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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 59/2019 

ws. zmian w kursowaniu linii nr 900 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

na podstawie art 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację 

w sprawie zmian w kursowaniu linii nr 900. 

Interpelacją z dn. 18.03.2019 r. zwróciłem się z wnioskiem o dokonanie dalszych 

zmian w kursowaniu linii nr 900, skutkujących racjonalizacją jej funkcjonowania.  

Jak wskazałem w ww. piśmie, pożądana byłaby zmiana charakteru linii z okrężnej na 

linię dwukierunkową w relacjach: Osiedle Witosa Pętla – Katowice Cmentarz 

Komunalny oraz Katowice Cmentarz Komunalny – Osiedle Witosa Pętla z postojem 

na obu przystankach końcowych. W przypadku dokonania wyżej opisanej zmiany 

poprowadzenie linii w relacji z Osiedla Witosa w kierunku Cmentarza Komunalnego 

możliwe jest od pętli ul. Kwiatkowskiego, dalej ul. Witosa (obsługa przystanków 

Osiedle Witosa Centrum, Osiedle Witosa II), ul. Kossutha (obsługa przystanku Osiedle 

Witosa Kossutha NFZ), ul. Pukowca (wraz z utworzeniem nowego stanowiska dla 

przystanku Załęże Stacja Kolejowa przy zjeździe z ul. Pukowca prawoskrętem w ul. 

Bocheńskiego i jego obsługa – tak, aby umożliwić pieszym dojście do stacji 

kolejowej bez konieczności przejścia przez przejście dla pieszych z sygnalizacją 

świetlną), ul. Bocheńskiego (obsługa przystanków Załęże Centrum Handlowe, 

Załęska Hałda Bocheńskiego Autostrada) aż do włączenia się na dotychczasową 

trasę po południowej drodze zbiorczej przy autostradzie celem kontynuowania trasy 

przejazdu jak dotychczas. Dodatkowo zasadne wydaje się dostosowanie godzin 

kursowania linii do odjazdów ze stacji kolejowej Katowice-Załęże, zwłaszcza 

w godzinach porannego i popołudniowego szczytu (6:30-9:00 i 15:00-17:30) oraz 

w dni wolne od pracy, co powinno wpłynąć także na większe napełnienie pojazdów 

oraz wydatnie zwiększyć zainteresowanie Mieszkańców (zwłaszcza myślę tu 

o studentach) dojazdem komunikacją zbiorową. Proponowane zmiany wpłyną 

korzystnie na ofertę transportu zbiorowego dla Mieszkańców naszej części Miasta, 

pozwalając na coraz większe i bardziej efektywne wykorzystanie stacji kolejowej 
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w Załężu, dopóki nie powstanie dedykowana Osiedlu Witosa i Obrokom nowa stacja 

kolejowa. 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta pismem T.0003.5.2019.JA / T-III.KW-000128/19 

udzielił odpowiedzi, iż sprawa przekazana zostanie – zgodnie z kompetencjami – do 

Zarządu Transportu Metropolitalnego celem rozpatrzenia wskazanej potrzeby przy 

opracowaniu planowanej optymalizacji sieci komunikacyjnej. ZTM  

W bieżącej chwili ZTM komunikuje publicznie prace nad nową siatką połączeń. Zdaje 

się, że globalne prace nad tym przedsięwzięciem potrwają dłuższy czas. W mojej 

opinii pożądane jest ponowne zwrócenie się do Zarządu celem wprowadzenia 

postulowanych przeze mnie na wniosek Mieszkańców zmian bez zbędnej zwłoki – 

zgłoszone przeze mnie w marcu potrzeby w kontekście linii nr 900 nie powinny być 

traktowane przez Zarząd jako postulaty do uwzględnienia w przyszłości, ale szansa 

na rozwiązanie bieżących problemów Mieszkańców z dojazdem m.in. do stacji 

w Załężu (póki mgliste obietnice ZTM co do nowej sieci kolei metropolitalnej 

doczekają się – o tyle, o ile – realizacji). 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji oraz 

poinformowanie mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  



UPO Podpis 1

 Podpis prawidłowy Profilem Zaufanym ePUAP.
Walidacja podpisu wykonana na podstawie weryfikacji integralności i autentyczności pieczęci
elektronicznej Ministra Cyfryzacji, zgodnie z §13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10
września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2018 poz. 1760 ze zm.).

Data i czas złożenia podpisu: 2019-09-04 07:45:56

PODPISUJĄCY

Nazwisko Kraus

Imię Krzysztof

Drugie imię Eugeniusz

ID konta ePUAP KrzysztofKraus

Podpisano przy użyciu Profilu Zaufanego ePUAP.

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Unizeto Technologies S.A.

Organ poświadczający certyfikat (OU) Certum Certification Authority

Podmiot (CN) Certum Digital Identification CA SHA2

Lista plików podpisanych elektronicznie powyższym podpisem:
Pismo ogólne do urzędu - Pismo ogólne do urzędu.xml


