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Fwd: petycja

zwracam

się

z do Państwa z petycją w przedmiocie

przystąpien ia

l) przywrócenia ruchu kolejowego na linii nr 275, na odcinku
zaznaczone kołorem czerwonym), oraz

do rządowego programu - Kolej Plus", celem :

Bieniu6w-lasleń-Lubsko

(na mapce z załącznika

2) odbudowy IInl1 kołejowej nr 282, na odcinku Sienlawa iarska-Jasleń (na mapce z załącznika zaznaczone kolorem
niebieskim).
przywrócenia połączeń kolejowych na ww odcinkach, przy niewielkim
gmin. Co jednak szczególnie ważne przywrócenie tychże połączeń stanowić będ zie impuls dla
rozwoj u regiuonu oraz gmin. Truizmem jest stwierdzenie jak ważną rolę w lokalizowaniu inwestycji odgrywa dziś
infrastruktura. Warto też d odać, że przywrócenie ruchu kolejowego na ww. odcinkach ułatw i dOjazd mieszkańcom do
ich miejsc pracy zlokalizowanych w Żarach lub Zielonej Górze. Ponadto przywrócenie połączeń na przedmiotowych
odcinkach stwarza szansę przywrócenia bezpośredn i ego połączenia kolejowego Lubska (a przez to równ ież Jasieni) z
legnicą oraz Wrodawiem (dziś pociągi jadące z Wrodawia kończą swój bieg na stacji Żary) , co dodatkowo m oże się
przedłożyć na rozwój gospodarczy gmin.
Program ten stwarza

niepowtarzalną okazję

obciążeniu budżetów

Zgodnie z art. 39 1 §1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego (t.j. OZ.U. z 2020
r. poz. 256 z pótn. zm.), w związku z art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. OZ.U. z 2018 r. poz. 870)
wy raż am zgodę na doręczen ie odpowiedZi na niniejszą petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na
poniższy adres poczty elektronicznej:

z poważaniem

w załączniku mapka poglądowa
- Załąc:zniki:--------------------------------------
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