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1. Informacje wstępne  

Konsultacje społeczne dokumentu Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa 
Śląskiego były prowadzone od 22 października do 29 listopada 2018 r. W tym czasie zbierane były uwagi od 
mieszkańców obszaru objętego Planem Mobilności, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego 
oraz wszelkich podmiotów i osób zainteresowanych partycypowaniem w kształtowaniu tego dokumentu.  

Celem konsultacji społecznych było włączenie w proces tworzenia dokumentu i umożliwienie wyrażenia opinii na 
temat jego zapisów mieszkańcom, partnerom gospodarczych i społecznych oraz innym podmiotom z sektora 
transportu. Efektem konsultacji jest pozyskanie społecznej akceptacji dla planowanych w ramach Planu Mobilności 
działań.  

Dokument poddany konsultacjom powstał w ramach prac nad Studium Transportowym Subregionu Centralnego 
Województwa Śląskiego. 

 

2. Akcja informacyjna  

Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej zostały poprzedzone kampanią informacyjną 
o procesie konsultacyjnym prowadzoną w mediach o zasięgu obejmującym cały rdzeniowy obszar metropolitalny 
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (strefa 0). 

Kampania informacyjna prowadzona była od 22 października 2018 do 25 listopada 2018 i obejmowała:  

• informacje prasowe drukowane w Dzienniku Zachodnim 

Ogłoszenie o konsultacjach publikowane było raz w tygodniu,  w wydaniach z dn. 22.10, 29.10, 05.11, 13.11, 
19.11 oraz 26.11. Potwierdzenia publikacji ogłoszeń stanowią Załącznik 1 do niniejszego opracowania. 

• emisję spotu radiowego na antenie stacji Antyradio Katowice 

Na potrzeby kampanii przygotowano spot radiowy trwający 30 sekund, który w okresie kampanii 
wyemitowany został 175 razy. Emisje miały miejsce między godziną 7:30 a 18:30. Spot stanowi Załącznik 2do 
niniejszego opracowania. 

• Informacje opublikowane na stronie internetowej projektu (www.studiumtransportowe.pl).  

Na stronie zamieszczono dokumenty podlegające konsultacjom (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 
oraz Prognozę odziaływania na środowisko), a także formularz umożliwiający zgłaszanie uwag do 
opublikowanych dokumentów.  

Poniżej zaprezentowano wzór ogłoszenia prasowego oraz szczegółowy plan emisji spotów radiowych. 
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Rysunek 1. Wzór ogłoszenia prasowego. 

 

Rysunek 2. Plan emisji spotów radiowych. 

 

 

 
 

   

 
5 | S t r o n a  

 



 
  

 

3. Formy konsultacji 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego został zamieszczony na 
witrynie internetowej projektu (http://studiumtransportowe.pl/), gdzie mieszkańcy, partnerzy gospodarczy i społeczni 
oraz inne podmioty z sektora transportu miały możliwość zapoznania się z treścią dokumentu. 

Uwagi i spostrzeżenia dotyczące Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej były zbierane: 

1) na spotkaniach konsultacyjnych, które odbyły się: 
• 5.11.2018 r. w Katowicach na ul. Mickiewicza 29 w sala A.4.20 w godzinach 14:00-16:00 i 17:00-19:00; 
• 6.11.2018 r. w Gliwicach na ul. Zwycięstwa 10 w godzinach 14:00-16:00 i 17:00-19:00; 
• 7.11.2018 r. w Sosnowcu na ul. Teatralnej 9, w godzinach 14:00-16:00 i 17:00-19:00; 
• 8.11.2018 r. w Bytomiu, ul. Alojzjanów 6/8 w godzinach 14:00-16:00 i 17:00-19:00; 
• 9.11.2018 r. w Tychach na ul. Sienkiewicza 7 w godzinach 14:00-16:00 i 17:00-19:00; 

2) poprzez formularz kontaktowy dostępny na witrynie internetowej projektu (http://studiumtransportowe.pl/) 
oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
(http://www.subregioncentralny.pl); 
 

3)  pocztą tradycyjną pisząc na adres: 

PBS Sp. z o.o. 

ul. Junaków 2 

81-812 Sopot 

z dopiskiem: KONSULTACJE SPOŁECZNE. 

 

4. Zgłoszone uwagi 

Do wszystkich uwagi i spostrzeżeń zgłoszonych przez mieszkańców, partnerów gospodarczych i społecznych oraz inne 
podmioty z sektora transportu zostały przygotowane rekomendacje. Zalecenia zostały przedstawione Związkowi Gmin 
i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który był organem właściwym do rozpatrzenia uwag. 

W trakcie  konsultacji społecznych poprzez formę pisemną, formularz kontaktowy oraz na spotkaniach konsultacyjnych 
zostały łącznie zgłoszone 42 uwagi.  

Na spotkania konsultacyjne przybyła jedna osoba, która brała udział w spotkaniu w Sosnowcu w dniu 7.11.2018 r. Na 
spotkania została przygotowana krótka prezentacja, która przedstawiała najważniejsze kwestie zawarte 
w dokumencie. W dalszej części zebrano zgłaszane uwagi i wyjaśniono niejasności, które zostały zgłoszone przez osobą 
uczestniczącą w konsultacjach. Na spotkaniu zostało zgłoszonych 7 uwag. 

Wydział Transportu Urzędu Miasta Katowice w formie pisemnej zgłosił 13 uwag, natomiast przez formularz 
internetowy zostały zgłoszone  22 uwagi.  
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4.1. Spotkania konsultacyjne 

lp. Data zgłoszenia Miejsce spotkania Gmina Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

1 07.11.2018 Sosnowiec Będzin 

Sprawdzenie możliwości realizacji w 
ramach Kolei Metropolitalnej połączenia 
pomiędzy Kazimierz Górniczy 
(Sosnowiec), a Katowicami wraz z stacją 
Porąbki. 

Nie 
uwzględniona 

W badaniach modelowych, w wariancie kolejowym, który uwzględnia 
najbardziej rozbudowany system kolei metropolitalnej, uwzględniono 
uruchomienia nowego przystanku w rejonie ulicy Armii Krajowe w 
Sosnowcu na połączeniu kolejowym : Katowice – Sosnowiec Płd. – 
Sosnowiec Dańdówka – Sosnowiec Porąbka – Sosnowiec Kazimierz – 
Sosnowiec AK –  Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza 
Wschodnia – Sławków – Bukowno. Przyjęto realizację tego połączenia w 
ramach innych regionalnych przewozów kolejowych. Natomiast w ramach 
rekomendowanego wariantu rozwoju systemu transportowego 
uwzględniono plany w zakresie m.in.: przedłużenie linii tramwajowej nr 27 
z pętli Kazimierz Górniczy do tak zwanego parku „ Leśna” , co z pewnością 
powinno poprawić obsługę tego obszaru przez transport zbiorowy. 

2 07.11.2018 Sosnowiec Będzin 

Uruchomienie połączenia 
autobusowego pomiędzy Siewierzem, a 
Katowicami z budową przystanków m.in. 
w Gródkowie (Centrum Dystrybucyjne 
Lidla), Czeladź (przy M1) 

Nie 
uwzględniona 

Zgodnie z przyjętym założeniami codzienne podróże realizowane na 
długich odcinkach będę realizowane przy wykorzystaniu szybkiego środka 
transportu jakim będzie kolej metropolitalna w połączeniu z funkcją 
dowozowo- odwozową realizowaną przez połączenia autobusowe, 
tramwajowe lub dojazdy samochodem osobowym do parkingów 
Park&Ride i węzłów przesiadkowych.  

3 07.11.2018 Sosnowiec Będzin 

Poprawa obsługi komunikacyjnej 
centrum przesiadkowego w Siewierzu 
wzmocnienie obsługi komunikacyjnej w 
relacji Siewierz - Będzin zwłaszcza poza 
okresem szczytu porannego i 
popołudniowego 

Nie 
uwzględniona 

Zgodnie z zapisami projektu: Promowanie niskoemisyjnego transportu 
publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę Zintegrowanego Punktu 
Przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej 
Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską, zostanie poprawiona obsługa 
komunikacyjna w zakresie przesiadek. 

4 07.11.2018 Sosnowiec Będzin 

Utworzenie przystanku autobusowego 
dla linii 817 naprzeciwko Black Red 
White w Będzinie (przystanek 
obustronny) 

Nie 
uwzględniona 

Uwaga nie dotyczy zapisów PZMMSCWŚ. 
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lp. Data zgłoszenia Miejsce spotkania Gmina Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

5 07.11.2018 Sosnowiec Będzin 

Zmiana przebiegu linii 916 od miejsca 
przystanek Krasickiego (ul. Małobądzka) 
ze względu na brak potoków 
pasażerskich i wydłużenie czasu podróży 
i długości kursu 

Nie 
uwzględniona 

Uwaga nie dotyczy zapisów PZMMSCWŚ. 

6 07.11.2018 Sosnowiec Będzin 
Likwidacja linii 813 ze względu na 
możliwość realizacji tej samej podróży 
innymi autobusami i tramwajem 

Nie 
uwzględniona 

Uwaga nie dotyczy zapisów PZMMSCWŚ. 

7 07.11.2018 Sosnowiec Będzin 

Przyspieszenie linii 811 na odcinku 
Sosnowiec Dworzec PKP do Środula 
Osiedle przy wykorzystaniu buspasa, 
skrócenie czasu przejazdu z 6 do 5 
minut 

Nie 
uwzględniona 

Uwaga nie dotyczy zapisów PZMMSCWŚ. 
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4.2. Formularz kontaktowy 

Lp Data zgłoszenia Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

1 25.10.2018 

Osią systemu transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
powinna być kolej na liniach: Gliwice-Katowice, Pszczyna-Tychy-Katowice, 
Tarnowskie Góry-Bytom-Katowice, Zawiercie-Katowice, Sławków--Katowice, Imielin-
Katowice, Rybnik-Katowice oraz linie uzupełniające jak np. Gliwice-Bytom, Gliwice 
Rybnik, Gliwice Pyskowice, Gliwice-Zabrze Makoszowy-Tychy, Pszczyna-Rybnik, 
Tychy -Oświęcim, Bytom-Siemianowice Śląskie. 
Przy dworcach kolejowych powinny powstawać centra przesiadkowe dla 
samochodów oraz z dworcami autobusowymi. Autobusy i tramwaje powinny 
natomiast uzupełniać ofertę kolei, a nie dublować. Komunikacja miejska (autobusy, 
tramwaje, trolejbusy) powinna zaś charakteryzować się wysoką częstotliwością i w 
miarę prostymi, krótkimi trasami.  

Częściowo 
uwzględniona 

Wniesiona uwaga w znacznej części pokrywa się z 
działaniami wskazanymi w PZMMSCWŚ. Wnoszący 
uwagę postuluje zapewnienie obsługi kolejowej na 
większym obszarze niż przewidziano w ramach 
organizacji kolei metropolitalnej jednak nie precyzuje 
parametrów takich jak np. częstość obsługi, ani czy 
wskazane relacje mają być obsługiwane przez system 
kolei metropolitalnej. Ze względu na przeprowadzone 
analizy różnych wariantów rozwoju kolei metropolitalnej 
zaleca się utrzymanie obecnie przyjętego wariantu, 
który gwarantuje najlepsze dopasowanie do wielkości 
popytu na przewozy pasażerskie. 

2 05.11.2018 

Uważam, że Konsultacje na temat Transportu Publicznego są potrzebne. Musicie 
jeszcze Państwo zrobic dodatkowe terminy np. w Sosnowcu i Katowicach. 
Potrzebne są bilety dla osób bezrobotnych bez prawa do zasilku i poszukujących 
pracy bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP. Potrzebne są badania tj. 
liczenie pasażerów rano, w południe i wieczorem, ponieważ autobusy i tramwaje po 
godzinach szczytu jeżdżą puste. Potrzebne są bilety socjalne i aktywizacyjne, a także 
biletomaty w autobusach. 

Nie 
uwzględniona 

Uwaga w kwestii biletów nie odnosi się do treści 
dokumentu. Natomiast konsultacje i dalsze pracę nad 
wdrażaniem i ewaluacją planu są przewidziane w 
ramach dokumentu.  

3 11.11.2018 

Samochody: Wieczne korki w miastach, większość kierowców nie korzysta z DTŚ. 
Nie przestrzegają przepisów. 
Autobusy i tramwaje: Większość jeździ spóźniona. Zimą 80% bez ogrzewania poniżej 
5 pasażerów, a latem bez klimatyzacji (wyjątek miasto Katowice). Źle dostosowane 
rozkłady: albo dwa autobusy są "na styk" albo różnica pomiędzy kursami to 40 lub 
nawet 60 minut. Tramwaje: stare i wysokie. Tory to tragedia. 
Drogi: ulice są w opłakanym stanie. Braki w Buspasach. Brak dróg rowerowych. 
Remonty dróg przeprowadzane w dzień w godzinach szczytu (robią wszystkim na 
złość?) - powinny być robione w nocy. 

Nie 
uwzględniona 

Uwaga stanowi diagnozę systemu jednak nie odnosi się 
do zapisów dokumentu, nie neguje znajdujących się w 
nim instrumentów równoważenia mobilności jak 
również nie wskazuje żadnych dodatkowych rozwiązań. 
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Lp Data zgłoszenia Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

4 14.11.2018 

Spostrzeżenia, którymi pragnę się podzielić, dotyczą połączenia komunikacyjnego 
Mysłowic (centrum) z południowymi dzielnicami Katowic (tj. Ochojec, Piotrowice, 
Kostuchna, ale również rejon Brynów-Ligota). Na chwilę obecną nie ma żadnego 
bezpośredniego (i w miarę szybkiego) połączenia pomiędzy Mysłowicami a 
wymienionymi dzielnicami Katowic. Pomimo niewielkiej odległości (15-20 km) 
podróż wymaga przesiadek i z reguły zajmuje sporo czasu. Istnieje co prawda jedno 
jedyne bezpośrednie połączenie (autobus linii nr 292), ale z uwagi na absurdalną 
trasę czas podróży oscyluje wokół godziny! Wszelkie połączenia uwzględniające 
jedną przesiadkę również trwają co najmniej godzinę, a w niesprzyjających 
warunkach mogą trwać nawet do dwóch godzin. Przykładem takiego połączenia 
może być np. linia 76 do alei Korfantego + przejście pieszo na dworzec autobusowy 
+ linie np. 9, 10, 37, 297, 689. Podany przykład uwypukla kolejną słabość w 
komunikacji w tym regionie. Żadna znana mi linia autobusowa przejeżdżająca przez 
Mysłowice nie jedzie do dworca autobusowego w Katowicach. Kolejny wariant to 
połączenie autobusowe linii 223 oraz 292. Dodam w tym miejscu, że 223 to jedyne 
bezpośrednie połączenie Mysłowic z Giszowcem, natomiast 292 - jedyne połączenie 
Giszowca z Ochojcem (przez ul. 73 Pułku Piechoty). Tym razem problem polega na 
rzadkim kursowaniu zarówno linii 223, jak i 292. Co godzinę lub nawet co dwie 
godziny (w wybranych porach w ciągu dnia). Efekt jest taki, że czas od przyjazdu 223 
do odjazdu 292 to aż 40 minut. Przypomnę, że mowa jest o pokonaniu trasy 
długości 15-20 km. Czas przejazdu wynoszący od godziny do dwóch godzin na tak 
stosunkowo krótkim dystansie jest w mojej ocenie nieakceptowalny. Jeżeli ta uwaga 
spowoduje choćby drobną zmianę na lepsze - będzie rewelacyjnie, jeśli nie - trudno. 
Dziękuję. 

Uwzględniona 

Zgodnie z zapisami dokumentu Mysłowice zostaną 
połączone z Katowicami linią kolei metropolitalnej (linia 
M2), a sieć połączeń tramwajowych i autobusowych 
będzie uzupełniać system transportowy umożliwiając 
sprawne podróżowanie m.in. pomiędzy Katowicami, a 
Mysłowicami. 
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Lp Data zgłoszenia Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

5 15.11.2018 

Od momentu kiedy zakończyłem studia i zająłem się wyłącznie pracą minął rok. 
Pracuję w Katowicach, w samym centrum. Przez pierwsze pół roku dojeżdżałem z 
Sosnowca, skąd pochodzę. Obecnie mieszkam w Zabrzu. Z moich obserwacji 
wynika, że codzienne dojazdy do pracy samochodem nie byłyby konieczne gdyby 
system komunikacji w regionie był pewny i szybki. Na zakupy samochodem jeżdżę 
1-2 razy w tygodniu, z tego 1 raz w soboty, zatem w tygodniu samochodem jeżdżę 
jedynie do pracy. Tak naprawdę problemy są 3: 
1. koszt - dojazdy samochodem są droższe niż bilet miesięczny, ale zaledwie dwa 
razy droższe uwzględniają jedynie koszt paliwa i średnio 3 razy droższe 
uwzględniając inne koszty. Natomiast jednocześnie zyskuję sporo czasu - 
samochodem, mimo korków w Katowicach dojeżdżam 3-4 razy szybciej niż gdybym 
poruszał się komunikacją miejską (uwzględniając przy tym też czas dojścia na 
przystanki, przesiadki, oczekiwanie na transport... - 20 minut zamiast co najmniej 
godziny). Co więcej - obecnie dojeżdżam sam, ale gdybym znalazł 2-3 które 
podróżowałby ze mną to przesiadka na komunikację miejską jest kompletnie nie 
opłacalna. 
2. czas przejazdu - na trasie Sosnowiec-Katowice oraz Zabrze-Katowice jedyny sens 
ma przejazd autobusem. Niestety autobusy stoją w korkach tak samo jak 
samochody. Po drodze zatrzymują się na wielu przystankach jednocześnie 
przejeżdżając kompletnie nie optymalną trasę dłuższą od mojej samochodowej 
bezpośredniej nawet 2-3 razy. Opcją alternatywną jest przejazd Kolejami Śląskimi - 
dojazd koleją jest dużo szybszy. Niestety KŚ jeżdżą zbyt rzadko aby brać je jako 
realną alternatywę, a na dodatek bilet miesięczny na KŚ podwaja koszty (samym KŚ 
nie dojadę - muszę mieć bilet na KZK GOP i KŚ) i tym samym zbliża drastycznie do 
kosztów dojazdu samochodem. 
3. pewność - autobusy i tramwaje są w naszym regionie mocno zależne od sytuacji 
na drogach. Niestety często się spóźniają i mam wrażenie, że rozkład jazdy jest 
jedynie wskazówką co do godziny odjazdu, a nie deterministycznym planem 
działania. Kolej nie bierze udziału w ruchu drogowym, ale też się spóźnia... Po za 
tym aby system transportu działał sprawnie potrzebne byłoby zwiększenie ilości 
przejazdów na istniejących trasach, ale to i tak nie naprawiłoby braku 
determinizmu. 
Recepta: Jedynym rozwiązaniem jest wzięcie wzorców z największych miast świata. 
Niski koszt, szybki czas przejazdu i pewność gwarantują tam sieci metra. Zdaję sobie 
sprawę, że w naszym regionie budowa metra raczej nie jest możliwa, ale 

Uwzględniona 
W ramach dokumentu rekomenduje się utworzenie 
kolei aglomeracyjnej, która będzie stanowiła główny i 
najszybszy sposób podróżowania po Subregionie. 
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Lp Data zgłoszenia Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

alternatywnym i równie skutecznym rozwiązaniem byłaby budowa szybkiej kolejki 
na(d)zmienej, która stałaby się szkieletem komunikacyjnym dla całego regionu - od 
Dąbrowy G. przez Katowice aż do Gliwic z odnogami w kierunku Tychów i Jaworzna. 
Rozwiązanie drogie i długofalowe, ale bardzo skuteczne. Całkowicie autonomiczna, 
elektryczna kolejka - ekologicznie czysta, oddzielona od ruchu drogowego i 
kolejowego i jednocześnie dobrze skomunikowana z innymi formami transportu 
miejskiego odpowiadałaby na wszystkie potrzeby regionu i wprawdziłaby go 
prawdziwie w XXI wiek ;) 
Chciałbym też zwrócić uwagę na inny problem. W okresie wiosna-jesień chetnie 
dojeżdżałbym do pracy na rowerze. 15 km z Zabrza do Katowic dla młodych ludzi to 
nie jest dużo. Niestety w obecnym systemie drogowym jest to co najmniej trudne, 
Powiedziałbym nawet - niemożliwe :( 
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Lp Data zgłoszenia Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

6 19.11.2018 

Pracuję w Katowicach, na ulicy Janasa na Załężu, a mieszkam na Osiedlu Tysiąclecia. 
Codziennie dojeżdzam z przesiadką tam i z powrotem . 
Moja propozycja jest taka, aby Linia 51 jadąc z osiedla do centrum jechała ulicą 
Gliwicką  
Pozdrawiam 

Nie 
uwzględniona 

Uwaga nie dotyczy zapisów PZMMSCWŚ. 

7 20.11.2018 

Pomysł stworzenia dodatkowej linii na trasie Chorzów Batory - Katowice Centrum, 
przez autostradę A4. Obecnie kurs obsługuje tylko bezpośrednio linia 632, co pół 
godziny rano i południem, w godzinach wieczornych i w weekendy co godzinę. 
Natomiast z połączenia korzysta ogromna liczba mieszkańców dzielnicy, a jakość 
połączenia (bardzo zatłoczony autobus, nieelastyczne połączenia) zniechęcają do 
korzystania z komunikacji miejskiej i korzystają z aut, co jest mniej ekologiczne i 
przyczynia się do zwiększonej kongestii w okolicach zjazdu na A4 na węźle przy AWF 
i Szybie Kleofas. Zwracam się z prośbą o zwrócenie uwagi na tę kwestię.  

Częściowo 
uwzględniona 

Zgodnie z zapisami dokumentu wskazane lokalizacje 
zostaną połączone poprzez kolei metropolitalną.  

8 21.11.2018 

Szanowni Państwo, 
W przypadku rozwoju mobilności, a przede wszystkim komunikacji w miastach, 
należy nałożyć nacisk na budowę sensownych dróg rowerowych, szczególnie wzdłuż 
głównych ciągów komunikacyjnych, które mogłyby się stać dla wielu ludzi 
alternatywą dla transportu drogowego wewnątrz każdego z miast jak i komunikacji 
międzymiastowej. 
Moją propozycją jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż autostrady A4 w 
Katowicach, w celu połączenia osiedli Witosa i Paderewskiego ze Śródmieściem, jak 
i wzdłuż drogi ekspresowej S86, która połączyłaby Sosnowiec z Katowicami. 
Przemieszczanie się na rowerze w Katowicach i miastach ościennych jest bardzo 
problematyczne, a często niebezpieczne.  
Trzeba to zmienić, a wiele osób wybierze zamiast samochodów rower. 
Z poważaniem, 

Częściowo 
uwzględniona 

W dokumencie nacisk jest kładziony na rozwój sieci 
rowerowej, natomiast jej kształt i przebieg 
infrastruktury jest wypracowywany w ramach innego 
dokumentu (Studium tras rowerowych dla Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii). 
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Lp Data zgłoszenia Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

9 21.11.2018 

Utworzenie przyspieszonej linii autobusowej między Tarnowskimi Górami a 
Gliwicami, która mogłaby okazać się pierwszą w historii realną konkurencją dla 
samochodów na tej trasie, której to projekt został w 2017 roku porzucony ze 
względu na brak porozumienia z UM Gliwice. Potrzeba szybkiej linii poruszającej się 
prosto po drodze krajowej 78 i omijającej mało oblegane przystanki. Oferta 
przewozowa na trasie Tarnowskie Góry - Gliwice od lat nie spełnia niczyich 
oczekiwań (wyniki ankiety przeprowadzonej także w autobusie w 2017 roku). 
 
Istniejące linie 112 i 80 jadą bardzo długo i zawierają zbyt wiele wjazdów 
kieszeniowych, z których najgorszy jest przejazd przez Świętoszowice, gdzie wsiada 
bardzo mało ludzi, którzy zresztą mogą do Gliwic dostać się dedykowaną linią 288. 
Dla 80 słusznym rozwiązaniem byłaby rezygnacja z nawrotu pod szkołą w Kamieńcu, 
a także rezygnacja z przejazdu przez Osiedle Przyjaźń i utworzenie przystanku w tym 
rejonie na ulicy Wyszyńskiego w miejscu, w którym znajduje się coś na kształt zatoki 
(zmniejszenie liczby przystanków i skrócenie czasu przejazdu przy niewielkiej 
różnicy w odległości przystanku, raptem 4 minuty drogi od dotychczasowego 
stanowiska). 
 
Istotnym czynnikiem podnoszącym konkurencyjność podróży autobusowych między 
tymi miastami wydaje się jakość taboru, która aktualnie rozczarowuje, choćby ze 
względu na stan techniczny pojazdów i zbytnią podatność na drogowe nierówności. 
Mówiąc kolokwialnie, wszystko się w środku telepie. 
 
Głęboko wierzę, że te spostrzeżenia zwrócą uwagę na problemy przemieszczania się 
między Tarnowskimi Górami a Gliwicami, które zaburzają zrównoważoną 
mobilność. 

Częściowo 
uwzględniona 

Zgodnie z zapisami dokumentu wskazane lokalizacje 
zostaną połączone poprzez kolei metropolitalną.  

10 21.11.2018 

Dobry pomysł ze zwiększaniem liczby hubów przesiadkowych i zwiększania 
częstotliwości kursowania połączeń między poszczególnymi hubami kosztem linii 
tzw. wycieczkowych/turystycznych. Kultura przesiadek, która generuje dodatkowe 
możliwości i zwiększa elastyczność podróży. Szczególnie ważne jest jednak zgranie 
rozkładów autobusów przyjeżdżających i odjeżdżających, by zawsze było możliwe 
kontynuowanie podróży. 

Uwzględniona Przedstawione spostrzeżenia są zawarte w dokumencie. 
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Lp Data zgłoszenia Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

11 23.11.2018 

1. Należy ułatwić kupowanie biletów (wprowadzenie automatów do pojazdów jak w 
Krakowie, umożliwienie płatności za przejazd kartą). 
2. Wprowadzenie biletu na 1 lub 2 linie na wzór komunikacji w Krakowie. Pasażer 
może korzystać z tego biletu we wszystkich pojazdach poruszających się na danej 
trasie. Np. pasażer kupuje bilet na linie nr 12 i bilet powinien być ważny w każdym 
innym autobusie poruszającym się na tej trasie/odcinkach trasy. 
3. Wprowadzenie większej ilości tablic informacyjnych o przyjazdach autobusów 
(tablice powinny być dwustronne). Tablicy brakuje np. na przystanku Dworzec PKP 
Katowice, lub na ul. Mickiewicza - a autobusy bardzo często jeżdzą tam opóźnione. 
Tablice, które są np. na ul. Sokolskiej nie działają dokładnie - zwykle różnica wynosi 
2min. 
4. Dodatkowy przystanek Kolei Śląskich w rejonie ulicy Tunelowej pomiędzy stacją 
Podlesie, a Piotrowice wraz z parkingiem. Przystanek służyłby jako centrum 
przesiadkowe dla mieszkańców pobliskich osiedli (Miłe Zacisze/Bażantowo/Os. 
Odrodzenia). 
5. Ewentualnie wprowadzenie dodatkowych autobusów kursujących w tym rejonie 
(kursujących np. pomiędzy dworcami Piotrowice i Podlesie). 
6. Tańsze bilety miejskie dla mieszkańców zameldowanych w danym mieście. 

Częściowo 
uwzględniona 

Wniesiona uwaga w znacznej części pokrywa się z 
działaniami wskazanymi w PZMMSCWŚ, natomiast 
szczegółowe ustalenia w zakresie systemu biletowego 
nie stanowią elementu tego opracowania.  

12 23.11.2018 
Poszerzenie ul. Oświęcimskiej o 1 pas na odcinku od gościnnej do Batorego (ok 
50m) pozwoli zlikwidować korek jaki sie tworzy na gościnnej rano. Połączenie 
Panewnik z A4. 

Nie 
uwzględniona 

Rozwój infrastruktury drogowej nie jest instrumentem 
równoważenia mobilności miejskiej 

13 23.11.2018 
Zlikwidowanie świateł drogowych koło Lidla na Ligockiej pozwoli rozładować korek 
na tej ulicy, który tamuje ruch w stronę centrum - światła są zbędne, ponieważ 
wyjazd z Lidla w lewo można objechać bezpośrednio do Ronda. 

Nie 
uwzględniona Uwaga nie dotyczy zapisów PZMMSCWŚ. 
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Lp Data zgłoszenia Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

14 24.11.2018 

Witam serdecznie, 
Jeśli chodzi o propozycje dotyczące popularyzacji transportu publicznego to 
uważam, że kierowcy powinni mieć darmowe przejazdy każdego dnia (KZK GOP + 
KŚ), inaczej osoby dojeżdżające z poza terenu aglomeracji np. z Bielska Białej czy z 
Częstochowy, wybiorą samochód. Poza tym, MZK w Bielsku i w Częstochowie, jak 
również te pomniejsze (Oświęcim, Olkusz, Jaworzno) czy MZK okręgu Rybnickiego 
nie są włączone w jeden plan taryfowy. Podróż pomiędzy tymi miastami bez 
samochodu jest (praktycznie) niemożliwa. 
Inna sprawa dotyczy epidemii kopert w centrum Katowic, uważam, że miasto 
przyznaje je lekką ręką. Czy nie można w jakiś sposób zwiększyć dostępnej 
przestrzeni parkingowej np. kosztem ścieżek rowerowych, które używane są tylko 
kilka miesięcy w roku, a miejsca parkingowe cały rok? 
Pociąg na trasie S5 powinien jeździć co 30 minut, żeby stanowić realną alternatywę 
dla samochodu, co pół godziny do Żywca i co pół godziny do Zwardonia, z tym, że 
pociąg do Zwardonia powinien być przyspieszony na odcinku Kce-Żywiec, gdyż jego 
trasa na odcinku Kce-Tychy-Pszczyna pokrywa się z wieloma innymi, nie ma 
potrzeby, by stawał w metropoliach takich jak np. Tychy Żwaków, zatrzymanie i 
rozpędzenie składu to także wysiłek energetyczny, prawda? Podobnie na innych 
trasach, kursowanie środków transportu musi być częste, by ludzie, którzy mogą z 
nich korzystać, zaczęli. Na razie robią to ci, którzy muszą i tacy wielbiciele 
ekstremalnych doznań, jak ja. 
Kto zamawia pociągi dla KŚ? Dlaczego KŚ biorą każdy możliwy szrot (elfy z PESY)? 
Warunki, ustawienie foteli (krótki impuls, WE36 o ile mnie pamięć nie myli. W 
znakomitej większości na cały pociąg jest 1 w.c., najczęściej zamknięte i 
niedostępne do użycia przez podróżnych. Tego rodzaju partyzantka odstrasza ludzi 
od KŚ. W większości składów klimatyzowanych klimatyzacja od dawna 
nieczyszczona (WC też). Czuć to już na wejściu, kto zleca zakup pociągów z 
klimatyzacją, skoro wiadomo, że nie ma (nie będzie?) środków na jej serwis? 
Zmodernizowane przez pesę EN57, z ogrzewaniem nawiewnym - hałas nagrzewnic 
jest tak duży, że zagłusza niemal odgłos jazdy pociągu, utrudniona swobodna 
rozmowa podczas jazdy w środku. Czy zakup mydła do WC w pociągach to tak wielki 
wydatek (rzadko kiedy jest)? 
Należy podnieść standard świadczonych usług. O stanie niektórych autobusów i 
tramwajów z grzeczności się nie wypowiadam, bo to 3-ci świat. Szczególnie w KŚ, bo 
w pociągu jedzie się nie raz dużo dłużej niż autobusem. 

Częściowo 
uwzględniona 

Uwaga w zakresie ograniczenia rozwoju sieci rowerowej 
są sprzeczne z zasadami zrównoważonej mobilności, a 
także zniechęcają do korzystania z najbardziej 
ekologicznego środka transportu. Ponadto premiowanie 
kierowców poprzez darmowe przejazdy za zmianę 
zachowań komunikacyjnych byłoby działaniem 
dyskryminującym względem osób nie wykorzystujących 
tego środka transportu w codziennych podróżach. 
Działanie takie jest zalecane tylko jako środek doraźny w 
celu ograniczenia i minimalizacji zanieczyszczenia 
powietrza w poszczególne dni. Pozostałe kwestie 
zawarte w uwadze zostały uwzględnione w dokumencie 
w ramach poszczególnych typów instrumentów 
równoważenia mobilności miejskiej poprzez m.in. 
działania integrujące poszczególne elementy systemu 
transportowego w tym także integracji taryfowej i 
gałęziowej czy modernizację i zakup nowoczesnych 
pojazdów oraz modernizację infrastruktury transportu 
zbiorowego.  
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Lp Data zgłoszenia Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

Powinno się wprowadzić darmowe przejazdy dla kierowców 365 dni w roku, na tej 
zasadzie co teraz, 1+1 na podstawie dowodu rejestracyjnego. Jeśli nie darmowe, to 
może np. za symboliczną złotówkę niezależnie od odległości w systemie KŚ? 
Uważam, że nie powinno się inwestować w infrastrukturę dla rowerów, lub robić to 
w ostatniej kolejności. W naszym klimacie nie ma to racji bytu, gdyż nie zaspokaja 
potrzeb transportowych przez cały rok. Należy doskonalić transport 
bus+tram+train, który stanowiłby atrakcyjne i tanie uzupełnienie samochodu (bo na 
to, że mi go zastąpi - nie liczę). 
Pozdrawiam, 
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Lp Data zgłoszenia Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

15 24.11.2018 

Dzień dobry, 
Uważam, że dobrze stało się, iż podjęte zostały kroki w sprawie zweryfikowania 
funkcjonalności transportu publicznego oraz jego roli w przyszłości. Chciałbym na 
przykładzie Gliwic zgłosić wady, które mogą wpływać na brak zainteresowania 
komunikacją miejską wśród ludzi posiadających samochód. Pierwszym powodem 
jest nikłe zagęszczenie przystanków oraz "komunikacyjne plamy" na mapie miasta 
(obszary przez które nie przejeżdżają żadne linie). Istotnym brakiem może być brak 
linii przejeżdżającą od Alei Majowej przez Kościuszki, a następnie zjeżdżając w ul. 
Nowy Świat mogłaby łączyć się z istniejącą siatką na istotnym przystanku, jakim jest 
właśnie Gliwice Nowy Świat, bądź Plac Krakowski. Brak takiej linii w siatce jest 
następstwem braku jakiegokolwiek przystanku, z którego częstotliwość odjazdów 
jest zadowalająca, przez co mając do załatwienia sprawę w tamtym rejonie 
mieszkając ma się do wyboru często wygodniej jest iść pieszo, podjechać 
samochodem, lub podjechać na najbliższy przystanek autobusem A4, by kolejno 
przejść 1km przez ulicę Kościuszki. Innym takim miejscem może być dzielnica Stare 
Gliwice, w której w okolicach ul. Chemicznej w czasie ostatnich 10 lat wybudowało 
się wiele osiedli domków. Niestety, najbliższy przystanek znajduje się w odległości 
750m (Stare Gliwice Wiejska, Stare Gliwice Ogródki Działkowe), mimo że odległość 
między dwoma odległymi przystankami wynosi ok. 1,5-2km. Powstanie przystanku 
w okolicach skrzyżowania Chemicznej i Kozielskiej mogłoby zachęcić mieszkańców 
do korzystania ze zbiórkomu ze względu na dobrą częstotliwość, dobre dojście do 
przystanku i brak obaw o znalezienie miejsca w centrum miasta. Kolejnym 
przykładem zmarnowanego potencjału komunikacyjnego może być brak połączenia 
dzielnic bez przejazdu przez centrum miasta (Stare Gliwice - Os. Kopernika). W 
ostatnich latach została wybudowana nowa droga - estakada Jana Heweliusza, co 
znacząco skróciło dystans między dzielnicami wcześniej oddzielonymi torami 
kolejowymi. Czas przejazdu autobusem między dzielnicami wynosi 35 minut, 
samochodem - 4-6 minut. Proszę o uwzględnienie powyższych problemów w 
poszukiwaniu przyczyn braku konkurencyjności transportu zbiorowego w niektórych 
miejscach. Z wyrazami szacunku, 

Nie 
uwzględniona 

Uwaga nie odnosi się do zapisów dokumentu, który nie 
zawiera siatki połączeń oraz lokalizacji przystanków.  
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Lp Data zgłoszenia Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

16 25.11.2018 

Uważam, że warto byłoby zająć się sprawą komunikacji w Pilchowicach (szczególnie 
z Gliwicami). Coraz więcej nowych domów buduje się w tej miejscowości, a 
tymczasem rozklady połączeń PKSów są coraz uboższe. Masowo likwiduje się 
najpotrzebniejsze godziny odjazdów, które nigdy nie były dopracowane. Autobusy 
odjeżdżają parę minut po sobie, po czym następuje dwugodzinna dziura. Brakuje 
połączeń popołudniowych, nie da się wrócić z Gliwic o godzinie 15, 17, 19, ani 
później niż o 20:25 (co jest chyba największym nieporozumieniem). Rok temu 
ostatni autobus odjeżdżał o 20:40, a teraz jest jeszcze wcześniej. Problemem jest 
dostanie się gdziekolwiek na jakąkolwiek godzinę. Każdy robi wszystko, żeby 
dojechać do Gliwic autem, bo to jedyna sensowna opcja. Sąsiednia Żernica ma 
połączenie KZK GOPu z Gliwicami. Co ciekawe, Pilchowice, które są siedzibą gminy i 
największą miejscowością w gminie, takiego połączenia nie posiadają. Autobus 159 
łączący Pilchowice z Żernicą zupełnie mija się z celem, bo nie jest zsynchronizowany 
z 59 odjeżdżającym z Żernicy do Gliwic (trzeba czekać na niego 20-30 minut, a tyle 
to zajmuje sumarycznie dojazd samochodem z Pilchowic do Gliwic), w dodatku 
jeździ w zupełnie nieatrakcyjnych godzinach (ostatni jest o 15:25). Sam fakt, że 
ostatni autobus do Żernicy od kilku już lat odjeżdża o 22:30 świadczy o tym, że gdy 
tylko jest taka możliwość ludzie z niej korzystają. Warto zaznaczyć, że Pilchowice 
mają wiekszą populację niż Żernica. Uważam, że już dawno ten problem powinien 
zostać rozwiązany, zwłaszcza że z roku na rok jest coraz gorzej. Sensownym 
rozwiązaniem według mnie byłoby przeciągnięcie linii 59 dalej do Pilchowic i 
dołożenie fizycznie jednego autobusu więcej, żeby możliwe były aktualne 
połączenia (w zamian za to zlikwidowanie bezsensownej linii 159). 

Nie 
uwzględniona 

Wniesione uwagi nie odnoszą się do zapisów zawartych 
w dokumencie. Zgłoszone uwagi dotyczą konfiguracji 
układu komunikacyjnego oraz siatki połączeń, których 
kwestia nie jest szczegółowo określana w ramach 
niniejszego dokumentu. 

17 25.11.2018 

Zgłaszam uwagę do rys. 15 tj. Schemat Kolei Metropolitarnej. Wnoszę o 
uwzględnienie w strukturze Kolei Metropolitarnej połączeń kolejowych do dzielnic 
Sosnowca: Dańdówki, Porąbki oraz Kazimierza Górniczego oraz dzielnicy 
Strzemieszyce w Dąbrowie Górniczej a także miasta Sławków z wykorzystaniem linii 
kolejowych nr 660 i 62. Proszę także rozważyć możliwości wznowienia ruchu 
kolejowego na obecnie zlikwidowanych odcinkach linii kolejowych jak linia nr 162 
na odcinku stacja Dąbrowa Górnicza - posterunek odgałęźny Dąbrowa Górnicza 
Huta Katowice. Wg badań naukowych, które realizowałem w ramach mojej pracy 
magisterskiej istnieje zasadność wznowienia ruchu kolejowego na tym odcinku co 
umożliwi bezpośrednie i najszybsze połączenie kolejowe Sławkowa oraz dzielnic 
Strzemieszyce i Tworzeń z centrum Dąbrowy Górniczej oraz dalej w kierunku 
Katowic. 

Nie 
uwzględniona 

Ze względu na przeprowadzone analizy różnych 
wariantów rozwoju kolei metropolitalnej zaleca się 
utrzymanie obecnie przyjętego wariantu, który 
gwarantuje najlepsze dopasowanie do wielkości popytu 
na przewozy pasażerskie 
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Lp Data zgłoszenia Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

18 25.11.2018 

Po krótce przeanalizowałem Państwa projekt i chciałbym wyrazić swoje zdanie na 
temat najważniejszych kwestii wymagających poprawy w transporcie: 
- Wprowadzenie buspasów tam, gdzie mamy do czynienia z wyraźnie większą 
kongestią niż na innych drogach (oczywiście może to jak najbardziej funkcjonować 
razem z ITS) 
- Budowa nowych tras tramwajowych (zostało to ujęte w Państwa planie, ale 
chciałbym to podkreślić). W tym przypadku ważne jest, aby szyny były wydzielone z 
jezdni oraz aby nowe linie były budowane tam, gdzie jest większe zapotrzebowanie 
na transport. Na przykład: Trasa projektowanego tramwaju na Kostuchnę w dużej 
mierze prowadzi przez las, a nie przez tereny zamieszkane, dlatego uważam, że 
bardziej opłacalna byłaby budowa tramwaju wzdłuż głównych arterii 
komunikacyjnych (np. DK86 pomiędzy Katowicami a Sosnowcem). 
- Jak najbardziej popieram tworzenie kolei metropolitalnej. Sugerowałbym też 
ujęcia w projektach pasażerskiego połączenia kolejowego przez a) Siemianowice 
Śląskie oraz b) w Katowicach tam, gdzie dzisiaj pociągi pasażerskie nie kursują. 

Częściowo 
uwzględniona 

Spostrzeżenia zawarte w uwadze są zawarte w 
opracowaniu w ramach instrumentów równoważenia 
mobilności miejskiej. W kwestii kolei metropolitalnej ze 
względu na przeprowadzone analizy różnych wariantów 
rozwoju systemu zaleca się utrzymanie obecnie 
przyjętego wariantu, który gwarantuje najlepsze 
dopasowanie do wielkości popytu na przewozy 
pasażerskie 
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Lp Data zgłoszenia Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

19 25.11.2018 

Witam serdecznie, 
O ile komunikacja zbiorowa w układzie regionalnym jest ok, plany uruchomienia 
kolei metropolitalnej po nieczynnych dotąd szlakach (np. Gliwice-Bytom, Gliwice-
Katowice Ligota itp), uważam za jak najbardziej właściwy kierunek, mam natomiast 
wątpliwości co do komunikacji miejskiej wewnątrz poszczególnych miast. Ponieważ 
jestem mieszkańcem Gliwic od zawsze, podam przykłady z tego miasta. Dawne 
WPK, potem KZKGOP przede wszystkim dbały o połączenia regionalne, mniej 
zwracając uwagę na potrzeby mieszkańców na połączenia wewnątrz miast. Efektem 
są następujące niedogodności, na które chciałbym, by organizatorzy komunikacji 
zbiorowej metropolitalnej zwrócili większą uwagę: 
1) bardzo duże odległości między przystankami - np. na liniach 156, 617 itd, po 
przystanku na Opolskiej, następny jest na Dworcowej (ok, 1 km) - moim zdaniem 
konieczne jest zagęszczenie przystanków, co zwiększy atrakcyjność, a zatem i ilość 
korzystających z komunikacji zbiorowej. Nawet, jeśli będą to przystanki na żądanie; 
2) wiele linii wewnątrz miasta przebiega tymi samymi trasami (np. 194, 617, 156, 6, 
840, 870, albo 59 i 60, 32 i 932 itd...) Można przecież opracować trasy inne, jeśli 
autobusy jadą w tym samym kierunku...; 
3). Białe plamy - pomimo powstania nowych ulic, układ komunikacyjny miasta 
pochodzi z lata zaraz powojennych. Np. NIGDY (i do tej pory) nie jeździł żaden 
autobus po ulicy Sowińskiego, mimo iż od zawsze było tam kila ważnych instytutów 
naukowych i zakładów produkcyjnych. Najlepiej dostać się tam samochodem 
osobowym; 
4) Zły układ linii autobusowych i rozkładów jazdy. Np. Z rejonu os. Sikornik i Trynku 
kilka linii łączy te osiedla (położone obok siebie) z Łabędami (np. linie 126, 677, 71, 
186, 178) z czego dwie (677 i 71) biegną do Pyskowic. Brak połączeń natomiast np. z 
Sośnicą, Bojkowem czy Ostropą. Rozkłady jazdy są tak skonstruowane, że autobusy 
(szczególnie jest to odczuwalne w dni wolne od pracy - soboty i niedziele) jeżdża 
jeden po drugim, a potem jest godzinna przerwa - 676 i 186 w rejonie teatru 
miejskiego - oba autobusy jeżdżą przez Sikornik; 
5) złe rozmieszczenie przystanków - jeśli konieczna jest przesiadka, to trzeba biegać 
kilkaset metrów. czyli brak wspólnych przestanków dla krzyżujących sie linii. Np 
chcąc przejechać z Trynku czy Sikornika do Sośnicy, trzeba wysiąść na Nowym 
Świecie i przejść kilkaset metrow do przystanku na Mikołowskiej, skąd kilka linii 
jedzie do Sośnicy (np. 32 i 932); 
6) Zbyt mało jest linii wewnętrznych w  mieście, większość to linie międzymiastowe, 

Nie 
uwzględniona 

Wniesione uwagi nie odnoszą się do zapisów zawartych 
w dokumencie. Zgłoszone uwagi dotyczą konfiguracji 
układu komunikacyjnego oraz siatki połączeń, których 
kwestia nie jest szczegółowo określana w ramach 
niniejszego dokumentu.  
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Lp Data zgłoszenia Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

co oczywiście ma wpływ na odległości miedzy przystankami, częstotliwość kursów i 
przebieg linii wewnątrz miasta (tu chodzi aby jak najszybciej przejechać z miasta do 
miasta); 
7) Moim zdaniem, by komunikacja zbiorowa była bardziej atrakcyjna, w pierwszej 
kolejności należy zróżnicować przebieg linii, zwiększyć liczbę przestanków (np. 
przystankami na żądanie), zwiększyć liczbę wspólnych przystanków dla linii 
krzyżujących się, zwiększyć częstotliwość kursów, wprowadzić w godzinach 
pozaszczytowych mniejszy tabor by obniżyć koszty, wykorzystać istniejące linie 
kolejowe do przewozów między miastami i dzielnicami (np. z Sośnicy do Łabęd), 
budując nowe przystanki (np. Kopernika), wykorzystać nowe ulice do przebiegu linii 
autobusowych itp. 
A dopiero na końcu wprowadzić bodźce ekonomiczne zmuszających kierowców do 
korzystania z komunikacji zbiorowej. 
Ja wiem, że najprostszą metodą jest wprowadzenie zakazów i nakazów, ale w tym 
przypadku MUSI być alternatywa, a teraz jej nie ma. Albo samochód, albo na 
piechotę (np. lodowisko TAFLA czy hala ARENA..... 
 
Pozdrawiam serdecznie 
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Lp Data zgłoszenia Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

20 25.11.2018 

W mojej ocenie przedstawiony Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 
Subregionu Centralnego odpowiada na szereg wyzwań stojących przed obecnym 
rozproszonym systemem wymagającym regulacji, lecz chcę zaproponować wobec 
wyznaczonych celów (wzrost konkurencyjności transportu, integracja transportu , 
ograniczenie kongestii) i zaproponowanych instrumentów ich uzupełnienie o: 
1) wprowadzenie bus-pasów - zwiększających prędkość pojazdów komunikacji 
publicznej na głównych drogach tranzytowych pomiędzy miastami subregionu, 
przyczyniająca się do skrócenia czasu przewozu i uatrakcyjnienia tego środka 
komunikacji. 
2) regulacja transportu tramwajowego w układzie centrycznym - wprowadzenie tzw 
szybkiego tramwaju którego linie zostaną rozłożone centrycznie do centrów miast 
konurbacji katowickiej. Pasażer po dotarciu z dzielnicy mieszkalnej do centrum 
miasta które należy rozumieć szerzej jako strefę centrum przesiadkowego (z 
dostępem do szybszych środków transportu), będzie miał możliwość ze skorzystania 
ze zintegrowanego transportu wybierając np autobus czy kolej metropolitalną  by 
dostać się do innego miasta metropolii. 
3) obniżenie kosztów przejazdu transportem publicznym, przy jednoczesnym 
zwiększeniu weryfikacji biletów oraz wprowadzeniu stref płatnego parkowania w 
centrach miast aglomeracji - ten wieloaspektowy instrument należy rozpatrywać 
jako aktywne i świadome kształtowanie polityki zwiększenia atrakcyjności 
transportu zbiorowego przez włodarzy miast, którzy zwiększając koszt postoju 
samochodu w centrum (z zachowaniem abonamentów dla mieszkańców centrów 
miast które w skali roku winny pozostać symboliczne np. 10 zł / miesiąc) budują 
realną atrakcyjność zintegrowanego transportu publicznego w postaci przystępnej 
ceny biletu do zarobków (przykłady z zachodnich metropolii - 1 /2 EUR za przejazd) 
a jednocześnie posiadają mechanizm weryfikacji osób uprawnionych do poruszania 
się transportem (wsiadanie jedynie przednimi drzwiami za okazaniem biletu 
kierowcy, zwiększenie ilości konduktorów) 
4) uproszczenie taryf i wprowadzenie jednego biletu + biletomaty w pojazdach - 
aktualnie w ofercie KZK GOP pojawia się wiele taryf a wprowadzane są kolejne np. 
miesięczny bilet katowicki. Wzorem organizacji ruchu w metropoliach, 
rekomenduję zapomnieć o granicach administracyjnych miast/dzielnic i wprowadzić 
możliwie jedną taryfę czasową (20 / 45 / 90 min) plus obszar metropolitalny dla 
wszystkich środków transportu publicznego tj tramwaj, autobus, kolej 
metropolitalna. Bardzo korzystnie na dostępność transportu wpływa dostępność 

Uwzględniona 
Przedstawione spostrzeżenia zostały zawarte w 
dokumencie w ramach instrumentów równoważenia 
mobilności miejskiej.  
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Lp Data zgłoszenia Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

biletomatu w pojeździe - nie trzeba budować infrastruktury na każdym przystanku 
czy dworcu.  
5) szybka kolej na lotnisko - w rozwijającej się metropolii GZM konieczne jest 
zabezpieczenie szybkiego połączenia z lotniskiem z centralnego ośrodka jakim jest 
miasto Katowice. Aktualny plan realizacji połączenia "zachodnią obwodnicą" w 
szacowanym czasie przejazdu ok 1h15min jest daleki od atrakcyjności. Kolej 
lotniskowa powinna zapewniać bezpośrednie połączenie stolicy regionu z 
lotniskiem w optymalnym czasie max 20 minut. W przeciwnym razie wciąż 
atrakcyjniejszym pozostanie własny samochód bądź taksówka z czasem przejazdu 
35 min.  
6) uprzywilejowanie rowerzystów i dalszy rozwój sieci wypożyczalni - wobec bardzo 
gęstej sieci dróg niejednokrotnie bardzo szerokich (wykraczających poza parametry 
projektowe) rekomenduję wprowadzenie na jezdni wyznaczonego obszaru drogi dla 
rowerzystów (ok 1 m) wydzielającej ruch rowerowy od kołowego. Ten zabieg 
umożliwi "wpuszczenie" rowerzystów w krwioobieg zintegrowanego transportu 
miejskiego relatywnie niskim nakładem. Ponadto, możliwe jest wykorzystanie 
układu dawnej kolei wąskotorowej łączącej miasta konurbacji pod ścieżki dla 
rowerzystów.  Nierozłącznie należy traktować rozwój sieci wypożyczalni rowerów 
miejskich we wszystkich miastach metropolii GZM, którego spójność (jeden 
operator) oraz dostępność (wiele punktów we wszystkich miastach, nie tylko z 
aplikacji) umożliwi mobilność dla mieszkańców.  
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Lp Data zgłoszenia Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

21 26.11.2018 

Zielona fala dla tramwaju na odcinku Bytom Plac Sikorskiego-Zabrze Plac Wolności 

Uwzględniona 

Stosowanie wskazanego rozwiązania zostało 
zarekomendowane w postaci priorytetu dla pojazdów 
transportu zbiorowego w ramach instrumentów 
równoważenia mobilności miejskiej 

22 27.11.2018 
Brak szybkiego autobusu łączącego bezpośrednio 3 centra największych miast 
zagłębia Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sosnowca. Autobus 807 nie spełnia tego, 
ponieważ nie jedzie do centrum Sosnowca. 

Nie 
uwzględniona 

Wskazane lokalizacje zostaną połączone poprzez kolei 
metropolitalną.  
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4.3. Uwagi zgłoszone pisemnie  

Lp 
Data 

zgłoszenia 
Gmina Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

1 23.11.2018 Katowice 

W ostatnim akapicie rozdziału 2.3 ,,System transportowy" na str.11 
wymienione są inwestycje związane z ITS. Zasadne jest dodanie również 
projektu pn. Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem, 
który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 i zostanie 
wdrożony w ramach ZIT. 

Uwzględniono 
Zapisy PZMMSCWŚ powinny zostać uzupełnione o 
wskazany element. 

2 23.11.2018 Katowice 

W trzecim akapicie rozdziału 3 ,,Analiza dokumentów strategicznych" na 
str. 14 jest informacja, że integracja taryfowa funkcjonuje tylko w relacji 
KZK GOP i MZKP w Tarnowskich Górach - informacja ta wymaga 
aktualizacji. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przejmuje rolę 
organizatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji 
miejskiej w gminach członkowskich i ujednoliciła taryfę autobusowo-
tramwajowo-trolejbusową MZK Tychy oraz KZK GOP i MZKP w 
Tarnowskich Górach. Dodatkowo wprowadzone zostały oferty 
wspólnych biletów Kolei Śląskich i innych przewodników - Bilet Śląski 
miesięczny, Bilet Pomarańczowy, EKO Bilet P/T/A, Bilet Katowicki - 
http://kolejeslaskie.com/obsluga-podroznych/oferty/z-innym-
przewoznikami/. Analogicznie uwaga dotyczy również punktu 7 w 
rozdziale 4.4 ,,Wnioski z kompleksowej wieloczynnikowej analizy oraz 
przeprowadzanych badań" na str. 27 ; sformułowania ,,w GOP poza 
systemem zintegrowanym znajdują się nieliczne linie wjazdowe z 
kierunku Tychy" dot. celu 2 ,,Integracja transportu" w rozdziale 6 ,,Wizja 
i cele strategiczne zrównoważonej mobilności miejskiej" na str. 36;  a 
także akapitów dot. integracji publicznego transportu zbiorowego w 
rozdziale 7.2 ,,Instrumenty organizacyjne" na str. 48. 

Uwzględniono 
Wskazane zapisy powinny zostać zaktualizowane tak, 
aby przedstawiały stan faktyczny.  
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Lp 
Data 

zgłoszenia 
Gmina Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

3 23.11.2018 Katowice 

W drugim akapicie dot. celu 3 ,,Ograniczenie kongestii” w rozdziale 6 
,,Wizja i cele strategiczne zrównoważonej mobilności miejskiej” na 
str.37-38 zapisano, że prawidłowe działanie ITS wymaga wdrożenia 
jednego z pełni zintegrowanego systemu na obszarze metropolii. 
Proponujemy dodać również zapisy, że w związku z podejmowanymi 
przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego we wspólnym 
obszarze funkcjonalnym indywidualnymi projektami, zasadne jest, aby 
podczas przygotowań do wdrożenia systemu/systemów przewidzieć 
jego/ich otwartość, zgodność, integrację z innymi systemami obecnymi i 
z innymi systemami w przyszłości – uwzględniona powinna być 
możliwość dalszego rozwoju funkcjonalnego i obszarowego, możliwość 
integracji z zaprojektowanymi oraz funkcjonującymi systemami w 
miastach powiązanych funkcjonalnie i na poziomie metropolii, 
możliwość przyszłej integracji z systemami miast powiązanych 
funkcjonalnie i na poziomie metropolii. 

Uwzględniono 
Wskazane zapisy zapewnią bardziej szczegółowy opis 
wymagań w odniesieniu do wdrażania system ITS. 

4 23.11.2018 Katowice 

 W akapitach dot. budowy centrów przesiadkowych w rozdziale 7.1 
,,Instrumenty techniczne” na str. 39 opisano zapewnienie przez centra, 
czy też węzły przesiadkowe w szczególności integracji: • na styku 
różnych gałęzi transportu zbiorowego (autobus, tramwaj, kolej); • na 
styku transportu zbiorowego i indywidualnego, z wykorzystaniem 
parkingów typu park&ride lub bike&ride. Proponujemy dodać również 
integrację: • na styku transportu o różnym zasięgu (komunikacji 
lokalnej/miejskiej, regionalnej, krajowej, międzynarodowej). 

Uwzględniono 

W zależności od rozmiaru i zasięgu oddziaływania 
centrum przesiadkowego będzie ono służyło integracji 
również na styku transportu o różnym zasięgu 
(komunikacji lokalnej/miejskiej, regionalnej, krajowej, 
międzynarodowej). 
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Lp 
Data 

zgłoszenia 
Gmina Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

5 23.11.2018 Katowice 

 Akapity dot. uruchomienia systemu kolei metropolitalnej w rozdziale 
7.1 ,,Instrumenty techniczne” na str. 42 powinny zostać uzupełnione o 
definicję sformułowań ,,Koleje Śląskie” i ,,Koleje Metropolitalne” w 
rozumieniu użytym na potrzeby przedmiotowego opracowania; tj. że 
przez Koleje Śląskie rozumiane są wojewódzkie przewozy pasażerskie w 
transporcie kolejowym, w których zadania organizatora publicznego 
transportu zbiorowego wykonywane są przez Marszałka Województwa 
Śląskiego, a dla których głównym operatorem są Koleje Śląskie Sp. Z o.o. 
– spółka samorządowa, której właścicielem jest Województwo Śląskie; 
natomiast przez Koleje Metropolitalne rozumiane są metropolitalne 
przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym zgodnie z ustawą o 
publicznym transporcie zbiorowym, w których zadania organizatora 
publicznego transportu zbiorowego wykonane będą przez Zarząd  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Natomiast w punkcie 1 
sformułowanie ,,Kolej Metropolitalna w pełni współdzieli infrastrukturę 
kolejową z innymi operatorami” powinno zostać skorygowane na np. 
następujące: ,,Kolej Metropolitalna w pełni współdzieli infrastrukturę 
kolejową z innymi operatorami” powinno zostać skorygowane na np. 
następujące: ,,Kolej Metropolitalna w pełni współdzieli infrastrukturę 
kolejową z operatorami wykonującymi usługi na zlecenie innych 
organizatorów”. Obecne zapisy sugerują jako jedyną możliwość 
rozwiązanie, w którym Koleje Metropolitalne to nowa spółka 
samorządowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii obok działającej 
już spółki samorządowej Województwa Śląskiego Koleje Śląskie, 
natomiast istnieje możliwość rozwiązania, w którym Górnośląsko-
Zagłębiowska Metropolia zleci wykonywanie usług użyteczności 
publicznej w zakresie metropolitalnych przewozów pasażerskich w 
transporcie kolejowym działającemu już operatorowi, np. Kolejom 
Śląskim sp. z o.o., wobec czego zasadne jest zmodyfikowanie zapisów 
przedmiotowego opracowania we wskazanym w niniejszym podpunkcie 
zakresie. 

Uwzględniono 

Zapisy powinny zostać skorygowane zgodnie z 
wniesionymi uwagami co zapewni doprecyzowanie 
zapisów odnoszących się do utworzenia i rozwoju kolei 
metropolitalnej.  
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zgłoszenia 
Gmina Treść uwagi/spostrzeżenia/pomysłu Rekomendacja Uzasadnienie 

6 23.11.2018 Katowice 

6) Powinien zostać dodany akapit dot. uruchomiania systemu kolei 
metropolitalnej w rozdziale 7.1 ,,Instrumenty techniczne” na str. 43,  
którym zostanie opisana potrzeba skomunikowania Międzynarodowego 
Portu Lotniczego ,,Katowice” w Pyrzowicach transportem kolejowym w 
sposób łączący lotnisko z miastem Katowice, w tym sposób 
zapewniający połączenie konkurencyjne czasowo względem transportu 
samochodowego (tj.np. przez Bytom – Piekary Śląskie – Bobrowniki). 

Nie 
uwzględniono 

Ze względu na przeprowadzone analizy różnych 
wariantów rozwoju kolei metropolitalnej zaleca się 
utrzymanie obecnie przyjętego wariantu, który zakłada 
obsługę Portu Lotniczego przez Bytom, Radzionków, 
Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie, jest w chwili 
obecnej bardziej realne, gdyż znalazło się w planach na 
najbliższe lata. Wskazane połączenie  jest szybsze, 
jednak znacznie droższe i mimo zaawansowanych prac 
projektowych nie zostało  wpisane  do  planów  
realizacyjnych.  Dla  obsługi  Portu  Lotniczego  Katowice  
oba połączenia są właściwe. 

7 23.11.2018 Katowice 

7) W tabeli nr 4 ,,Kluczowe instrumenty techniczne” na str. 45 w 
zakresie dot. rozbudowy i modernizacji infrastruktury szynowej 
proponujemy dodać właściciela infrastruktury szynowej – w tym 
operatora publicznego transportu zbiorowego wykonującego przewozy 
w transporcie szynowym na terenie miast metropolii i jej 
bezpośredniego otoczenia funkcjonalnego; natomiast na str. 46 w 
zakresie dot. uruchomienia systemu kolei metropolitalnej proponujemy 
dodać organizatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie 
metropolitalnych przewozów pasażerskich 

Uwzględniono 
Zapisy PZMMSCWŚ powinny zostać uzupełnione o 
wskazane elementy. 

8 23.11.2018 Katowice 
W tabeli nr 5 ,,Kluczowe instrumenty organizacyjne” na str. 49 w 
zakresie dot. integracji publicznego transportu zbiorowego 
proponujemy dodać organizatorów publicznego transportu zbiorowego. 

Uwzględniono 
Zapisy PZMMSCWŚ powinny zostać uzupełnione o 
wskazane elementy. 

9 23.11.2018 Katowice 
W tabeli nr 7 ,,Kluczowe instrumenty edukacyjne i promocyjne „ na str. 
55 w zakresie dot. promocji atrakcyjności transportu zbiorowego 
proponujemy dodać organizatorów publicznego transportu zbiorowego. 

Uwzględniono 
Zapisy PZMMSCWŚ powinny zostać uzupełnione o 
wskazane elementy. 
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10 23.11.2018 Katowice 

W tabeli 8 ,,Wskaźniki dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” 
proponujemy przeanalizować zastąpienie: 
a. Wskaźnika produktu z poz. 2 ,,Kolej metropolitalna lub system metra” 
[szt.] wskaźnikiem np. ,,Sieć kolei metropolitalnej i metra” [km], 
b. Wskaźnika produktu z poz. 3 ,,System szybkiego tramwaju” [szt.] 
wskaźnikiem np. ,,Sieci linii tramwajowych” [km], 
c. Wskaźnika produktu  z poz. 8 ,,Systemy roweru miejskiego” [szt.] 
wskaźnikiem np. ,,Liczba wypożyczalni rowerów miejskich” [szt.], 
d. Wskaźnika produktu z poz. 9 ,,Systemy parkingów Park and Ride” 
[szt.] wskaźnikiem np. ,,Parkingi Park and Ride” [szt.], 
e. Wskaźnika produktu z poz. 12 ,,Liczba tablic systemu ITS” [szt.] 
wskaźnikiem np. ,,Liczba tablic systemu ITS ( np. tablic VMS i tablic 
SDIP)’’[szt.], 
f. Wskaźnika rezultatu z poz.19 ,,Liczba osób rannych w wypadkach 
drogowych’’ [ osoby] np. wskaźnikiem ,,Roczna liczba osób rannych w 
wypadkach drogowych” [osoby/rok], 
g. Wskaźnika rezultatu z poz.20 ,,Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach 
drogowych’’ [ osoby] np. wskaźnikiem ,,Roczna liczba ofiar śmiertelnych 
w wypadkach drogowych” [osoby/rok], 

Uwzględniono 
Wskazane zmiany w zakresie wskaźników pozwolą na 
bardziej precyzyjną realizację procesu monitoringu i 
ewaluacji PZMMSCWŚ.  

11 23.11.2018 Katowice 

W tabeli 8 ,,Wskaźniki dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” 
proponujemy przeanalizować zmianę źródła danych wskaźnika rezultatu 
z poz. 21 ,,Liczba użytkowników  rowerów miejskich” [osoby] z Urzędów 
Gmin na operatorów systemów roweru miejskiego (szczególnie 
uwzględniając plany GZM w zakresie realizacji metropolitalnego 
systemu rowerowego dot. automatycznych wypożyczalni rowerów, 

Uwzględniono 
Wskazane zmiany w zakresie wskaźników pozwolą na 
bardziej precyzyjną realizację procesu monitoringu i 
ewaluacji PZMMSCWŚ.  

12 23.11.2018 Katowice 

W tabeli 8 ,,Wskaźniki dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” 
proponujemy usunąć wskaźnik rezultatu z poz. 22 ,,Odległość od 
przystanku transportu zbiorowego’’ [ m, km] ( dla którego 
zaproponowano jako źródło danych Urzędu Gmin), z uwagi na 
nieprecyzyjność wskaźnika oraz brak danych w tym zakresie. 

Uwzględniono 
Wskaźnik został zastąpiony zmodyfikowanym 
wskaźnikiem z pozycji 23. 
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13 23.11.2018 Katowice 

W tabeli 8 ,,Wskaźniki dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” 
proponujemy skorygować jednostkę wskaźnika rezultatu z poz. 23 
,,Średnia liczba mieszkańców przypadająca na 1 przystanek transportu 
zbiorowego’’ [m, km] ( dla którego zaproponowano jako źródło danych 
Urzędu Gmin), a także przeanalizować doprecyzowanie, czy dotyczy to 
tylko przystanków autobusowych + tramwajowych + trolejbusowych, 
czy również kolejowych. 

Uwzględniono 

Wskaźnik "Średnia liczba mieszkańców przypadająca na 
1 przystanek transportu zbiorowego" ma określić 
poziom dostępności do systemu transportu zbiorowego. 
Dla określenia powyższego wskaźnika konieczne jest 
założenie odległości dojścia do przystanku 
akceptowalnej dla pasażerów, która będzie różna dla 
poszczególnych typów przystanków (w ujęciu obsługi 
środkiem transportu). tzn. ze względu na wyższą 
niezawodność i prędkość komunikacyjną akceptowalna 
odległość do przystanku kolei metropolitalnej będzie 
większa niż dla autobusu. Jednostka dla wskaźnika 
została zamieniona na [liczba osób/ km2/ przystanek]. 

 

 
 

   

 
31 | S t r o n a  

 


	Spis treści

