
UCHWAŁA nr 166/2021 

Rady Jednostki Pomocniczej 

Miasta Katowice nr 8 Osiedle Witosa 

z dnia 08 lutego 2021 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Stanowiska Rady względem planów uruchomienia przez Zarząd 

Transportu Metropolitalnego tzw. linii metropolitalnych „M” 

 

Na podstawie § 6 ust. 13 lit. d Statutu Jednostki Pomocniczej nr 8 

Osiedle Witosa, 

Rada Jednostki Pomocniczej 

uchwala 

§1 

Przyjąć Stanowisko Rady względem planów uruchomienia przez Zarząd Transportu 

Metropolitalnego tzw. linii metropolitalnych „M” w brzmieniu: 

„Jedną z proponowanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego GZM metrolinii jest linia 

oznaczona jako M10 relacji Katowice–Tychy–Kobiór. Jej uruchomienie i skorelowanie z 

przyjazdami na przystanek Katowice AWF linii 115/177/193/900 pozwoli na szybki dojazd z 

Osiedla Witosa na Giszowiec i dalej do Murcek, a także w kierunku powrotnym.  

O wiele więcej korzyści wyzyskać można by było, lokując na trasie linii M10 także przystanek 

na wysokości CH Trzy Stawy – Mieszkańcy Osiedla Witosa mogliby dzięki temu łatwo 

i szybko dostać się do Katowickiego Parku Leśnego, na Dolinę Trzech Stawów, ale i do 

centrum handlowego. Od czasu likwidacji darmowej linii do CH Auchan na Osiedlu 

Tysiąclecia Mieszkańcy Osiedla Witosa nie posiadają bowiem szybkiego skomunikowania z 

jakimkolwiek centrum handlowym, poza Galerią Katowicką w śródmieściu. Jest to dotkliwe 

zwłaszcza dla seniorów, którzy często nie posiadają samochodu i na zakupy udają się 

komunikacją publiczną.  

Wariant dojazdu do CH Trzy Stawy z Osiedla Witosa z wykorzystaniem przesiadki na 

przystanku Katowice AWF na metrolinię M10 nie jest rozwiązaniem idealnym (tym byłaby 

tylko bezpośrednia, szybka linia miejska na Osiedle Paderewskiego, lecz jest rozwiązaniem 

znacznie poszerzającym ofertę komunikacyjną dla Mieszkańców naszej Dzielnicy. 

Rada Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa stoi na stanowisku, że dla lokalnej 

społeczności włączenie do obsługi linii przez linię M10 przystanku zlokalizowanego przy CH 

Trzy Stawy usprawniłoby komunikację Osiedla Witosa z Osiedlem Paderewskiego, 



gwarantując dojazd w naprawdę szybkim tempie, bez konieczności objeżdżania Śródmieścia 

Katowic. W praktyce oznaczałoby to realizację postulatu Mieszkańców o uruchomieniu 

szybkiego połączenia Osiedla Witosa z CH Trzy Stawy”. 

§2 

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący RJP nr 8 

 
Krzysztof Kraus 

 

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

w obecności 10 Radnych. 


