawracania duzymi autobusami.
Na przeniesionym przystanku przy drodze krajowej jest oznakowanie
i zatocrka czy nie moznatam wybudować wiaty przystankowej.

Proszę a rozpatrzenie naszej prośby.

URZĄD GMINY.
w TarnoŃie Olq§g

Przygotowała : Bemadeta Domerecka; tel. 77 462ż552


