
UCHWAŁA nr 211/2022 

Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa 

z dnia 10 maja 2022 r. 

 

w sprawie: przyjęcia stanowiska Rady względem propozycji utworzenia przystanku 

kolejowego na terenie Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa w związku z konsultacjami społecznymi 

projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska 

na odcinku Katowice – Gliwice – opracowanie Studium Wykonalności w ramach projektu 

pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”” 

 

 

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 Statutu Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa, 

Rada Dzielnicy 

uchwala 

§1 

Przyjąć stanowisko Rady względem propozycji utworzenia przystanku kolejowego na terenie 

Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa w związku z konsultacjami społecznymi projektu pn.: „Prace 

na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska na odcinku 

Katowice – Gliwice – opracowanie Studium Wykonalności w ramach projektu pn.: „Prace 

przygotowawcze dla wybranych projektów”” w treści stanowiącej załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa 

 
Krzysztof Kraus 

 

Uchwałę podjęto 10 głosami za, przy 0 głosach przeciw, 0 głosach wstrzymujących się, 

w obecności 10 Radnych. 

  



Załącznik do Uchwały nr 211 /2022 Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa z dn. 10 maja 2022 r. ws. 
przyjęcia stanowiska Rady względem propozycji utworzenia przystanku kolejowego na terenie 
Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa w związku z konsultacjami społecznymi projektu pn.: „Prace na 
podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska na odcinku Katowice – Gliwice 
– opracowanie Studium Wykonalności w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych 
projektów”” 
 

Stanowisko Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa względem propozycji utworzenia 
przystanku kolejowego na terenie Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa w związku z 
konsultacjami społecznymi projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach 
pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska na odcinku Katowice – Gliwice – 
opracowanie Studium Wykonalności w ramach projektu pn.: „Prace 
przygotowawcze dla wybranych projektów”” 
 

1. W obliczu coraz większych potrzeb transportowych Mieszkańców Dzielnicy, 

wobec rozwoju naszej Dzielnicy, chcąc zapewnić Mieszkańcom atrakcyjną i 

konkurencyjną względem podróży indywidualnych ofertę transportu 

zbiorowego, w uznaniu jego zalet środowiskowych, proekologicznych, Rada 

Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa w pełni popiera postulat utworzenia na terenie 

Dzielnicy nr 8 przystanku kolejowego. 

2. Przystanek winien być ulokowany w obrębie linii kolejowej nr E 30 jak najbliżej 

terenów mieszkalnych, tj. możliwie jak najbliżej skrzyżowania ulic Obroki i 

Witosa – w odniesieniu do przedstawionej propozycji bardziej w stronę 

zachodnią. 

3. Przystanek winien być dostosowany do potrzeb osób z ograniczonymi 

możliwościami poruszania się (osoby z niepełnosprawnościami, osoby z 

dziećmi w wózkach, osoby starsze). 

4. Przy budowie przystanku należy połączyć ul. Witosa z Al. Jana Pawła II 

możliwie prostym traktem pieszo-rowerowym. 

5. Przy budowie przystanku należy uwzględnić wykorzystanie środków 

transportu tzw. ostatniej mili (rower prywatny, rower miejski, hulajnoga). 

6. Przy okazji modernizacji linii kolejowej E 30 przebudowie ulec winien wiadukt 

nad ul. Wiśniową celem umożliwienia poprowadzenia zgodnie z przepisami 

ruchu pieszych i rowerzystów. 

7. Przy okazji modernizacji linii kolejowej E 30 na odcinku w sąsiedztwie terenów 

mieszkalnych linii towarzyszyć powinny ekrany akustyczne. 

 


