
  Krzysztof Kraus 

  Radny Rady Miasta Katowice 

KRZYSZTOF KRAUS | +48 502 313 401 | krzysztof.kraus86@gmail.com 

Katowice, dn. 19 lutego 2021 r.   

 

 

 

Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 219/2021 

ws. podjęcia rozmów z PKP PLK SA celem zrealizowania pożądanych inwestycji 

przystankowych na Załężu i Osiedlu Witosa 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie podjęcia rozmów z PKP PLK SA celem zrealizowania pożądanych 

inwestycji przystankowych na Załężu i Osiedlu Witosa. 

W tzw. Programie Przystankowym PKP Polskie Linie Kolejowe SA na lata 2020-2025 

nie znalazły się dwie, bardzo istotne, pożądane przez Mieszkańców inwestycje 

przystankowe na terenie Katowic:  

1/ modernizacja przystanku kolejowego w Załężu celem dostosowania go do potrzeb 

osób o ograniczonych możliwościach poruszania się (osoby starsze, chore, osoby z 

dziećmi w wózkach, osoby na wózkach inwalidzkich, rowerzyści itp.); 

oraz 

2/ utworzenie przystanku kolejowego na Osiedlu Witosa na terenie po byłej Kopalni 

Węgla Kamiennego „Kleofas”. 

Słusznie uznając tzw. Program Przystankowy za do tej pory najlepszy mechanizm 

pozwalający na realizację obu inwestycji, wobec braku uwzględnienia ich 

w Programie, w imieniu lokalnych społeczności Załęża i Osiedla Witosa zwracam się 

do Szanownego Pana Prezydenta z prośbą o podjęcie przez władze Miasta oraz 

stosowne agendy Urzędu rozmów ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe SA celem 

znalezienia rozwiązania służącego do zrealizowania pożądanych inwestycji 

przystankowych na Załężu i Osiedlu Witosa. 

W licznych pismach zarówno ja, jak i obie rady dzielnic (Rada Jednostki Pomocniczej 

nr 7 Załęże i Rada Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa), wielokrotnie 

argumentowaliśmy konieczność zrealizowania obu inwestycji przystankowych dla 
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poprawy transportu zbiorowego w naszej części Miasta, ale i jednocześnie dla 

zwiększenia ilości pasażerów kolei regionalnej, co powinno być w interesie także 

spółek kolejowych. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji i poinformowanie 

mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Gorąco apeluję o potraktowanie sprawy jako pilnej, priorytetowej i o niezwykle dużej 

wadze. Pragnę przypomnieć, że Mieszkańcy Osiedla Witosa wciąż zbierają w sprawie 

utworzenia przystanku na terenie ich dzielnicy podpisy pod petycją do Ministra 

Infrastruktury – zebranych podpisów jest ok. 400, a dalsze zbieranie ograniczone jest 

przepisami związanymi z sytuacją epidemiczną w kraju. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  




