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INTERPELACJA nr 82/2019 

ws. inwestycji w infrastrukturę kolejową wzdłuż linii kolejowej nr 137 w związku 

z planami budowy połączenia kolejowego na lotnisko w Pyrzowicach 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie inwestycji w infrastrukturę kolejową wzdłuż linii kolejowej nr 137 

w związku z planami budowy połączenia kolejowego na lotnisko w Pyrzowicach. 

Pozyskanie unijnych środków finansowych (117 mln euro) na budowę dzięki 

rewitalizacji linii kolejowej Zawiercie – Tarnowskie Góry połączenia kolejowego 

Katowic i innych miast z lotniskiem w Pyrzowicach otwiera na nowo dyskusję 

o wykorzystaniu istniejącej infrastruktury położonej na terenie Miasta Katowice 

obejmującej dwie linie kolejowe umożliwiające prowadzenie docelowo przewozów 

pasażerskich w kierunku lotniska w Pyrzowicach (nr 137 i dalej nr 131 do 

Tarnowskich Gór oraz nr 1 do Zawiercia) tak, by z jej istnienia w pobliżu osiedli 

mieszkaniowych korzystali także mieszkańcy wspomnianych obszarów oraz aby była 

ona dla nich jak najmniej uciążliwa. 

Mając na względzie powyższe uprzejmie proszę o rozważenie trzech kwestii. 

1/ Rozwiązaniem ze wszech miar pożądanym jest oczekiwane od lat powstanie 

stacji kolejowej lub przystanku kolejowego w rejonie Osiedla Witosa na wysokości 

przedłużenia ulicy Witosa w rejonie marketu i stacji paliw i połączenie jej zarówno z 

Osiedlem Witosa, jak i Załężem. W połączeniu z coraz lepiej rozwijającym się 

systemem roweru miejskiego, zakładając utworzenie w rejonie przystanku/stacji 

stanowisk dla pozostawionych rowerów oraz odpowiedniej ilości miejsc 

parkingowych stacja/przystanek staną się potencjalnym nowym, atrakcyjnym dla 

sporej ilości mieszkańców Katowic, węzłem przesiadkowym umożlwiającym w ciągu 

kilku minut skorzystanie wymiennie z roweru miejskiego, autobusu, tramwaju i kolei. 

Aby zobrazować korzyści wynikające z powyższej inwestycji – dojazd pociągiem 

z Osiedla Witosa do centrum Katowic zajmować będzie 4-5  minut wobec obecnych 
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15-17 minut. Analogiczna sytuacja dotyczyć będzie wykorzystania kolei jako 

alternatywy dla tramwaju, który na odcinku od ul. Bocheńskiego do Placu Wolności 

porusza się nie po wydzielonym torowisku, lecz w ramach jezdni. 

2/ Realizacja połączenia z lotniskiem może być ostatnią w najbliższych latach okazją 

do poszerzenia wiaduktu pod torami wzdłuż ul. Wiśniowej. Obecnie przejazd ten 

stanowi „wąskie gardło” pomiędzy Osiedlem Witosa a Załężem. Sam wiadukt 

w części poszerzony jest o tyle, że możliwe jest pod torami poszerzenie ciągu 

pieszego i dobudowa ciągu rowerowego. 

3/ Linia kolejowa nr 131 na odcinku od wiaduktu wzdłuż ul. Wiśniowej do granic 

miasta wymaga jedno- lub dwustronnego osłonięcia tak, by zarówno chronić osoby 

postronne przed wtargnięciem na tory, jak i stanowić zaporę przed dotkliwym 

hałasem generowanym przez częste przejazdy składów, w tym składów towarowych 

i pociągów ekspresowych. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji oraz 

poinformowanie mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Jednocześnie informuję, iż w porozumieniu z Zarządem Jednostki Pomocniczej nr 8 

Osiedle Witosa przy współudziale lokalnych społeczników i mediów lokalnych 

rozpoczynamy w najbliższych dniach zbieranie podpisów pod petycją do Ministra 

Infrastruktury do wiadomości Marszałka Województwa Śląskiego dotyczącą 

utworzenia na terenie Osiedla Witosa w rejonie ul. Obroki przystanku kolejowego lub 

stacji kolejowej celem umożliwienia mieszkańcom Osiedla Witosa, zachodniej części 

Załęża oraz Osiedla Tysiąclecia korzystania z infrastruktury kolejowej pod kątem 

oferty pasażerskiej. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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