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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 91/2020 

ws. modyfikacji rozkładu jazdy wraz z wydłużonymi czasami postojów 

eksploatacyjnych dla linii nr 900 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie modyfikacji rozkładu jazdy wraz z wydłużonymi czasami postojów 

eksploatacyjnych dla linii nr 900. Interpelacja jest odpowiedzią na odpowiedź 

uzupełniającą z dn. 21.01.2020 r. (znak T.0003.84 .2019.JA T-III.KW-000017/20 

[EPUAP]) na interpelację RI-VIII-0001110 nr 59/2019 ws. zmian w kursowaniu linii nr 

900. 

Jak wynika ze wspomnianej wyżej odpowiedzi, „konsekwencją modyfikacji rozkładu 

jazdy wraz z wydłużonymi czasami postojów eksploatacyjnych dla linii nr 900 byłoby 

zwiększenie liczby autobusów obsługujących linię, co nie jest przewidziane w 

aktualnej umowie z operatorem”. Jednakże „umowa z operatorem publicznego 

transportu zbiorowego obsługującym linię nr 900 obowiązuje do 30.04.2020 r. 

[i] możliwe jest zgłoszenie uwag w tym zakresie w terminie umożliwiającym 

przeprowadzenie przez ZTM nowego postępowania przetargowego na obsługę tej 

linii”. 

W związku z powyższym, dostrzegając zasadność powzięcia głębokich zmian 

w funkcjonowaniu linii nr 900 dla jej uracjonalnienia i dla osiągnięcia większych 

korzyści dla mieszkańców, nadto uwzględniając podjętą w temacie Uchwałę nr 

132/2020 Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z dn. 4 lutego br., 

w której Rada wyraziła oczekiwanie co do dokonania zmian w sposobie 

funkcjonowania linii, podtrzymuję wcześniej wyrażone stanowisko co do 

konieczności dokonania zmian w zakresie trasy i charakteru linii (z linii okrężnej na 

dwukierunkową Cmentarz Komunalny – Osiedle Witosa Pętla, Osiedle Witosa Pętla – 

Cmentarz Komunalny), w tym utworzenia i obsługi nowego przystanku przy ul. 

Pukowca, a także zapewnienia na przystankach końcowych postoju zapewniającego 

zapas czasu niezbędny dla ewentualnego wyeliminowania opóźnienia kursu już na 

starcie. 
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Ufam, że przez Pana Prezydenta zostanie podjęta decyzja w sprawie zgłoszenia 

uwag organizatorowi publicznego transportu zbiorowego w związku z planowanym 

zamówieniem publicznym w trybie i terminie takich, by możliwe było dokonanie 

zmian w kursowaniu linii od najbliższego zamówienia publicznego. 

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  
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