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Wniosek o uwzględnienie kursów niskopodłogowych na tablicach Inteligentnego Systemu
Transportowego

Zgodnie  z  art.  241 Kodeksu postępowania administracyjnego,  zwracamy się  z  wnioskiem
o umieszczanie oznaczeń taboru niskopodłogowego w komunikacji tramwajowej na tablicach
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. 

Uważamy, że Inteligentny System Transportu (w tym Dynamiczna Informacja Pasażerska jako
jego  część)  powinien  służyć  wszystkim  mieszkańcom,  także  niepełnosprawnym.
Zastanawiające  jest,  dlaczego  takie  oznaczenie  nie  pojawia  się  na  tablicach,  mimo
dostępności na rozkładach jazdy.
Proponowane rozwiązanie funkcjonuje m.in. w Warszawie, na al. Jerozolimskich.
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Według nas, wdrożenie podobnego systemu nie wymagałoby szczególnej pracy - wystarczy
określić symbol i skorelować pojawianie się tego symbolu z obecnymi przecież w rozkładzie
jazdy oznaczeniami niskopodłogowości.

Obowiązująca  Polskę  od  25  października  2012  r.  Konwencja  o  prawach  osób
niepełnosprawnych stanowi w art. 9: „Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu
zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu
do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i
systemów informacyjno-komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług, powszechnie
dostępnych lub powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.
Środki te, obejmujące rozpoznanie i eliminację przeszkód i barier w zakresie dostępności,
stosują się między innymi do: (a) budynków, dróg, transportu (...)”.

Chcielibyśmy,  by  w  niedalekiej  przyszłości  nie  było  konieczne  oznaczanie  pojazdów
dostępnych  dla  niepełnosprawnych.  To  wymagałoby,  żeby  100%  taboru  tramwajowego
spełniało  warunek  niskopodłogowości,  co  powinno  być  strategicznym  celem  Miasta  w
zakresie komunikacji publicznej.

Zgodnie z art.  391 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedź na powyższy
wniosek  prosimy  przesłać  na  adres  poczty  elektronicznej:
towarzystwobenderowskie@gmail.com.
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