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Zespół ds. publicznego transportu zbiorowego

Aktualności:

 

- Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Świętokorzyskiego z dnia 19.06.2015 r. w sprawie nowego
systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego

- Stanowisko Nr 2/2015 Ponadregionalnego Zespołu do spraw Publicznego Transportu Zbiorowego z dnia 27
lutego 2015 r. w sprawie nowego systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego w regionach

 

- Dziennik Gazeta Prawna, 07.07.2015 - Korzystanie z dworca bez przymusu

- Interia.pl, 15.06.2015 - Związkowcy zapowiadają na koniec czerwca strajk w Przewozach Regionalnych

- Dziennik Gazeta Prawna, 15.06.2015 - Droższe bilety, mniej połączeń. Autobusem dalej

- Rzeczpospolita, 09.04.2015 - Uczniowie stracą ulgi na autobusy

 

Informacja w sprawie opłat za korzystanie z przystanków autobusowych - Wyrok NSA z 17 lutego 2015 r.,
sygnatura akt II GSK 2489/13

- Rzeczpospolita, 18.02.2015 - Sąd przeciął spór o gimnne przystanki

- Dziennik Gazeta Prawna, 18.02.2015 - Wielkość autobusu powinna decydować o stawce za postój

- Dziennik Gazeta Prawna, 19.02.2015 - Miasta stracą pieniądze na przewoźnikach

 

 

 

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/17272/StanowiskoKonwentuStarostowzdn19062015.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/17159/img-527195239.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-17261.jpg
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/zwiazkowcy-zapowiadaja-na-koniec-czerwca-strajk-w-przewozach,2131832,4199
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/17214/file.file
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/16800/img-409011755.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/16565/Sadprzecialsporogminneprzystanki.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/16567/Wielkosautobusupowinnadecydowaostawce.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/16571/Miastastracapieniadzenaprzewoznikach.pdf


Zarządzenie nr 43/2014 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie powołania Zespołu ds. Publicznego Transportu Zbiorowego w
województwie świętokrzyskim

Główne założenia ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (prezentacja ppt)

Plan transportowy woj. świętokrzyskiego

Pismo do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Rekomendacje dot. prawa wyłącznego

 

 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dn. 9 lipca 2014 roku przyjął projekt „Planu zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego”.
http://bip.sejmik.kielce.pl/43-publiczny-transport-zbiorowy/3887-zarzad-wojewodztwa-swietokrzyskiego-przyjal-projekt-planu-
transportowego-wojewodztwa-swietokrzyskiego.html

 

INFORMACJA MINISTRA INFRASTRUKTURY i ROZWOJU na temat przygotowań do wdrożenia ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym na posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 grudnia 2014 r.
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