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BRM.0012.10.3.2019.KJ-K 
 

Protokół nr 3/19 z posiedzenia Komisji Transportu 
 

Data posiedzenia: 28.02.2019 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 4,5 
 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 15:00 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Transportu Pan Łukasz BORKOWSKI 
   
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA – KOŹLIK 
 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 radnych (na 10 ogółem). 
 

Radni nieobecni: 
1. Jarosław MAKOWSKI 
2. Borys PRONOBIS 

 

Zaproszeni goście: 
1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar BOJARUN 
2. Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam KOCHAŃSKI 
3. Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław LOWAK 
4. Przedstawiciel Miasta Katowice ds. realizacji Polityki Rowerowej Pan Paweł SUCHETA 
5. Prezes Zarządu PKM Katowice Sp. z o.o. Pani Helena ULANOWSKA 
6. Przedstawiciel PKM Katowice Sp. z o.o. Pan Fryderyk MAZUR  
7. Przedstawiciel firmy Nextbike Polska S.A. Pan Jakub GIZA 
8. Oficer Rowerowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Pan Marcin DWORAK 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
1. Pani M_ W_ – mieszkanka miasta Katowice 
2. Pan P_ S_ – mieszkaniec miasta Katowice 
3. Pan K_ D_ – mieszkaniec miasta Katowice  

 
 

PORZĄDEK POSIEDZENIA 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
3. System rowerów miejskich – analiza sezonu 2018, przygotowania do sezonu 2019, 

współpraca z Metropolią GZM. 
4. Droga łącząca ulice Bażantów i Szarych Szeregów – informacja o inwestycji. 
5. Opiniowanie projektów uchwał. 
6. Sprawy bieżące. 

1) Informacja dotycząca planów modernizacji skrzyżowania ulic Armii Krajowej z Kostki-
Napierskiego w Katowicach-Piotrowicach oraz działań, jakie możliwe są do podjęcia na 
chwilę obecną by obniżyć wypadkowość w tym rejonie. 

7. Wolne wnioski. 
8. Zakończenia posiedzenia. 
________________________________________________________________________________ 
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Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad Komisji Transportu. Następnie po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu 
gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad.  
 
Komisja, jednogłośnie - 7 głosów „za” – przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 
 
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI poinformował zebranych, że projekt protokołu Nr 
2/19 z posiedzenia Komisji Transportu w dniu 17.01.2019 r. był do wglądu w Biurze Rady Miasta 
oraz został zamieszczony w systemie eSesja.  
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt 
protokołu pod głosowanie.  
 
Protokół Nr 2/19 z posiedzenia Komisji Transportu w dniu 17.01.2019 r. został przyjęty 
jednogłośnie - 7 głosów „za”. 
 
Ad. 3. System rowerów miejskich – analiza sezonu 2018, przygotowania do sezonu 2019, 

współpraca z Metropolią GZM. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
będącej przedmiotem obrad Komisji.  
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław LOWAK przedstawił zebranym szczegółową 
informację dotyczącą infrastruktury, wykorzystania i funkcjonowania systemu rowerów miejskich 
w roku 2018, jak również zamierzenia dotyczące rozwoju tego systemu w roku 2019. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI poprosił o przedstawienie informacji na temat 
ewentualnych planów skoordynowania systemu rowerów miejskich w miastach Metropolii. 
W Siemianowicach Śląskich w Sosnowcu czy w Chorzowie systemy rowerów miejskich obsługiwane 
są przez tego samego operatora, co w Katowicach. Nie ma jednak możliwości wypożyczania i 
oddawania rowerów pomiędzy miastami.  
 
Oficer Rowerowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Pan Marcin DWORAK wyjaśnił, że od 
dłuższego czasu prowadzone są prace nad tym zagadnieniem. Zintegrowanie tego systemu jest 
zamierzeniem i celem Metropolii na rok 2019. Chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy użytkownicy 
rowerów miejskich będą mogli zostawiać je w innym mieście niż to, w którym zostały 
wypożyczone. Stanowiska zostały już wypracowane na tyle, że jesteśmy na etapie uzgadniania 
z poszczególnymi gminami ostatecznych warunków. Większość gmin wysyła wyraźny sygnał, że 
unifikacja sezonu od 1 kwietnia jest realna już w 2019. Czekamy na dwie gminy, które nie określiły 
jeszcze swojego stanowiska. Pan Dworak dodał, że jeśli chodzi o koszty relokacji będzie ponosiła je 
Metropolia.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI poprosił o informację, z którymi gminami jeszcze 
trwają rozmowy. 

http://esesja.katowice.eu:8080/zalaczniki/2348/material-na-kt-28022019r_6818.pdf
http://esesja.katowice.eu:8080/zalaczniki/2348/material-na-kt-28022019r_6818.pdf
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Oficer Rowerowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Pan Marcin DWORAK  wyjaśnił, że są to 
Gliwice i Katowice. Jeśli chodzi o Gliwice to wszystko wskazuje na to, że się porozumiemy. 
Z Katowic oczekujemy jeszcze odpowiedzi. Z pozostałych gmin mamy sygnały, że są 
zainteresowane. W sumie mowa o 8 gminach.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI zapytał czy zatem 1 kwietnia to taki pewny 
termin otwierający możliwość wypożyczania i zwracania rowerów miejskich w dowolnym mieście 
bez żadnych przeszkód i bez dodatkowych opłat. 
 
Oficer Rowerowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Pan Marcin DWORAK wyjaśnił, że 
w poszczególnych miastach są pewne różnice w zakresie wypożyczania rowerów miejskich 
chociażby w „darmoczasie”. W większości gmin jest to 15 minut. W Sosnowcu ten „darmoczas” 
wynosi 30 minut. W związku z tym, jeśli ktoś będzie chciał wypożyczyć rower w Katowicach, 
a będzie to rower z Sosnowca to będzie traktowany, jako rower katowicki. Zatem ten „darmoczas” 
będzie wynosił 15 minut. W momencie, kiedy rower katowicki będzie wypożyczany w Sosnowcu 
wówczas będzie traktowany, jako sosnowiecki i „darmoczas” będzie wynosił 30 minut.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI stwierdził, że kryterium stanowi zatem miejsce 
wypożyczenia.  
 
Adam LEJMAN-GĄSKA poprosił o wyjaśnienie czy w najbliższym czasie powstaną stacje rowerowe 
przy ośrodkach akademickich w Katowicach oraz na terenie akademików na Ligocie. Pan radny 
zapytał również czy w tym roku będą dostępne rowery miejskie, które będą miały możliwość 
przewożenia dzieci.  
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław LOWAK wyjaśnił, że współpraca z uczelniami 
została podjęta. Efektem tej współpracy jest stacja rowerowa w rejonie ul. Krasińskiego przy 
Politechnice Śląskiej. Również w tym zakresie prowadzone były rozmowy z pozostałymi uczelniami. 
Niestety nie zakończyły się one powstaniem w ośrodkach stacji rowerowych, ale będą one 
kontynuowane. Odnośnie przewozu dzieci Pan Naczelnik wyjaśnił, że w tym roku uruchomienie 
zostanie 20 sztuk rowerów cargo.  
 
Przedstawiciel Miasta Katowice ds. realizacji Polityki Rowerowej Pan Paweł SUCHETA dodał, że 
podczas edycji systemu „City by bike” w roku 2018 było 10 sztuk rowerów cargo. W tym roku 
będzie 20 rowerów typu cargo. Każdy z nich ma nośność 100 kg oraz wyposażony jest w pasy 
bezpieczeństwa umożliwiając tym samym przewóz 4 dzieci z przodu.  
 
Radny Dawid KAMIŃSKI odnosząc się do kwestii możliwości oddawania rowerów w innych 
miastach stwierdził, że koszty utrzymania stacji będą zwiększone, ale będą one po stronie 
Metropolii.  
 
Oficer Rowerowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Pan Marcin DWORAK wyjaśnił, że jeśli 
chodzi o umowy z poszczególnymi gminami to nic się nie zmieni. Natomiast to jest doprecyzowane 
w porozumieniu, które Metropolia będzie zawierała z firmą Nextbike Polska S.A. Gminy nie odczują 
tego w żaden sposób. W kwestii integracji uznajemy, że jest to zadanie Metropolii. Chcemy żeby 
ten system stał się jak najbardziej kompatybilny wszędzie tam gdzie funkcjonuje. We 
wspomnianym porozumieniu zamierzamy to zapisać w ten sposób, że obszarem nas interesującym 
jest obszar Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.  
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Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI w odniesieniu do dyskusji, która miała miejsce 
na wtorkowym posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta zwrócił się z prośbą o uzupełnienie tabeli 
z danymi dotyczącymi ilości wypożyczeń o dane od partnerów. Pan Przewodniczący zapytał ile 
stacji partnerskich w tym roku powstanie, jakie toczą się rozmowy i w jakich lokalizacjach te stacje 
w tym sezonie będą się znajdowały. Pan Przewodniczący zwrócił również uwagę na perspektywę 
rozwoju stacji roweru miejskiego w Katowicach, która zakłada powstanie do 2023 roku 150 stacji. 
Czy jest już plan gdzie w kolejnych latach te stacje będą lokowane i ile każdego roku ich będzie 
przybywać. Ponadto czy ich usytuowanie będzie oparte o oddolną inicjatywę jak np. wskazania 
mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pan Przewodniczący zaapelował o gęstsze 
nasycenie stacji rowerowych w centrum miasta, tu gdzie wykorzystanie rowerów jest największe 
w związku z tym, że jest to środek transportu ostatniej mili. 
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław LOWAK wyjaśnił, że stacji partnerskich aktualnie 
jest 17. Zakładamy, że w bieżącym roku dalej będą funkcjonować. Prowadzone są rozmowy 
z różnego rodzaju interesariuszami. Liczymy na to, że pozyskamy kolejnych partnerów w systemie. 
W zakresie rozwoju stacji miejskich faktycznie do roku 2023 planowane jest, aby w Katowicach 
funkcjonowało w sumie 150 stacji rowerowych. Układ stacji organizowany jest przez miasto 
w koordynacji z Metropolią. Odnośnie lokalizacji stacji uczymy się optymalizacji tego systemu. 
Nasycenie stacji rowerowych szczególnie w obszarze centrum miasta daje efekt działania 
systemowego. Pan Naczelnik dodał, że na podstawie analiz wniosków kierowanych przez 
mieszkańców w różnej formie czy to w ramach Budżetu Obywatelskiego czy z Rad Jednostek 
Pomocniczych dokonana zostanie analiza wykorzystania poszczególnych stacji.      
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar BOJARUN dodał, że Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia pracuje nad projektem, który miałby być systemowym  rozwiązaniem w 2020 roku. Do 
tego też miasto Katowice będzie musiało swoje plany dostosować. Pan Prezydent zapewnił, że 
wszystkie centra przesiadkowe oraz punkty, których kluczowym elementem jest dalsza 
komunikacja będą wyposażone w stacje rowerowe. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI poruszył kwestię terminu uruchomienia systemu 
rowerów miejskich w Katowicach. Zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami system rusza z dniem 
1 kwietnia. Pan Przewodniczący stwierdził, że są miasta, które sezon rowerowy zaczynają już 
w marcu. Dlaczego zatem w Katowicach jest to dopiero kwiecień. Pan Przewodniczacy zapytał 
również czy jest możliwość wydłużenia sezonu. Pan Przewodniczący poruszył także kwestię usterek 
i awaryjności roweru miejskiego. Użytkownicy zwracają uwagę na to, że często rowery są w złym 
stanie technicznym, a procedura zgłaszania usterek na infolinii jest zniechęcająca. Powoduje to, że 
użytkownicy zostawiają taki rower nie zgłaszając usterki. Pan Przewodniczacy zapytał czy 
podejmowane są jakieś działania żeby te rowery szybciej naprawiać. 
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław LOWAK wyjaśnił, że termin rozpoczęcia sezonu 
rowerowego został ustalony na rok bieżący. Nie przesądza to jak ten termin będzie wyglądał 
w roku przyszłym. W roku ubiegłym system rowerowy funkcjonował do połowy grudnia w związku 
z COP 24. Z tego też okresu mamy dane dotyczące wykorzystania roweru miejskiego, które 
umożliwią sformułowanie wniosków na lata kolejne.   
 
Przedstawiciela firmy Nextbike Polska S.A. Pan Jakub GIZA wyjaśnił, że obsługując wiele 
systemów w Polsce, co roku wprowadzamy nowe rozwiązania. Skala i popularność rowerów wiąże 
się z tym, że ulegają one usterkom. Pan Giza stwierdził, że oprócz tego kanału zgłaszania usterek, 
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o którym wspomniał Pan Przewodniczący, już w ubiegłym roku wprowadzony został system 
zgłaszania takich przypadków poprzez aplikację mobilną. Dodatkowo relokując rowery każdy 
z serwisantów ma obowiązek zweryfikowania ich stanu. Zatem nawet, jeżeli nie zostanie zgłoszona 
usterka to jak najszybciej staramy się zdobyć o niej wiedzę i rozpocząć naprawę żeby rower wrócił 
do użytku. Przy ponad 200.000 wypożyczeń nie możemy wykluczyć takiego przypadku, że jakiś 
rower ulegnie usterce i będzie wymagał konserwacji. Wspólne odpowiedzialne traktowanie tego 
sprzętu, który mamy na ulicach poprawi komfort użytkowania. My też zachęcamy użytkowników 
do zgłaszania usterek czy do zgłoszenia informacji o rowerach, które np. nie trafiają na stację. 
Widzimy, że to już przynosi pozytywne efekty. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI zapytał czy są dane dotyczące tego jak wiele jest 
wypożyczeń za pomocą terminali, a ile za pomocą aplikacji. Jak to się procentowo się rozkłada. 
 
Przedstawiciela firmy Nextbike Polska S.A. Pan Jakub GIZA wyjaśnił, że patrząc na średnią, jeżeli 
chodzi o systemy w Polsce w tej chwili to jest przedział pomiędzy 60 a 40%. Takie uśrednione 
wartości przewagi aplikacji na rzeczy terminali można przyjąć. Jednak terminale w wielu sytuacjach 
są jeszcze wykorzystywane. Stąd uznajemy, że te terminale warto wykorzystywać.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI poprosił o przybliżenie możliwości 
wprowadzenia do systemu wypożyczalni rowerów elektrycznych. Pan Przewodniczacy zauważył, że 
w systemie warszawskim takie rowery działają. Pan Przewodniczacy zapytał jak to będzie 
wyglądało w Katowicach.  
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar BOJARUN wyjaśnił, że jest to jedno z zagadnień, 
które rozważa Metropolia. Decyzja w tym zakresie jeszcze nie zapadła. Rozważane są różne 
warianty: wprowadzenia dualizmu systemowego lub przejścia wyłącznie na rowery elektryczne. 
Założenie jest takie, że rozwiązanie to miałoby być wdrażane najwcześniej w 2020 roku.  
 
Oficer Rowerowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Pan Marcin DWORAK dodał, że jeśli 
chodzi o projekt roweru metropolitalnego to skłaniany się w stronę rowerów elektrycznych. 
Patrząc na to co się dzieje na świecie w tym zakresie to rozwiązanie wydaje się uzasadnione. U nas 
wciąż jeszcze trwają prace dotyczące określania modelu biznesowego, w jaki sposób to się będzie 
odbywało, ale idziemy w tym kierunku, ponieważ uznajemy, że nie unikniemy przeszłości. 
W Gdańsku już pojawiły się w przetargu rowery elektryczny. Chciano tam uniknąć czegoś, co 
nazwano „rowerem grawitacyjny”. Gdańsk ma bowiem sporą różnicę poziomów i obawiano się 
tego, że będą musieli cały czas relokować rowery z jednego miejsca w drugie bo ludzie będą 
zjeżdżali, ale z podjazdem już będzie trochę trudniej. My nie mamy aż tak dużych różnic 
w poziomie, ale uznajemy, że chcemy mieć produkt zdecydowanie jak najbardziej nowoczesny. 
Kierunek został nadany również dzięki temu, że zamierzamy wyposażyć jeszcze w tym roku 
urzędników w rowery elektryczne, jako rowery służbowe. Jest to jeden z większych projektów 
zakupowych, jeśli chodzi o zamówienie publiczne, bo liczy 230 sztuk rowerów typu miejski. 
Chcemy przestawić urzędników na rowery po to, aby społecznicy mieli po drugiej stronie partnera 
do rozmowy, który rzeczywiście wie, o czym mowa. Rower elektryczny jest jak najbardziej 
w zasięgu naszych planów na rok 2020. 
 
Radny Adam SZYMCZYK stwierdził, że z informacji, jakie posiada wynika, że tych rowerów 
elektrycznych dla urzędników jest 10, a tu mowa o 230 sztukach. 
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Oficer Rowerowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Pan Marcin DWORAK wyjaśnił, że jest 
230 sztuk w skali Metropolii. Zależnie od tego ile dana gmina ma mieszkańców podział nastąpił 
w taki sposób, że minimum są to dwa rowery na gminę. W chwili, gdy gmina przekracza 10.000 
mieszkańców to jest dodatkowy rower. Mamy również parametr związany z obecnością Straży 
Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji. Ponieważ rekomendujemy, ale nie przymuszamy gmin do 
tego, co mają zrobić z tymi rowerami, decyzja czy je przekażą jakiemuś podmiotowi czy będą 
wykorzystywali we własnej gestii należy do konkretnego urzędu gminy. Katowice mają tych 
rowerów 11. 
 
Radny Adam LEJMAN-GĄSKA poprosił o przybliżenie kwestii realizacji ścieżki rowerowej na ul. 
Armii Krajowej.  
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław LOWAK wyjaśnił, że zadanie to jest realizowane 
przez MZUiM w Katowicach. Prace zostały wstrzymane ze względu na brak specustawy w zakresie 
infrastruktury rowerowej, ale sama inwestycja będzie realizowana.  
 
Oficer Rowerowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Pan Marcin DWORAK stwierdził, że 
w ostatnim czasie pojawiła się odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury dotycząca wspomnianej 
specustawy w kontekście budowy dróg rowerowych. Wynika z niej, że drogi rowerowej nie będzie 
można poprowadzić osobno. Musi znajdować się w pasie drogowym, bo tylko wtedy traktowana 
jest, jako element drogi publicznej. Pan Dworak podkreślił, że nawet drogi lokalne są budowane 
według specustawy, co bardzo przyspiesza tego rodzaju inwestycje. Tym bardziej doskwiera brak 
specustawy dotyczącej budowy dróg rowerowych. Jeśli nie doprowadzimy do jej powstania to 
nigdy nie będziemy w stanie zbudować spójnego systemu. We współpracy z gminami Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii przygotowaliśmy Studium systemu tras rowerowych. Potraktowaliśmy 
temat budowy dróg rowerowych na terenie 41 gmin tak jak byśmy budowali normalne drogi. 
Zaczęliśmy, więc od bardzo szerokiego dokumentu. Został on w dużej mierze przedyskutowany 
ze stroną społeczną i z poszczególnymi urzędnikami. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy 
przejąć inicjatywę. To co o co Pan radny pyta to jest tylko fragment jakiegoś bardzo małego 
układu, a my chcemy działać systemowo. Obecny stan prawny nie pozwala nam na budowanie 
dróg rowerowych w ten sposób. Jakiś czas temu miasto Jaworzno zaistniało we wszystkich 
mediach pokazując, że wybudowali velostradę. Tymczasem wybudowali drogę klasy L i nie wpuścili 
tam samochodów. Gdyby ta droga miała postać, jako stricte droga rowerowa tej drogi by nie było. 
Innym przykładem są Niemcy, którzy już nie budują dróg rowerowych, oni inwestują w tzw. szybkie 
drogi rowerowe. Przykład Zagłębia Ruhry pokazuje, że tam czterometrowa jezdnia, po której 
jeżdżą tylko rowerzyści działa fantastycznie. Można przejechać z miasta do miasta bez kolizji 
z ruchem samochodowym. A Metropolia jest porównywalna z naszą, jeśli chodzi o to przenikanie 
się miast. Skoro mówimy o infrastrukturze to dzisiaj Pan Naczelnik Lowak dostał pierwszy 
egzemplarz standardów rowerowych, które Metropolia wypracowała we współpracy ze stroną 
społeczną oraz z 41 gminami. Będziemy prosili o to żeby prezydenci i burmistrzowie przyjęli to 
zarządzeniem w swoich gminach tak, aby to nie był martwy dokument. Bardzo cieszy to, że 
w momencie, kiedy pojawiają się informacji o centrach przesiadkowych to już na etapie 
projektowania dostajemy zapytanie odnośnie infrastruktury, która ma się tam pojawić w związku 
z ruchem rowerowym. Oficer Rowerowy poruszył również kwestię dotyczącą imprezy dla dzieci 
„Rowerowy Maj”.  
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Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI stwierdził, że jednolite standardy rowerowe 
powinny obowiązywać na terenie całej Metropolii. Wobec braku dalszych pytań i uwag Pan 
Przewodniczący stwierdził, że Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację.   
 
Ad. 4. Droga łącząca ulice Bażantów i Szarych Szeregów – informacja o inwestycji. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI przypomniał, że punkt ten został włączony do 
porządku obrad Komisji Transportu na wniosek Radnego Dawida Kamińskiego. Wobec powyższego 
Pan Przewodniczacy zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji będącej przedmiotem obrad 
Komisji.  
 
Radny Dawid KAMIŃSKI stwierdził, że planowana droga łącząca ulicę Bażantów i Szarych Szeregów 
wśród mieszkańców osiedli Dombud i Murapol budzi pewne kontrowersje. Pan radny zapytał czy 
były prowadzone badania celem poprowadzenia tej drogi inną trasę. Pan radny stwierdził, że 
tereny zielone, które znajdują się przy wspomnianych osiedlach są bardzo cenne. Pan radny 
zapytał czy ewentualna inwestycja w tą drogą może w przyszłości powodować jakieś kolejne 
inwestycje czy nic więcej nie ma w planach. Odnosząc się do treści pisma, które zostało przekazane 
Komisji Pan radny stwierdził, że wskazane w nim zostało, że obecnie trwa wydawanie decyzji 
środowiskowej. Pan radny zapytał, do kiedy ta decyzja ma zostać wydana. 
 
Radny Adam LEJMAN-GĄSKA zapytał, w jaki sposób budowa tej drogi przyczyni się do poprawy 
systemu komunikacyjnego w Katowicach. Możliwe, że ta droga skróci przejazd z ul. Bażantów do 
ul. Szarych Szeregów natomiast i tak w związku z linią kolejową, która będzie przebiegała m.in. 
przez Ochojec samochody będą stały na przejeździe w Murckach. Pan radny zapytał czy koszty nie 
tylko finansowanie, ale również społeczne związane z budową tej drogi nie są zbyt wysokie 
w stosunku do korzyści.   
 
Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam KOCHAŃSKI wyjaśnił, że w styczniu 2018 roku zostało 
zlecone opracowanie raportu z oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Ten raport został 
sporządzony. Z początkiem lutego został złożony w Wydziale Kształtowania Środowiska, który 
przeprowadził postępowanie sprawdzające. Pan Naczelnik dodał, że z informacji, jakie posiada 
wynika, że po uważnym przeanalizowaniu raportu pojawiło się szereg wniosków o jego 
uzupełnienie. Firma, która sporządzała ten raport prawdopodobnie dostanie 30 dni na jego 
uzupełnienie i udzielenie odpowiedzi na pytania. Następnie Wydział wystosuje pisma o opinie do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i do sanepidu. Kiedy to postępowanie się zakończy 
trudno jednak na dzień dzisiejszy stwierdzić.  
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar BOJARUN stwierdził, że omawiana inwestycja 
była ujęta w planach wieloletnich miasta Katowice. Powstały stosowne opracowania, z których 
wynika, że budowa tego łącznika przyczyni się do usprawnienia systemu komunikacyjnego 
w południowych dzielnicach miasta Katowice. Pan Prezydent dodał, że w tym rejonie miasta 
projektowane jest również torowisko tramwajowe związane z przedsięwzięciem pn. „Tramwaj na 
Południe Katowic”. Te inwestycję muszą być ze sobą kompatybilne. Odnosząc się do kwestii 
oddziaływania tej inwestycji na środowisko Pan Prezydent stwierdził, że każda inwestycja drogowa 
oddziałuje na środowisko naturalne, ale staramy się to ograniczyć do minimum. Można przyjąć 
założenie, że nie realizujemy żadnych inwestycji drogowych, co w konsekwencji doprowadzi do 
paraliżu miasta. Pan Prezydent podkreślił, że priorytetem miasta jest zmiana zasad dotyczących 
transportu i namawianie mieszkańców na transport i komunikację zbiorową. Miasto jest w ciągłym 

http://esesja.katowice.eu:8080/zalaczniki/2348/informacja-nt-inwestycji-pn-budowa-drogi-laczacej-ul-bazantow-z-ul-szarych-szeregow_6779.pdf
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procesie rozwojowym. Pan Prezydent stwierdził, że rozumie obawy mieszkańców, którzy ze 
względu na bliskość tej inwestycji nie w pełni ją akceptują, ale nie realizowanie w ogóle żadnych 
inwestycji nie jest etapem rozwojowym miasta Katowice.  
 
Radny Dawid KAMIŃSKI stwierdził, że zgadza się z Panem Prezydentem, że nowe drogi są 
niezbędne na południu miasta, bo powstaje coraz więcej osiedli, a tym samym przybywa 
samochodów. Pan radny podkreślił, że mieszkańcy wspomnianych osiedli są zaniepokojeni tym, że 
pobliski teren leśny może na tej inwestycji ucierpieć. Pan radny zwrócił również uwagę na fakt, że 
mieszkańcy osiedla Dombud mają dodatkowo obiekcje, co do bliskości tej drogi przy ich osiedlu.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI poddał pod głosowanie wniosek formalny 
o udzielenie głosu mieszkańcom obecnym na posiedzeniu komisji.  
 
Radni jednogłośnie - 8 głosów „za” - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez mieszkańców.  
 
Pan P_ S_ - mieszkaniec miasta stwierdził, że Pan Prezydent powiedział, że ta inwestycja poprawi 
komunikację w rzeczonym rejonie miasta. Dzisiaj mieszkańcy rejonu ul. Szarych Szeregów, osiedla 
Dombudu i Millenium korzystają z dwóch węzłów drogowych, które są permanentnie 
zakorkowane zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych. Zdaniem mieszkańca 
planowana inwestycja jedyne, co zrobi to przyśpieszy wyjazd część mieszkańców z osiedla 
Millenium do ul. Szarych Szeregów, ale w dalszym ciągu będą w stali w korkach takich samych 
korkach, jakie są dzisiaj. W jakim celu, zatem ta droga jest budowana i w jaki sposób ona poprawi 
te rzeczy, które dzisiaj właśnie stanowią o problemie. Kosztem tego przedsięwzięcia są nie tylko 
miliony złotych, które miasto przeznaczy na to zadanie, ale bezpowrotne wycięcie 1600 drzew, 
które stanowią istotną wartość dzielnicy Kostuchna. Według mieszkańców ta inwestycja nie 
rozwiązuje problemów komunikacyjnych, a do tego koszty społeczne i ekonomiczne są tak 
wysokie, że nie znajdują oni zrozumienia, dlaczego ta inwestycja w ogóle jest rozważana.   
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar BOJARUN stwierdził, że miasto Katowice jest 
najbardziej zielonym miastem w Polsce. Nie oznacza to jednak pełnej akceptacji dla wycinki drzew. 
Natomiast każdy element drogowy, który jest usprawnieniem ruchu, zmniejsza emisję spalin na 
tych odcinkach, na których przemieszczają się samochody. Satysfakcjonującym rozwiązaniem dla 
mieszkańców jest zmniejszenie ruchu komunikacyjnego w tym rejonie miasta. Pan Prezydent 
zaproponował, by podjąć się wspólnie próby przekonania mieszkańców do tego żeby korzystali 
z większą intensywnością z komunikacji zbiorowej, w ten sposób pojazdów indywidualnych będzie 
mniej. Odnosząc się do kwestii dwóch węzłów drogowych, o których wspominał mieszkaniec to 
faktycznie kolejnym etapem musi być usprawnienie przepływów potoków ruchu na tych 
skrzyżowaniach. Takich węzłów, które wymagają przebudowy jest więcej. Potoki ruchu i tworzące 
się korki są znacznie większe w rejonie Panewniki. Wyzwaniem dla miasta jest kwestia przebudowy 
tych węzłów komunikacyjnych. Będzie to realizowane. Niemiej jednak nadrzędnym celem powinno 
być ograniczenie ilości pojazdów prywatnych na drogach, bo to one generują korki zarówno 
w godzinach porannych, jaki i popołudniowych.  
 
Pan P_ S_ - mieszkaniec miasta zapytał czy miasto ma jakąś analizę, która potwierdza celowość 
powstania tej drogi, potwierdza to, że koszty, które zostaną poniesione zarówno finansowe, 
społeczne, jaki i ekologiczne uzasadniają budowę tej drogi. 
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Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar BOJARUN stwierdził, że miasto nie realizowałoby 
inwestycji drogowej bez jasno określonych potrzeb jej realizacji. 
 
Pani M_ W_ - mieszkanka miasta zapytała gdzie można zapoznać się z dokumentami, które 
stwierdzają zaistnienie takiej potrzeby. Mieszkanka stwierdziła, że podczas analizy całej 
dokumentacji związanej z budową rzeczonej drogi z taką opinią się nie spotkała.  
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław LOWAK wyjaśnił, że w dokumencie strategicznym, 
jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, 
znajduje się część dotycząca transportu. Tam też ta droga została pokazana. Pan Naczelnik dodał, 
że były wykonywane na potrzeby tego opracowania przez wykonawcę Studium analizy 
transportowe w sakli całego miasta. Dokument został przyjęty uchwałą Rady Miasta Katowice. 
Ponadto Pan Prezydent podejmując decyzję o budowie tej drogi zlecił przeprowadzenie konsultacji 
społecznych z mieszkańcami, z których wynikami można się zapoznać na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Katowice.  
 
Pan P_ S_ - mieszkaniec miasta stwierdził, że konsultacje społeczne zostały przeprowadzone jak 
już procedura w zakresie budowy tej drogi została rozpoczęta. Zatem nie, dlatego droga jest 
budowana, bo chcą tego mieszkańcy, tylko miasto chciało uzasadnić budowę tej drogi 
przeprowadzeniem konsultacji. Konsultacji, które nie dawały żadnej alternatywy. My, jako 
mieszkańcy rozumiemy potrzebę budowania dróg. Chcemy jednak by budowano je mądrze w taki 
sposób, aby poprawiały stan infrastruktury w naszym mieście. Dzisiaj chcielibyśmy zaapelować, 
aby przeprowadzić dyskusję czy są inne alternatywne wersję wyprowadzenia tego ruchu z osiedla 
Dombud czy Millenium, które nie będą wymagały ingerencji w przestrzeń leśną, a uczynią to samo 
lub prawie to samo o wiele tańszym kosztem.  
 
Pan K_ D_ - mieszkaniec miasta stwierdził, że tak jak Pan Prezydent powiedział Katowice są bardzo 
zielonym miastem. Wszyscy byśmy chcieli żeby tak zostało. Bardzo ważne jest to żeby w każdej 
dzielnicy był dostęp do publicznej przestrzeni zielonej. Tak jak w centrum mamy Park Kościuszki. 
Mieszkaniec zapytał gdzie miasto chce zrobić taki park, jeśli wytnie kawał istniejącego lasu. Jak 
ludzie mają się z tych osiedli dostać do tego parku, jeżeli tam będzie droga. Jeżeli wytniemy las to 
już ten park nigdy nie powstanie.   
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI stwierdził, że rozumie i podziela obawy 
mieszkańców. To, że miasto Katowice jest najbardziej zielonym miastem to oczywiście plus, ale też 
zobowiązanie żeby o tą zieleń dbać szczególnie. Każda wycinka drzew powinna być szczegółowo 
analizowana czy faktycznie jest konieczna i czy są jakieś alternatywy. Pan Przewodniczący zapytał 
czy były brane pod uwagę inne warianty poprowadzenia tej trasy z mniejszym kosztem dla 
środowiska. Pan Przewodniczący poprosił również o wyjaśnienie, w jakiej formie odbywały się 
konsultacje społeczne i co było dokładnie przedmiotem tych konsultacji.  
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław LOWAK  stwierdził, że należy w tym zakresie 
odnieść się do dokumentu strategicznego, jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. Tam to połączenie drogowe jest wskazane. 
W ramach opracowywania tego dokumentu były analizowane przez projektantów różne warianty. 
To, co tam zostało zamieszczone to jest wynik przeprowadzonych badań. Raport z konsultacji 
został zamieszczony tak jak już wspomniałem na stronie Urzędu Miasta Katowice. Pokazuje on 
sposób ich przeprowadzania, przebieg, a także wynik.  
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Pan P_ S_ - mieszkaniec miasta stwierdził, że konsultacje zostały wykonane w 2015 roku, a projekt 
tej drogi został wykonany w 2014 roku. Pytania, jakie były zadane podczas konsultacji społecznych 
były następujące: czy jesteś zadowolony z ruchu drogowego na terenie swojej dzielnicy, czy jesteś 
za budowaniem nowych dróg, czy jesteś za rozszerzanie istniejących dróg. Do tego była mapka, na 
której ta droga była pokazana. W ten sposób można było dojść do wniosku, że mieszkańcy są za 
tym, aby budować tą właśnie drogę. Nie było żadnej alternatywy, nie było żadnej dyskusji na temat 
tego czy są możliwości poprowadzenia tej drogi inaczej. Na tej podstawie miasto nawet w swoich 
oficjalnych dokumentach powołuje się, że ta droga niejako jest na życzenie mieszkańców.  
 
Pan K_ D_ - mieszkaniec miasta dodał w uzupełnieniu, że konsultacje były 4 lata temu wówczas 
nie istniało osiedle Dombud. Zatem kilkaset osób, które tam mieszka nie miało możliwości 
wypowiedzenia się. Ponadto na osiedlu Bażantów również nie mieszkało tyle osób ile obecnie. Tak 
więc mamy sytuację w której wykonane zostały badania, które miały wadliwie zadane pytania, 
a ponadto od tamtego czasu wiele się zmieniło. Jeżeli zatem miasto chce używać tego argumentu 
to te badania powinny być zrobione rzetelnie i raz jeszcze. Wielokrotnie mówi się o tym, że warto 
przeanalizować inne warianty. Z tego, co nam wiadomo ul. Wieżowa, która jest przedłużeniem ul. 
Bażantów ma być w tym roku asfaltowana. Będzie to dojazd bezpośredni do ul. Szarych Szeregów 
idący mieszkańcom pod oknami. Więc to nie jest tak, że my nie chcemy żadnych inwestycji. 
Jesteśmy za tym żeby ul. Wieżowa była wyasfaltowana, bo sami będziemy z niej korzystać. Nie 
trzeba wówczas robić kolejnej drogi, wycinać olbrzymiego kawału lasu i zamykać sobie możliwości 
zbudowania tam troszkę bardziej cywilizowanego miejsca zielonego niż jest teraz, po to żeby 
mieszkańcy, których tam przybywają mogli z tego korzystać. Władze Katowic bardzo często mówią, 
że w tej kadencji będą się starały dbać o komfort mieszkańców, że to jest jednym z głównych 
celów. Dostęp do terenów zielonych to jest właśnie w 100% podniesienie komfortu życia 
mieszkańców.    
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar BOJARUN stwierdził, że ze zrozumieniem 
wsłuchuje się we wszystkie argumenty mieszkańców. Pan Prezydent podkreślił, że były tam 
analizowane różne koncepcje przebiegu drogi, a de facto i tak wrócono do tej, która jest 
najbezpieczniejsza. Mimo tego, że w części przebiega ona po terenach zielonych. Jest odsunięta od 
budynków tym samym zakłada ochronę obecnie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Jest to 
kompromis, który nigdy nie będzie miał pełnej akceptacji. 
 
Pan K_ D_ - mieszkaniec miasta stwierdził, że chciałby jeszcze raz podkreślić to, co wielokrotnie 
dzisiaj już mówiliśmy, że my jesteśmy bardzo prorozwojowi. Uważamy, że miasto powinno się 
rozwijać. Uważany podobnie jak państwo, że transport publiczny jest przyszłością tego miasta. 
Zarzucanie nam, zatem że my patrzymy krótkowzrocznie jest nieprawdą. Będzie wyasfaltowana ul. 
Wieżowa, która przebiega pod naszymi oknami, a my jesteśmy z tego zadowoleni bo rozumiemy, 
że miasto musi się rozwijać, musi budować drogi. Róbmy to jednak sensownie. Wydawajmy te 
pieniądze sensownie. Myśmy tu już wielokrotnie dzisiaj pytali, jaki jest sens budowania tej drogi. 
Udowodnijcie nam to, pokażcie nam jakieś analizy, które mówią, że tutaj cokolwiek to zmieni. 
Według nas to nie wpłynie w żaden sposób na płynność ruchu drogowego. Wydane zostaną 
miliony złotych, które można zainwestować tam gdzie by to wpłynęło na usprawnienie ruchu 
drogowego. To mamy koszty finansowe. A poza tym mamy koszty społeczne, koszty ekologiczne, 
gdzie zmienicie już nieodwracalnie tą tkankę zieloną, która będzie potrzebna do prawidłowego 
funkcjonowania społeczności lokalnej. Miasto Katowice zamontowało w rejonie naszych osiedli 
czujniki smogu. To jest chwalebne i bardzo się z tego cieszymy. Działają od kilku miesięcy 
i pokazują, że całą zimę jesteśmy w tragicznej sytuacji jeśli chodzi o poziom smogu. A jesteśmy 
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najbardziej zieloną dzielnicą Katowic. Zatem kolejne obniżanie tej naturalnej ochrony przez 
wycięcie wielkiego pasa drzew jest działaniem nierozsądnym, to jest działaniem przeciwko 
naszemu zdrowiu. 
 
Pani M_ W_ - mieszkanka miasta poprosiła o wskazanie sygnatury dokumentu, o którym mówił 
Pan Naczelnik, który pokazuje celowość budowy tej drogi. Mieszkanka zapytała, jaki jest 
przewidywany budżet na budowę tej drogi, a jaki byłby potrzebny by połączyć ulice Bażantów 
z Szarych Szeregów asfaltując istniejące szutrowe drogi. Mieszkanka wyraziła wątpliwości czy 
Prezydent w sposób właściwy gospodaruje majątkiem miasta Katowice.  
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar BOJARUN wyjaśnił, że żadna z wymienionych 
szutrowych dróg w tym rejonie nie ma normatywów. Asfaltowanie tych dróg nie jest alternatywą. 
Nie da się osiągnąć parametrów drogowych na tych ulicach, ponieważ one są zbyt wąskie.  
 
Pan K_ D_ - mieszkaniec miasta stwierdził, że na ul. Wieżowej jest takie jedno wąskie miejsce, 
które pewnie ten parametr drogowy wyklucza. Jednak po lewej stronie idąc w stronę ul. Szarych 
Szeregów nie ma domu, jest ogród. Poszerzenie tej drogi wiązałoby się z przejęciem przez miasto 
tego kawałka ogrodu. Pytanie czy kawałek ogrodu o powierzchni kilkunastu metrów 
kwadratowych możemy porównać z kilkoma tysiącami metrów i kilkoma tysiącami drzew. Dla nas 
ten rachunek jest prosty.  
 
Radny Dawid KAMIŃSKI zapytał czy na tej drodze będą przejścia dla pieszych, żeby mieszkańcy 
mogli korzystać z pobliskiego lasu.  
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław LOWAK wyjaśnił, że droga to nie tylko sama 
jedzenia. Tam zaprojektowana jest droga rowerowa, ciąg pieszy wraz z przejściami. Jest zatem 
pełna infrastruktura umożliwiająca komunikację pieszą i rowerową z lasem. Jeśli chodzi o numer 
uchwały Rady Miasta to jest to uchwała nr XXI/483/2012 z dnia  25.04.2012 r. w sprawie 
uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Katowice” - II edycja.  
 
Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam KOCHAŃSKI wyjaśnił, że wycena tego projektu była 
robiona w 2016. Pan Naczelnik dodał, że na stronie internetowej są dokumenty w tym zakresie. 
Inwestycja tyle kosztuje, jakie są oferty przetargowe. Jakie przełożenie będzie miała ówczesna 
cena na obecną trudno to powiedzieć, to rozstrzygnie przetarg.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI stwierdził, że ze względu na istotne wątpliwości 
i pojawiające się pytania mieszkańców proponuje by miasto zorganizowało spotkanie 
informacyjne, na którym mieszkańcy mogliby uzyskać odpowiedź na wszystkie swoje pytania. Te 
dane, informacje są dostępne publicznie na stronie internetowej Urzędu Miasta jednak zdaniem 
Pana Przewodniczącego należałoby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i zorganizować 
spotkanie, na którym przedstawiona zostanie kompleksowa informacja na temat planowanej 
inwestycji.  
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar BOJARUN stwierdził, że dzisiaj przeprowadzona 
została taka dyskusja i w miarę możliwości udzielona została odpowiedź na pytania mieszkańców. 
Pozostałe odpowiedzi znajdują się w przywołanych dokumentach. Pan Prezydent przypomniał, że 
ta inwestycja miała być realizowana w 2016 roku. Ze względów formalno-prawnych realizację 
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wstrzymano. Pan Prezydent zapewnił, że po otrzymaniu pozwoleń, zanim miasto przystąpi do prac 
to kompleksowa informacja zostanie przekazana zainteresowanym.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI stwierdził, że będzie to etap, na którym nie 
będzie już możliwości zmiany. Jeśli pozwolenie już zostanie wydane to jest to dokument 
ostateczny. Zdaniem Pana Przewodniczącego ten głos, który mieszkańcy przedstawili jest jak 
najbardziej zasadny. Do tych obaw należy podejść ze zrozumieniem. Zresztą sam fakt, że 
mieszkańcy tutaj są zgłaszają te wątpliwości pokazuje, że konsultacje społeczne nie były 
przeprowadzone w sposób wyczerpujący.  
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar BOJARUN stwierdził, że konsultacje w tym 
zakresie zostały przeprowadzone na prośbę grupy mieszkańców, którzy zawnioskowali do 
Prezydenta Miasta o ich zorganizowanie. Zdaniem Pana Prezydenta organizowanie kolejnych 
konsultacji nie zamknie tego procesu. W momencie, gdy gotowy będzie projekt to miasto taką 
precyzyjną informację dotyczącą jego realizacji, możliwość skomunikowania tych terenów 
z terenem zielonym przedstawi mieszkańcom.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI stwierdził, że będzie to już poinformowanie 
o ostatecznym kształcie tej inwestycji, bez uwzględnienia obaw mieszkańców. 
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar BOJARUN stwierdził, że miasto uwzględnia 
obawy i uwagi mieszkańców. Dzisiaj prowadzimy dyskusję i próbujemy rozwiać istniejące 
wątpliwości.  
 
Radny Dawid KAMIŃSKI zwrócił się z prośbą by władze miasta wzięły pod uwagę, to, że ten teren 
zielony jest bardzo ważny dla trzech dużych osiedli. Pan radny poprosił również by informować 
mieszkańców, jakie udogodnienia będą przygotowane w ramach tej inwestycji. 
 
Pan P_ S_ - mieszkaniec miasta zapytał czy miasto jest gotowe na podjęcie rozmów w sprawie 
wytyczenia alternatywnego śladu tej drogi. 
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar BOJARUN stwierdził, że ślad drogi został 
wytyczony. Wynika on ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Katowice dokumentu, który wskazał Pan Naczelnik.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI stwierdził, że jest to wariant jedyny, dla którego 
nie ma alternatywy i nie brana jest pod uwagę jego zmiana.  
 
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że dokumenty systemowe nie pozwalają wytyczyć innego 
śladu. Zapisy w nich funkcjonujące uniemożliwiają szukanie innego rozwiązania, bo wówczas 
trzeba by było zmienić Studium (...).  
 
Pan K_ D_ - mieszkaniec miasta stwierdził, że konsultacje społeczne były wykonane wadliwie. 
Dlaczego zatem ten argument przesądził o tym, że ta droga powstanie.  
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar BOJARUN stwierdził, że nie uważa, że konsultacje 
społeczne zostały przeprowadzone wadliwie. O konsultacje wnioskowali mieszkańcy. Proces 
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projektowania został wówczas wstrzymany. Dopiero, kiedy wynik konsultacji został przyjęty miasto 
do prac powróciło.  
 
Pani M_ W_ - mieszkanka miasta zapytała, jaki był wariant przebiegu tej drogi inny niż ten, który 
finalnie procedujemy.  
 
Radna Krystyna SIEJNA przypomniała, że w latach 2005-2008 analizom podlegał inny ślad tej drogi 
biegnący skrajem Rezerwatu Ochojeckiego. Wówczas to środowiska ekologiczne przekonywały, że 
rośnie tam uniwersalne liczydło górskie, którego bytowanie nie pozwala na przeprowadzenie 
tamtędy drogi. Opinie środowiskowa, a także stowarzyszeń ekologicznych wykluczyły ten ślad. 
W związku z tym ślad drogi po obrzeżu lasu nie mógł być realizowany. Państwo obecni na 
posiedzeniu mieszkają w rejonie osiedli Millenium, Murapol. To jest styk dzielnic Kostuchny 
i Ochojca. Jedyny dojazd do centrum Katowic, który obecnie mają, bez względu na wybór drogi 
lokalnej, to jest dojazd do ul. Jankego, a następnie do ul. Kościuszki. Droga, o której dziś mówimy 
pozwala przenieść część ruchu kołowego na ulice Pszczyńską czy Murckowską. To przyświecało 
projektantom, by najkrótszą drogą zrobić swego rodzaju bajpas do ul. Szarych Szeregów nie 
obciążając już i tak bardzo obciążonego skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Ma 
to być drugi ślad w stronę centrum Katowic, który pozwoli z tych osiedli stosunkowo szybko się 
wydostać.  
 
Pan P_ S_ - mieszkaniec miasta stwierdził, że to rozwiązanie nic nie daje, ponieważ dalej będziemy 
stali w tych samych korkach. Mówimy o celowości, która nie jest celowością.  
 
Pan K_ D_ - mieszkaniec miasta stwierdził, że takimi działaniami miasto tylko zmarnuje czas 
i pieniądze. Jeżeli władze miasta chcą poprawić nam komfort życia to powinny brać pod uwagę 
nasze opinie. Czulibyśmy się z tym lepiej gdyby te konsultacje z nami zostały zrobione i na 
podstawie tychże właśnie konsultacji dopiero podjęto by decyzję. Mamy wrażenie, że te 
informacje, którymi dysponujecie są po prostu nieprawdziwe. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI stwierdził, że istnieje ogromna potrzeba 
dyskusji, lepszej polityki informacyjnej w zakresie prowadzonej inwestycji. Zasadne byłoby gdyby 
miasto przeprowadziło spotkanie informacyjne dla mieszkańców tej dzielnicy, podczas którego 
mogliby zgłosić swoje wątpliwości, uzyskać rzetelną informację. Na dzisiejszym posiedzeniu komisji 
tej dyskusji nie wyczerpiemy. Natomiast  należałoby takie spotkanie z mieszkańcami 
przeprowadzić szanując ich zastrzeżenia. Pan Przewodniczący skierowała prośbę w tym zakresie do 
Pana Prezydenta.  
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar BOJARUN zapewnił, że jak będzie gotowa 
koncepcja realizacji tej inwestycji to taka szczegółowa informacja zostanie udostępniona we 
wszystkich możliwych kanałach informacyjnych.   
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag Pan Przewodniczący stwierdził, że Komisja przyjęła do 
wiadomości przedłożoną informację.   
 
Ad. 5. Opiniowanie projektów uchwał. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI poinformował zebranych, że do dnia dzisiejszego 
pod obrady komisji nie wpłynął żaden projekt uchwały. 
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Ad. 6. Sprawy bieżące. 
 
Ad. 1) Informacja dotycząca planów modernizacji skrzyżowania ulic Armii Krajowej z Kostki-

Napierskiego w Katowicach-Piotrowicach oraz działań, jakie możliwe są do podjęcia na 
chwilę obecną by obniżyć wypadkowość w tym rejonie. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI poinformował, że informacja dotycząca planów 
modernizacji skrzyżowania ulic Armii Krajowej z Kostki-Napierskiego w Katowicach-Piotrowicach 
oraz działań, jakie możliwe są do podjęcia na chwilę obecną by obniżyć wypadkowość w tym 
rejonie została włączona do dzisiejszego porządku obrad komisji na wniosek radnych Adama 
Lejmana-Gąski oraz Dawida Kamińskiego. W związku z powyższym Pan Przewodniczący zwrócił się 
z prośbą o przedstawienie niniejszej informacji.  
 
Radny Adam LEJMAN-GĄSKA omówił problem związany z poruszaniem się na ww. skrzyżowaniu. 
Pan radny poinformował, że w tym zakresie złożył już dwie interpelacje. Następnie Pan radny 
przestawił treść niniejszych interpelacji oraz odpowiedzi, jakie na nie uzyskał. Pan radny zapytał 
czy jest szansa, aby budowa ronda na tym skrzyżowaniu mimo wszystko nastąpiła wcześniej niż 
w 2045 roku.   
 
Radny Dawid KAMIŃSKI dodał, że faktycznie skrzyżowane to jest specyficzne i dochodzi tam do 
wielu wypadków. Pan radny zapytał, kiedy będzie możliwe przeprowadzanie takiej inwestycji. Czy 
jest już plan jak ta inwestycja będzie wyglądała. 
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław LOWAK wyjaśnił, że podjęte zostały czynności przez 
właściwe jednostki Urzędu Miasta Katowice obejmujące opracowanie projektu zmian w organizacji 
ruchu dla zastosowania tzw. „piktogramu” znaku B-20 „Stop” na ulicy Kostki Napierskiego. Jeśli 
chodzi o wypadki to nie jest to skrzyżowanie statystycznie obciążone, ale my podejmujemy 
działania zapobiegawcze. Stąd też zasadnym było podjęcie działań prewencyjnych w postaci 
dodatkowego oznakowania. Odnosząc się do kwestii przebudowy tego skrzyżowania Pan Naczelnik 
stwierdził, że rok 2045 wynika z faktu, że zadanie to ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Katowice na lata 2019-2045. Decyzja została podjęta. Jest taka pozycja 
budżetowa, która obejmuje przebudowę trzech skrzyżowań w tym rejonie. Pierwsze skrzyżowanie 
to skrzyżowanie ulic Szarych Szeregów z Armii Krajowej i Stabika. Tam powstanie rondo. Drugie 
skrzyżowanie to jest właśnie skrzyżowanie ulic Armii Krajowej z Kostki Napierskiego i trzecie 
skrzyżowanie to skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Gen. Jankego. Odnosząc się do samej formy 
przebudowy skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Kostki-Napierskiego Pan Naczelnik wyjaśnił, że nie 
zostało to jeszcze rozstrzygnięte. Jeśli da się tam zbudować rondo to takiego rozwiązanie zostanie 
zastosowane. Alternatywą może być skrzyżowanie skanalizowane sygnalizacją świetlną. Niemniej 
jednak dopiero projekt techniczny pokaże możliwości. Jeśli chodzi o czasokres realizacji to 
w Wydziale Rozwoju Miasta przygotowywana jest obecnie specyfikacja techniczna na zlecenia 
opracowania dokumentacji technicznej. Prawdopodobnie odbędzie się to w tym roku. Takie 
opracowanie trwa około roku.  
 
Radny Adam LEJMAN-GĄSKA stwierdził, że na omawianym skrzyżowaniu nie ma zbyt wiele 
miejsca żeby zbudować pełne rondo natomiast zdaniem Pana radnego niskim kosztem może tam 
poprawić bezpieczeństwo. Dobre oznakowanie tego skrzyżowania i zrobienie płaskiej wysepki 
w zupełności by wystarczyło.  
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Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław LOWAK wyjaśnił, że ma wątpliwości czy 
w istniejącym układzie drogowym takie działania są możliwe. Rozważana była tam wyspa. Jednak 
są tam duże ograniczenia terenowe istniejącej infrastruktury w zakresie zastosowania quasironda. 
Możliwości rozwiązań komunikacyjnych w tym rejonie pokaże opracowywany projekt.   
 
Radny Adam LEJMAN-GĄSKA podziękowała za pozytywne rozpatrzenie prośby o dodatkowe 
oznakowanie tego skrzyżowania  
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag Pan Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie porządku 
obrad.  
 

Ad. 7. Wolne wnioski. 
 
Radny Adam LEJMAN-GĄSKA poruszył kwestię uruchomienia linii kolejowej nr 142 w Katowicach- 
Ochojcu. Pan radny zauważył, że z siedmiu dróg wylotowych z południa Katowic zostaną tylko trzy: 
Grota-Roweckiego, Pstrągowa i Armii Krajowej. Pan radny zapytał czy jest szansa na to, że 
poczynione zostaną jakieś kroki, które spowodują, że pojawiają się dodatkowe miejsca, przez które 
będzie można wyjechać z tych południowych dzielnic czy to w kierunku centrum miasta czy 
w kierunku Cieszyna.    
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław LOWAK przypomniał, że na poprzednim 
posiedzeniu Komisji odbyła się szeroka dyskusja w tym zakresie. Są dwa przedziały czasowe. Jeden 
dotyczy zakończenia inwestycji przez kolej, a drugi dotyczący realizacji inwestycji 
wielopoziomowych. W tym zakresie prowadzone są bardzo trudne rozmowy z PKP i wymiana 
korespondencji żeby na dzisiaj w tym układzie, jakim jesteśmy kolej zastosowała rozwiązania, które 
minimalizują czasy zamykania przejazdów. Pan Naczelnik stwierdził, że należy skoncentrować się 
na naciskach na kolej, aby wróciła do inwestycji przebudowy linii kolejowej na odcinku do Tychów. 
Dyskusja się toczy niestety bez żadnych gwarancji na sukces. Pan Naczelnik dodał, że w planie 
pracy Komisji Transportu ujęte zostało zagadnienie współpracy z koleją. Wobec powyższego Pan 
Naczelnik zwrócił się z prośbą by na tym zagadnieniu się skoncentrować, bo to temat, który 
w najbliższej przyszłości będzie nas dotyczył.  
 
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że musi pojawić się mocny wniosek o włączenie tego 
wyłączonego fragmentu ponownie do projektowania.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI potwierdził, że na majowym posiedzeniu 
omawiany będzie punkt dotyczący współpracy z koleją. Na to posiedzenie zaproszeni zostaną 
przedstawiciele PKP by mogli odnieść się do nurtujących nas zagadnień.  
 
Radny Adam LEJMAN-GĄSKA stwierdził, że miasto będzie miało wsparcie ze strony wszystkich 
radnych, jeśli chodzi o rozmowy z koleją. Pan radny zwrócił się z prośbą by jak najwięcej 
przejazdów kolejowych zwłaszcza w Podlesiu było zamykanych tylko na czas przyjazdu pociągu.  
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław LOWAK stwierdził, że sprawa ta jest przedmiotem 
zgłaszanych uwag do kolei. Pan Naczelnik przypomniał jak wyglądał projekt rozwiązań 
komunikacyjnych przyjętych przez PKP, zanim wspominany wcześniej odcinek linii E65 został 
wyłączony z planu.   
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Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że najprostszym rozwiązaniem byłoby to, co zostało z projektu 
usunięte przywrócić. Kolej przyjmuje te argumenty i wnioski, ale do kolejnej perspektywy 
finansowej. Pani radna stwierdziła, że jeśli na komisji będzie przedstawiciel PKP to należy 
próbować przekonać go do tego by ten projekt osobnym trybem, osobnym zamówieniem, 
osobnym zadaniem kolej włączyła do prowadzonej inwestycji, bo on jest kompatybilny z całością 
od Grodziska Mazowieckiego do granicy państwa. Należy pokazywać kolei te trudności, które są 
obecnie albo, które za chwilę się pojawią jak w przypadku przejazdu na ul. Jankego. Pokazywać, że 
za chwilę nie będzie ruchu na trasie przez Podlesie, bo wszystkie międzynarodowe pociągi zajmą 
czas przejazdu. Pani radna stwierdziła, że są to nadrzędne kwestie w stosunku do interesów 
lokalnych. Jeżeli miasto straci ten ruch kolejowy to straci szansę na rozwój.  
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław LOWAK stwierdził, że należy stworzyć szerszą 
koalicję dla tej inwestycji. Miasto to zgłasza, ale szansy upatrujemy również we współpracy 
z Metropolią.  
 
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że należy tylko zaktualizować istniejący projekt. Szkoda 
bowiem czasu na planowanie od początku. Obecnie PKP realizuje projekt kolei E65 z „dziurą”. 
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław LOWAK stwierdził, że ta „dziura” jest łatana za 
pomocą bajpasa przez Ochojec.  
 
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że w zaistniałej sytuacji należy działać globalnie. 
 
Radny Dawid KAMIŃSKI poruszył temat przejazdu kolejowego na Kostuchnie. Przebiegać będzie 
tam kolej towarowa, ale docelowo też kolej pasażerska. Pan radny zapytał czy skoro już będzie tam 
przebiegała kolej pasażerska to jest możliwość żeby tam się zatrzymywała. 
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław LOWAK stwierdził, że na chwilę obecną sytuacja 
wygląda tak, że przebiegał będzie tam tylko ruch towarowy. W takim też zakresie jest 
dostosowywana infrastruktura. W dokumencie metropolitalnym jest ujęte przywrócenie tam 
ruchu osobowego. Pan Naczelnik wyjaśnił, że wymaga to jednak przebudowania całej istniejącej 
infrastruktury.  
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący 
stwierdził, iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany. 
 
Ad. 8. Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Przewodniczący Komisji Pan Łukasz BORKOWSKI podziękował 
radnym za aktywność podczas obrad Komisji, stronie prezydenckiej oraz przedstawicielom 
wydziałów merytorycznych za udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych 
zagadnień.  
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Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Przewodniczący Komisji Transportu 

 

Łukasz BORKOWSKI 
Protokołowała: 
Katarzyna JAGLIŃSKA – KOŹLIK  


