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IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO: Grzegorz Sienkiewicz  
 

               WÓJT GMINY LIPNICA MUROWANA  
       za pośrednictwem  

      Przewodniczącego Rady Gminy Lipnica Murowana          
 

I. KRÓTKIE PRZEDSTAWIENIE STANU FAKTYCZNEGO (§ 34 ust. 4 Statutu Gminy): 
 

W 2018 roku zostało zlikwidowane połącznie na linii Lipnica Murowana – Łapanów – Wieliczka – 
Kraków. Pomimo upływu niemal 4 lat Mieszkańcy Gminy Lipnica Murowana nadal pozostają bez 
bezpośredniego połączenia ze stolicą Województwa Małopolskiego. W Powiecie Bocheńskim tylko 
mieszkańcy naszej gminy są pozbawieni możliwości bezpośredniego dojazdu do Krakowa.  
 

II.  WYNIKAJĄCE Z POWYŻSZEGO PYTANIE/A /POSTULATY /* 
 

Wnioskuję o: 
- niezwłoczne podjęcie działań w celu wznowienia bezpośredniego połączenia Gminy Lipnica 
Murowana z Krakowem, 
- wynegocjowanie z firmą świadczącą usługę przewozu osób na linii Rajbrot – Bochnia rozkładu 
jazdy zbliżonego do rozkładu jazdy Kolei Małopolskich na linii Bochnia – Kraków oraz dowozu 
pasażerów pod dworzec PKP w Bochni.   
 

III. UZASADNIENIE ISTOTNEGO ZNACZENIA DLA GMINY I JEJ MIESZKAŃCÓW: 
 

Osoby starsze oraz nieposiadające samochodu zmuszone są rezygnować z wizyt u lekarzy lub 
ponosić znacznie większe koszty dojazdu poprzez wynajmowanie prywatnych samochodów. Brak 
bezpośredniej komunikacji utrudnia również naszym mieszkańcom podejmowania pracy 
w Krakowie lub zmusza ich do wyjazdu z gminy na dni robocze. Ponad to, jako gmina 
o charakterze turystycznym, jesteśmy pozbawieni połączenia z główną atrakcją turystyczną 
regionu czego skutkiem jest ograniczenie możliwości czerpania z popularności Krakowa.  
 
Pomimo intensywnego rozwoju kolei w Województwie Małopolskim nadal istnieje duże 
zapotrzebowanie na komunikację busami. Sytuacja ta spowodowana jest lokalizacją wielu usług 
w dużej odległości od linii kolejowej, obawą przed przesiadkami z pociągu do autobusu MPK oraz 
busa.  
 
Podsumowując: połączenie z Krakowem jest niezbędne zarówno dla mieszkańców Gminy Lipnica 
Murowana jak również dla turystów chcących odwiedzić naszą gminę. Brak ww. połączenia 
powoduje znaczące utrudnienie w dotarciu do usług świadczonych wyłącznie w Krakowie oraz 
utrudnia rozwój turystyki w naszej Małej Ojczyźnie.   
 
Jako argument przemawiający za zasadnością niniejszej interpelacji należy uznać wyniki ankiety 
przeprowadzonej przez portal lipniczanin.pl w dniach 16 – 22 maja br. We wspomnianym badaniu 
zapytano: „Czy powinny zostać przywrócone busy na trasie Lipnica Murowana – Kraków?” 
Spośród 169 osób, które wzięły udział w ankiecie wszyscy byli za przywróceniem ww. połączenia. 
Wśród ankietowanych znalazły się zarówno osoby okazyjnie odwiedzające Lipnicę Murowaną 
i mieszkańcy naszej gminy. 

Z poważaniem, 
Grzegorz Sienkiewicz 

//podpisano elektronicznie// 


