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 Odpowiadając na interpelację z dnia 15.04.2019r. w sprawie przedłużenia ulicy Grundmanna w kierunku 

południowym uprzejmie informuję, że w 2009 roku została opracowana „Analiza funkcjonalno – przestrzenna 

z rozwiązaniami wariantowymi dla przedłużenia ciągu ulic Stęślickiego – Grundmanna w kierunku południowym 

do autostrady A4 i ulicy Bocheńskiego oraz połączeniami z dworcem kolejowym i obszarem po zachodniej stronie 

ulicy Mikołowskiej”.  

Z uwagi na znaczny upływ czasu oraz plany Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe związane z modernizacją linii 

kolejowych wraz z dobudową nowych torów w ramach projektu „ Prace na podstawowych ciągach pasażerskich 

( E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap 1: linia E-65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – 

Zebrzydowice w części 1 (LOT A) na odcinku Katowice Szopienice Południowe – Katowice – Katowice Piotrowice” 

zarówno rozwiązania zawarte w analizie jak i szacunkowe koszty uległy dezaktualizacji. Ponadto, w ramach 

projektów unijnych Tramwaje Śląskie S.A. realizują zadanie pod nazwą "Budowa linii tramwajowej wzdłuż 

ul. Grundmanna w Katowicach. Połączenie dwóch magistrali linii tramwajowych funkcjonujących w układzie wschód 

- zachód biegnących ul. Chorzowską oraz ul. Gliwicką". 

Uwzględniając powyższe oraz fakt, że dla poprowadzenia przedłużenia u. Grundmanna w kierunku autostrady 

A4 niezbędna jest znajomość przyjętych rozwiązań zarówno kolejowych jak i tramwajowych, a te są dopiero w fazie 

projektowania, a także z uwagi na ograniczone środki finansowe Miasta, aktualnie nie planuje się realizacji ww. 

zamierzenia inwestycyjnego. 

       

                          Z poważaniem  

             (-) 
Wiceprezydent Miasta Katowice 

   Marzena Szuba 
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