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Katowice, dn. 21 lipca 2022 r.   

 

Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 423/2022 

ws. zorganizowania komunikacji zastępczej za tramwaje na ul Gliwickiej 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie zorganizowania komunikacji zastępczej za tramwaje na ul Gliwickiej. 

Kiedy podejmujemy decyzje o przeznaczaniu niemałych środków finansowych na 

remonty lub utworzenie nowych linii tramwajowych, zwykle towarzyszy nam słuszne 

założenie, że robimy to po to, by pasażerom zbiorkomu podróżowało się – docelowo 

– szybciej, wygodniej, bardziej komfortowo. Zdajemy sobie przy tym także sprawę, że 

dla osiągnięcia tego celu, jak i celu nadrzędnego, który musi nam przyświecać 

w kontekście chęci odkorkowania centrum i „odsamochodowienia” (filolożki 

i filolodzy wybaczą mi użycie tego językowego potworka) Miasta, to jest zwiększenia 

liczby Mieszkańców korzystających z komunikacji zbiorowej w ogóle, potrzebne jest 

poniesienie kosztów także po stronie doraźnej wygody już korzystających ze 

zbiorkomu: drobnych korekt kursów konkretnych linii, czasem mniejszej ilości kursów 

w ciągu doby, konieczności przesiadania się z tramwaju na autobus komunikacji 

zastępczej etc. Krótko: tak, jest to uzasadnione i co do zasady akceptowalne przez 

Pasażerów. Wszystkie zmiany bowiem, tymczasowa konieczna organizacja 

przewozów na remontowanych odcinkach i towarzyszące jej niedogodności powinny 

jednak w pierwszej kolejności uwzględniać interes i wygodę już korzystających 

z konkretnych linii Pasażerów. 

Wydaje mi się jednak, że organizacja zbiorkomu w związku z modernizacją torowiska 

na ul. Gliwickiej i w tym samym czasie budową nowej linii tramwajowej wzdłuż ul. 

Grundmanna chyba nie tak powinna wyglądać, gdyby wziąć pod uwagę w pierwszej 

kolejności interes Pasażerów. O tych, mam smutne wrażenie, nikt chyba nie 

pomyślał. Przemawiają za tym niżej wymienione okoliczności. 

1/ Radykalne ograniczenie częstotliwości kursów tramwajów 

W związku z przebudową torowiska wzdłuż ul. Gliwickiej na odcinku Wiśniowa-

Bocheńskiego i budową linii wzdłuż ul. Grundmanna trzy linie kursujące po ul. 
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Gliwickiej (nr 7, 20, 43) zastąpione zostały jedną linią nr 20, tym samym takt 5-

munutowy na odcinku Chorzów Batory – Załęże – Śródmieście (do ul. Pośpiecha) 

został zastąpiony taktem 15-minutowym. W praktyce, z 12 kursów na godzinę, 

zostały 4. Jak te 4 kursy obsłużyć mają potoki podróżnych, których mnogość 

rozbijana była dotychczas na 12 kursów? 

Potrzebne jest zwiększenie ilości kursów o minimum 2 w ciągu godziny – i jest to 

minimum absolutne. 

2/ Brak – w praktyce – komunikacji zastępczej 

Autobusy T-20, w teorii zorganizowane jako komunikacja zastępcza dla linii nr 20 na 

trasie Załęże Pośpiecha – Plac Wolności, nie są w żaden sposób skomunikowane 

z linią tramwajową nr 20 (poza nielicznymi kursami, które dosłownie policzyć można 

na palcach jednej ręki). Podróżni bowiem oczekują po wysiadce z tramwaju na 

autobus komunikacji zastępczej zwykle minimum 8 minut. To jest kuriozum 

i w żaden sposób nie można mówić tu o komunikacji zastępczej! Podobnie 

kuriozalne jest to, że część kursów linii nr 20 nie znajduje kontynuacji w postaci 

komunikacji zastępczej (Podróżny oczekuje na busa 23 minuty!!!) – dotyczy to m.in. 

kursów kończących jazdę na przystanku Załęże Pośpiecha o godz. 6:46, 8:46, 10:46, 

12:46, 14:46, 16:46, 21:44. Z kolei część autobusów komunikacji zastępczej jeździ 

bez korelacji z tramwajem, to znaczy odjeżdżają z Pośpiecha w stronę Placu 

Wolności bez przyjazdu wcześniej tramwaju. Po co? 

Oczekuję skomunikowania odjazdów autobusów komunikacji zastępczej 

z przyjazdami tramwajów: aby zapewnić czas na przesiadkę dla osób starszych 

autobus winien odjeżdżać w stronę Placu Wolności do 2 minut po przyjeździe 

tramwaju. Podobna przesiadka powinna być zapewniona w stronę przeciwną. 

3/ Organizacja przystanków na Placu Wolności 

Z niezrozumiałych dla mnie powodów autobus komunikacji zastępczej linii nr T-20 

zatrzymuje się w obrębie Placu Wolności na stanowisku zlokalizowanym pomiędzy 

ulicami Sokolską a Gliwicką, podczas gdy do tramwaju, celem kontynuacji podróży w 

stronę Dworca Kolejowego i dalej, Pasażer skorzystać musi z przystanku na ul. 

3 Maja – o ile z tramwaju nie wysiądzie od razy po wejściu, gdyż przecież w pojeździe 

emitowany jest na owym przystanku (to przystanek końcowy) komunikat o końcu 

jazdy tramwaju. Pasażerowie muszą biegać po Placu Wolności, by z autobusu 

przesiąść się do tramwaju. 

Oczekuję wdrożenia dwóch rozwiązań: 

a. stworzenie tymczasowego przystanku tramwajowego w obrębie Placu 

Wolności pomiędzy ulicami Gliwicką i Sądową dla wszystkich tramwajów, tak 

by umożliwić Pasażerom przesiadkę połączoną z przystankiem Katowice 

Sobieskiego; 



  Radny Rady Miasta Katowice 

  Krzysztof Kraus 

 

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

b. skierowanie autobusów komunikacji zastępczej do obsługi w obrębie 

przystanku Plac Wolności stanowiska zlokalizowanego pomiędzy ulicami 

Sokolską i 3 Maja. 

Oba rozwiązania będą bardzo korzystne dla Pasażerów. 

4/ Brak kontynuacji linii nr 20 na odcinku Plac Wolności – Zawodzie 

Gdy już Pasażer szczęśliwie znajdzie się na Placu Wolności, zmuszony jest przesiąść 

się do tramwaju linii nr 37 w stronę Zawodzia. Z punktu widzenia Pasażera 

korzystającego z biletów jednorazowych – traci on na tym. Jest on bowiem 

zmuszony zapłacić więcej – kiedyś np. z Załęża do Zawodzia dojechał bez przesiadki 

jednym tramwajem, dziś musi kupić bilet 40-minutowy, bo się przesiada do innego 

tramwaju (bilet na 1 miasto bez przesiadek tożsamy jest z biletem 20-minutowym z 

przesiadkami, a bilet skasowany w tramwaju nr 20 ważny jest tylko w autobusie 

komunikacji zastępczej).  

Oczekuję umożliwienia pasażerom przejazdu na bilecie na 1 miasto na trasie od 

granic Chorzowa do Zawodzia, tak jak było to przy pełnej trasie linii nr 20. 

5/ Zbyt mało informacji o zmianach 

Mimo umieszczenia przez ZTM informacji o zmianach w kursowaniu tramwajów na 

przystankach, zasadniczo niewiele to daje. Na co dzień podróżuję linią nr 20 do pracy 

i wiem, że pośród Pasażerów panuje dezinformacja.  

Zasadnym byłoby: 

a. umieszczenie informacji o zmianach także w sposób graficzny; 

b. umieszczenie informacji o zmianach w pojazdach: zarówno w tramwajach, jak 

i w autobusach komunikacji zastępczej. 

Doceniam umieszczenie kodów QR na przystankach – przy czym dla osób starszych, 

a to głównie Pasażerowie linii nr 20 (przynajmniej w sezonie urlopowym), nie jest to 

zbyt funkcjonalne. 

Szanowny Panie Prezydencie, 

jako że prace zaburzające ruch tramwajów na ul. Gliwickiej potrwają do listopada, 

jest szansa na poddanie organizacji zbiorkomu na tej trasie potrzebnym zmianom, 

których wdrożenie – w interesie Pasażerów – konieczne jest jak najprędzej, a już 

ostatecznie nie później niż przed 1 września br., gdy do tramwajów na ul. Gliwickiej 

powrócą m.in. uczniowie czy pracownicy szkół (a następnie uczelni) i w ogóle liczba 

Pasażerów – jak to w roku szkolnym i akademickim – zwiększy się. 

Trochę przeraża mnie, że nikt o tym na czas nie pomyślał, ale szczęśliwie – nie jest 

jeszcze za późno na zmiany. Nie odstraszajmy od komunikacji publicznej grupy jej 

dotychczasowych użytkowników – tych licznych z przymusu (bo bez samochodu) 

i tych należących do tej heroicznej grupy pasjonatów, dla których zbiorkom jest opcją, 

a nie koniecznością. 
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Uprzejmie proszę o wystąpienie do Organizatora komunikacji publicznej o wdrożenie 

potrzebnych Pasażerom zmian i ich skuteczne wyegzekwowanie. 

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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