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Katowice, dn. 17 października 2019 r.

Szanowny Pan
dr Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice
za pośrednictwem
Przewodniczącego
Rady Miasta Katowice

INTERPELACJA nr 79/2019
ws. zabezpieczenia linii kolejowej w sąsiedztwie Osiedla Witosa i Załęża
Szanowny Panie Prezydencie,
na podstawie art 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację
w sprawie zabezpieczenia linii kolejowej w sąsiedztwie Osiedla Witosa i Załęża.
Na sąsiadującej z Osiedlem Witosa i Załężem linii kolejowej nr 137 raz po raz
dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych, często ze skutkiem
śmiertelnym. Linia, po której poruszają się pociągi towarowe i osobowe, ale także
pociągi klasy EIP czy EIC, umożliwia rozwijanie przez składy prędkości
przekraczającej 100-120 km/h, a mimo tego jest niezabezpieczona przed
wtargnięciem pieszych. W związku z brakiem zabezpieczeń i fizycznych przeszkód,
mimo wielkiego ryzyka piesi regularnie korzystają z dzikiego przejścia przez tory,
gdyż jest to najkrótsza droga łącząca Załęże z Osiedlem Witosa.
Brak zabezpieczeń linii kolejowych biegnących pomiędzy osiedlami mieszkalnymi, po
których możliwe jest prowadzenie składów z prędkością powyżej 100-120 km/h,
rodzi potencjalne zagrożenia – jak widać z bezpośredniego doświadczenia linii nr
137 na ww. odcinku, gdzie raz po raz dochodzi do potrąceń ze skutkiem śmiertelnym.
Obowiązkiem zarządcy infrastruktury, także w jego własnym i innych spółek
kolejowych interesie, jest eliminowanie tego typu zagrożeń. W związku z tym za
zasadne uznaję podjęcie skutecznych rozmów z zarządcą infrastruktury kolejowej
w zakresie wdrożenia zabezpieczeń na wspomnianym odcinku linii nr 137.
Ponadto, docelowo, także ze względu na ogromny hałas generowany przez
poruszające się z dużą prędkością składy osobowe i składy towarowe w ogóle,
zarządca winien na całej długości linii pomiędzy dzielnicami mieszkalnymi
zastosować ekrany akustyczne (przy okazji zabezpieczające przed wtargnięciem na
tory pieszych), a obie dzielnice winny być połączone tunelem z przejściem
podziemnym, być może na wysokości potencjalnego i spodziewanego w nie aż tak
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dalekiej przyszłości przystanku kolejowego Katowice Osiedle Witosa (znajdującego
się we wszystkich, poza „zerowym”, wariantach tzw. kolei metropolitalnej).
W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji
poinformowanie mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach.
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