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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 140/2020 

ws. zaproponowanego przez ZTM rozkładu jazdy linii nr 115 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie zaproponowanego przez ZTM rozkładu jazdy linii nr 115. 

Zaproponowane przez ZTM zmiany w kursowaniu linii nr 115 (rozkład przewidziany 

do wdrożenia od 6 lipca br.) są przejawem niemającego precedensu zwijania oferty 

przewozowej dla Mieszańców Osiedla Witosa – i to w obliczu, gdy dzielnicę czeka w 

najbliższym czasie zasiedlenie ponad 200 mieszkań w nowych inwestycjach 

mieszkalnych. To idące wbrew europejskim, proekologicznym a nadto 

zdroworozsądkowym tendencjom działanie podmiotu zarządzającego transportem 

zbiorowym, wyłonionego z niewybieranego w powszechnych wyborach tworu, 

wymaga pilnego oprotestowania. 

Proponowane przez ZTM rozwiązanie zakłada wprowadzenie dla linii nr 115 kategorii 

„dnia roboczego nieszkolnego”, służącego w praktyce ograniczeniu ilości przewozów 

w ciągu dnia. W nowoczesnej metropolii na głównych trasach (a do takich należą 

linie łączące bezpośrednio centrum stolicy aglomeracji z poszczególnymi 

dzielnicami!) to nie pasażer czeka na podjazd autobusu/tramwaju, lecz bez względu 

na to, kiedy na przystanek przyjdzie, w czasie do 5 minut zabierze go z niego pojazd 

komunikacji publicznej (ponieważ nie jesteśmy jeszcze Wiedniem lub Pragą ani 

Bratysławą lub Zagrzebiem w pełni zrozumiałe byłoby tu 10 minut). Tymczasem 

w Katowicach ZTM proponuje wprowadzenie na trasie Osiedle Witosa – Dworzec 

Kolejowy (główne centrum przesiadkowe miasta) taktu… 30-minutowego 

w nieszkolne dni robocze w godzinach 8:30-12:30. Abstrahując od samego 

przestrzelonego konceptu, że uczniowie szkół średnich w ogóle korzystają 

z komunikacji publicznej w godzinach, gdy są na lekcjach (a w takich są, więc 

podyktowanie tej zmiany kwestiami niekorzystania przez uczniów z komunikacji 

publicznej w odniesieniu do godzin 8:30-12:30 w wakacje i ferie to jakiś absurd!), 

może warto organizatorowi transportu uświadomić, że służba zdrowia, administracja, 

służby skarbowe i inne funkcjonują normalnie przez cały dzień, bez względu na porę 
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roku czy inne okoliczności. Optymalizacja oferty (o ile w ogóle chodzi w niej 

o cokolwiek innego niż cięcie kosztów) nie może odbywać się kosztem osób 

starszych, osób opiekujących się dziećmi – a ci korzystają z komunikacji publicznej 

cały dzień. Naprawdę u progu trzeciej dekady XXI wieku blisko 13-tysięcznej dzielnicy 

stolicy metropolii proponuje się alternatywę: dojazd do centralnego hubu 

komunikacyjno-handlowo-usługowego, jakim jest dziś dworzec kolejowy, co 30 

minut, albo konieczność przesiadki na tej głównej osi komunikacyjnej w takcie 15-

minutowym? 

W nawiązaniu do przedstawionego rozkładu, którego nie sposób zaakceptować, 

pragnę przytoczyć i poprosić o przekazanie ZTM postulatów prawdziwie 

poprawiających ofertę przewozową dla Mieszkańców Osiedla Witosa: 

1/ ustanowienie regularnego taktu linii nr 115 (co 10 minut w dni robocze, co 15 

minut w dni wolne) lub skierowanie linii nr 193 do obsługi dworca kolejowego, tak, by 

na trasie Osiedle Witosa II – Katowice Dworzec autobusy funkcjonowały w takcie 10-

minutowym (co nadal nie rozwiąże problemu słabszej obsługi przystanku Obroki 

Dulęby – linia nr 193 nie kursuje po ul. Obroki – lecz będzie już sporym 

udogodnieniem); 

2/ wdrożenie szerzej opisanych w innych pismach zmian w kursowaniu linii nr 900. 

Szanowny Panie Prezydencie, 

jeżeli Miasto Katowice nie znajdzie sposobu na wyegzekwowanie od zarządzanego 

przez Metropolię organizatora przewozów dopasowania oferty do autentycznych 

potrzeb Mieszkańców miasta – zasadnym stanie się pytanie, po co i w czyim 

interesie Katowice w tym dziwnym układzie trwają.  

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji i poinformowanie 

mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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