UCHWAŁA nr 76/2019
Rady Jednostki Pomocniczej
Miasta Katowice nr 8 Osiedle Witosa
z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie: wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o zmianę trasy
linii autobusowej nr 900.
Na podstawie § 6 ust. 13 lit. d Statutu Jednostki Pomocniczej nr 8
Osiedle Witosa,
Rada Jednostki Pomocniczej
uchwala
§1
Wystąpić do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o zmianę trasy linii autobusowej
nr 900.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RJP nr 8

Krzysztof Kraus
Uchwałę podjęto 5 głosami za, przy 1 głosie przecie, 2 głosach wstrzymujących się,
w obecności 8 Radnych.

UZASADNIENIE
Linia nr 900, łącząca teren Osiedla Witosa z cmentarzem komunalnym przy ul. Murckowskiej,
została uruchomiona na ww. trasie po latach starań Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle
Witosa oraz Mieszkańców Osiedla Witosa. Umożliwia dojazd do cmentarza, a także w inne
miejsca Katowic dzięki systemowi przesiadkowemu.
Po interwencji Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa od dn. 1 marca br. do obsługi
linii nr 900 włączone zostały nowe przystanki, w tym zlokalizowany przy stacji kolejowej w
Załężu. Tym samym Mieszkańcy Osiedla Witosa uzyskali skomunikowanie ze stacją kolejową
położoną najbliżej Osiedla, obsługującą główną arterię kolejową metropolii (trasa GliwiceCzęstochowa oraz Lubliniec-Oświęcim).
Dla zwiększenia komfortu i korzyści Mieszkańców zdaniem tut. Rady wskazane jest:
1/dokonanie zmiany charakteru linii w okrężnej na linię dwukierunkową — Rada postuluje
uruchamianie linii w relacjach: Osiedle Witosa Pętla — Katowice Cmentarz Komunalny oraz
Katowice Cmentarz Komunalny — Osiedle Witosa Pętla z postojem na obu przystankach
końcowych (zmiana podyktowana jest notorycznym spóźnianiem się autobusu kursującego
dotychczas w bardzo długiej relacji obejmującej wjazd pod dworzec kolejowy w Śródmieściu);
2/ poprowadzenie linii w relacji z Osiedla Witosa w kierunku Cmentarza Komunalnego od pętli
ul. Kwiatkowskiego, dalej ul. Witosa (obsługa przystanków Osiedle Witosa Centrum, Osiedle
Witosa II), ul. Kossutha (obsługa przystanku Osiedle Witosa Kossutha NFZ), ul. Pukowca
(wraz z utworzeniem nowego stanowiska dla przystanku Załęże Stacja Kolejowa przy zjeździe
z ul. Pukowca prawoskrętem w ul. Bocheńskiego i jego obsługa — tak, aby umożliwić pieszym
dojście do stacji kolejowej bez konieczności przejścia przez przejście dla pieszych
z sygnalizacją świetlną), ul. Bocheńskiego (obsługa przystanków Załęże Centrum Handlowe,
Załęska Hałda Bocheńskiego Autostrada) aż do włączenia się na dotychczasową trasę po
południowej drodze zbiorczej przy autostradzie i kontynuowanie trasy przejazdu jak
dotychczas;
3/ możliwe dostosowanie godzin kursowania linii do odjazdów ze stacji kolejowej KatowiceZałęże, zwłaszcza w godzinach porannego i popołudniowego szczytu (6:30-9:00 i 15:00-17:30)
oraz w dni wolne od pracy, co powinno wpłynąć także na większe napełnienie pojazdów.
Powyższe zmiany wpłyną korzystnie na ofertę transportu zbiorowego dla Mieszkańców naszej
części Miasta.

