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Przewodnicz ą ca Rady Miasta Katowice 

Dotyczy: pkt 4 porz ądku obrad Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice w dniu 06.09.2016 r. 

W nawi ązaniu do pisma Pani Przewodnicz ącej nr BRM.0012.8.9.2016.PS (BRM.ZD-00505/16) 

z dnia 21.07.2016 r. przekazuj ę  w za łączeniu „Informacj ę  Prezydenta  Miasta  Katowice dotycz ą cą  centrów 

przesiadkowych: Ligota, Brynów, S ądowa, Zawodzie". 

Przedmiotowa informacja dotyczy punktu 4 porz ądku posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, 

które odb ędzie si ę  w dniu 06.09.2016 r. 

Z powa żaniem 

Za łą cznik: 

- „Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycz ąca budowy centrów przesiadkowych: Ligota, Brynów, 

Sądowa, Zawodzie" 

Kopie: 

- Sekretarz Miasta Katowice (dot. SKT.0012.8.9.2016.JP z 27.07 2016 r.) 

- Biuro Rady Miasta 

- Wydzia ł  Transportu — aa. 
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Urzad Miasta  Katowice 
40-098 Katowice, ul. M łynska  4 
www.katowice.eu  

Tel. +48  32 259  32  35. 

wmkl@katowice.eu  



Katowice, 29.08.2016 r. 

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycz ąca centrów przesiadkowych: 
Ligota, Brynów, S ądowa, Zawodzie 

Miasto Katowice maj ąc na celu promowanie mobilno ści miejskiej zgodnej z zasadami zrównowa żonego 

transportu planuje stworzenie Katowickiego Systemu Zintegrowanych W ę z łów Przesiadkowych, który zosta ł  

zaprogramowany jako rozwi ązanie kompleksowe sk ładaj ą ce si ę  z  wę z łów usytuowanych w ró żnych częściach 

miasta, spe ł niaj ących funkcje przesiadkowe: autobus — poci ąg, komunikacja indywidualna — poci ąg; autobus 

— tramwaj, komunikacja indywidualna - tramwaj; integracja komunikacji lokalnej, regionalnej, krajowej 

i mi ędzynarodowej. Docelowo  z  systemu b ę d ą  korzysta ć  zarówno mieszka ńcy miasta jak i subregionu 

centralnego. Realizacja kompleksowego systemu w ę z łów przesiadkowych przyczyni si ę  do poprawy 

funkcjonowania systemu transportu, wzrostu udzia łu w podró żach niskoemisyjnych ś rodków transportu 

publicznego oraz poprawy jako ści ś rodowiska w ca łym subregionie centralnym. 

1. Węze ł  „Ligota" 

Lokalizacja: Katowice, dzielnica Ligota, w rejonie dworca kolejowego „Katowice Ligota" i skrzy żowania ulic 

Panewnickiej i Franciszka ń skiej. 

Funkcja: po łą czenie kolej — autobus i kolej — komunikacja indywidualna w systemie Park&Ride, zapewnienie 

mo ż liwo ści przesiadkowych w zakresie dojazdów do Centrum Katowic z kierunku po łudniowej części miasta. 

Planowany zakres inwestycji:  

Budowa infrastruktury drogowej dla potrzeb komunikacji autobusowej (drogi dojazdowe, manewrowe, 

miejsca postojowe), budowa peronów przystankowych wraz  z  elementami konstrukcyjnymi zadaszenia, 

budowę  parkingu terenowego wraz z systemem kontroli dost ę pno ści  i  informacji o zaj ę to ści miejsc 

postojowych, przebudowa uk ładu drogowego, budowa ście żki rowerowej i miejsc parkingowych dla 

rowerów wraz ze stojakami, zagospodarowanie terenu, przebudowa i budowa odwodnienia, o świetlenia 

i sieci infrastruktury technicznej niezb ędnych dla funkcjonowania  i  lokalizacji wę z ła. 

Planowane wydatki:  

Wydatki uj ę te w bud żecie miasta Katowice na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 

Katowice na lata 2016-2035: 

Wyszczególnienie 

Termin 

rozpo- 

częcia / 

zako ń - 

czenia 

Łączne 

nak łady 

finansowe 

Wykonan
i
e 

na 

31.12.2014 

Przewidywane 

wykonanie 

2015  r. / 

Wykonanie 

2015  r. 

Plan 

na 2016 r. 

Plan 

na 2017 r. 

Katowicki System Zintegrowanych W ę z łów 

Przesiadkowych — w ęze ł  "Ligota" 
14/17 

13 691 261 22 240 136 480 4 967 707 8 564 834 

ś rodki w łasne 2 217 666 22 240 127 593 777 880 1 289 953 

przewidywane fundusze strukt. UE 11 473 595 O 8 887 4 189 827 7 274 881 

Przewidywane ź ród ło dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:  

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Ś l ąskiego na lata 2014-2020 w formule ZIT (Zintegrowane Inwestycje TeryteJ ialne). 
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Stopie ń  zaawansowania przygotowania inwestycji: 

Dokumentacja budowlana i wykonawcza, jak równie ż  Studium Wykonalno ści zosta ły opracowane 

i odebrane. Zosta ła wydana ostateczna decyzja ZRID. 

Rozwi ązania projektowe s ą  skoordynowane ze zrealizowan ą  przez PKP S.A. przebudow ą  dworca kolejowego 

„Katowice Ligota". 
Z ło żony zosta ł  wniosek o dofinansowanie inwestycji ze ś rodków unijnych  w  ramach RPO WSL na lata 2014-

2020. Wniosek uzyska ł  pozytywn ą  ocen ę  formaln ą , nastę pnie poddany zostanie ocenie merytorycznej. 

2. Węzeł  „Brynów Pę tla" 

Lokalizacja: Katowice, dzielnica Brynów, w rejonie p ę tli tramwajowej oraz w ę z ła drogowego ulicy Ko ściuszki 

z ulicami K łodnicką  i Rzepakow ą . 

Funkcja: po łączenie autobus — tramwaj — komunikacja indywidualna w systemie Park8tRide, zapewnienie 

mo ż liwo ści przesiadkowych w zakresie dojazdów do Centrum Katowic  z  po łudniowej części miasta 

i subregionu. 

Planowany zakres inwestycji:  

Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb komunikacji autobusowej (drogi dojazdowe, manewrowe, 

miejsca postojowe), przebudowa infrastruktury tramwajowej (torowisko, sie ć  trakcyjna), przebudowa 

peronów przystankowych wraz  z  elementami konstrukcyjnymi zadaszenia, budowa obiektu kubaturowego, 

budowa parkingu terenowego  i  parkingu kubaturowego (2-kondygnacje) wraz z systemem kontroli 

dostę pno ści i informacji o zaj ę to ści parkingu, przebudowa uk ładu drogowego, budowa ście żki rowerowej 

i miejsc parkingowych dla rowerów wraz  ze  stojakami, zagospodarowanie terenu, przebudowa i budowa 

odwodnienia, o świetlenia i sieci infrastruktury technicznej niezb ędnych  dla  lokalizacji i funkcjonowania 

wę z ła. 

Planowane wydatki:  

Wydatki uj ę te w bud żecie miasta Katowice na rok 2016 oraz ,Vieloletniej Prognozie Finansowej miasta 

Katowice na lata 2016-2035: 

Wyszczególnienie 

Termin 

rozpo- 

częcia / 

zako ń - 

czenia 

Łączne 

nak łady 

finansowe 

Wykonanie 

na 

31.12.2014 

Przewidywane 

wykonanie 

2015 r. / 

Wykonanie 

2015 r. 

Plan 

na 2016 r. 

Plan 

na 2017 r. 

Plan 

na 2018 r. 

Katowicki System Zintegrowanych W ę z łów 

Przesiadkowych — węze ł  "Brynów P ę tla" 
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84 779 288 0 125 460 15 135 666 39 659 638 29 858 524 

ś rodki własne 14 851 441 O 18 819 3 156 212 6 531 299 5 145 111 

przewidywane fundusze strukt. UE 69 927 847 O 106 641 11 979 454 33 128 339 24 713 413 

Przewidywane ź ród ło dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:  

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Ś l ąskiego na lata 2014-2020 w formule ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). 

Stopie ń  zaawansowania przygotowania inwestycji:  

Dokumentacja budowlana i wykonawcza, jak równie ż  Studium Wykonalno ści zosta ły opracowane 

i odebrane. Wydane zosta ło ostateczne pozwolenie na budow ę . 
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Dokumentacja projektowa dla inwestycji zosta ła opracowana odrę bnie  dla  zakresu drogowego oraz dla 

zakresu tramwajowego. Miasto Katowice b ędzie Inwestorem dla zakresu drogowego zadania, a Spó ł ka 

Tramwaje Ś l ąskie S.A. b ędzie Inwestorem zakresu torowego przedsi ęwzi ęcia. 

Z ło żony zosta ł  wniosek o dofinansowanie inwestycji ze ś rodków unijnych  w  ramach RPO WSL na lata 2014-

2020 wspólny Miasta Katowice i Tramwajów Ś l ąskich S.A., ze wskazaniem  we  wniosku Miasta Katowice jako 

Beneficjenta ś rodków. Wniosek uzyska ł  pozytywn ą  ocen ę  formaln ą , następnie poddany zostanie ocenie 

merytorycznej. 

3. Węze ł  „Sądowa" 

Lokalizacja: Katowice, dzielnica Ś ródmie ście, ul. Sądowa 

Funkcja: integracja komunikacji autobusowej mi ędzynarodowej, krajowej, regionalnej i miejskiej, po łączenie 

autobus — kolej — tramwaj oraz funkcja parkingowa. 

Planowany zakres inwestycji: 

Budowa infrastruktury drogowej dla potrzeb komunikacji autobusowej mi ędzynarodowej, krajowej, 

regionalnej i miejskiej (drogi dojazdowe, manewrowe, miejsca postojowe), budowa peronów 

przystankowych wraz  z  elementami konstrukcyjnymi zadaszenia, budowa obiektu kubaturowego, budowa 

parkingu terenowego wraz z systemem kontroli dost ę pno ści i informacji  o  zaj ę to ści parkingu, przebudowa 

uk ładu drogowego, budowa ście ż ki rowerowej i miejsc parkingowych  dla  rowerów wraz ze stojakami, 

zagospodarowanie terenu, przebudowa i budowa odwodnienia, o świetlenia  i  sieci infrastruktury technicznej 

niezbędnych dla lokalizacji i funkcjonowania wę z ła. 

Planowane wydatki:  

Wydatki uj ę te w bud żecie miasta Katowice na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 

Katowice na lata 2016-2035: 

Wyszczególnienie 

Termin 

rozpo- 

częcia / 

zako ń - 

łączne 

nak łady 

finansowe 

Wykonan
i
e 

na 

31.12.2014 

Przewidywane 

wykonanie 

2015 r. / 

Wykonanie 

Plan 

na  2016 r. 

Plan 

na 2017 r. 

Plan 

na 2018 r. 

Plan 

na 2019 r. 

czenia 2015 r. 

Katowicki System Zintegrowanych W ę z łów 

Przesiadkowych — węze ł  "S ądowa" 59 516 070 72 71 955 434 529 3 393 238 20 968 004 34 648 272 
13, 15/19 

ś rodki własne 34 316 070 72 40 475 244 423 2 025 000 12 091 835 19 914 265 

przewidywane fundusze strukt. UE 25 200 000 O 31 480 190 106 1 368 238 8 876 169 14 734 007 

Przewidywane ź ród ło dofinansowania z funduszy strukturalnych  Unii  Europejskiej:  

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ś rodowisko 

na lata 2014-2020. 

Projekt komplementarny do projektów planowanych w formule  ZIT  (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). 

Stopie ń  zaawansowania przygotowania inwestycji: 

Dokumentacja budowlana i wykonawcza, jak równie ż  Studium 

i odebrane. Wydane zosta ło ostateczne pozwolenie na budow ę . 

Planowane jest przekazanie wniosku o dofinansowanie do Centrum 

w bieżą cym roku — w IV kwartale (pa ździernik). 

Wykonalno ści zosta ły opracowane 

Unijnych Projektów Transportowych 

314 
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4. Węze ł  „Zawodzie" 

Lokalizacja: Katowice, dzielnica Zawodzie, rejon p ę tli tramwajowej  i  wę z ła drogowego ulic 1 Maja 

i Bagiennej. 

Funkcja: po łączenie autobus — tramwaj — komunikacja indywidualna w systemie Park&Ride, zapewnienie 

mo ż liwo ści przesiadkowych w zakresie dojazdów do Centrum Katowic z wschodniej cz ęści miasta 

i subregionu. 

Planowany zakres inwestycji: 

Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb komunikacji autobusowej (drogi dojazdowe, manewrowe, 

miejsca postojowe), przebudowa infrastruktury tramwajowej (torowisko, sie ć  trakcyjna), przebudowa 

peronów przystankowych wraz  z  elementami konstrukcyjnymi zadaszenia, budowa obiektu kubaturowego, 

budowa parkingu terenowego wraz z systemem kontroli dost ę pno ś ci  i  informacji o zaj ę to ści parkingu, 

przebudowa uk ładu drogowego, w tym budowa wyjazdu z p ę tli na ul. Bagienn ą  w kierunku Mys łowic, 

budowa ście żki rowerowej i miejsc parkingowych dla rowerów wraz  ze  stojakami, zagospodarowanie 

terenu, przebudowa  i  budowa odwodnienia, o świetlenia i sieci infrastruktury technicznej niezb ędnej dla 

funkcjonowania i lokalizacji w ę z ła. 

Planowane wydatki:  

Wydatki uj ę te w bud żecie miasta Katowice na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 

Katowice na lata 2016-2035: 

Wyszczególnienie 

Termin 

rozpo- 

częcia / 

zako ń - 

czenia 

łączne 

nak łady 

finansowe 

Wykonan
i
e 

na 

31.12.2014 

Przewidywane 

wykonanie 

2015 r.  / 
Wykonanie 

2015 r. 

Plan 

na 2016 r. 

Plan 

na 2017 r. 

Plan 

na 2018 r. 

Katowicki System Zintegrowanych W ę z łów 

Przesiadkowych — w ęze ł  "Zawodzie" 
15/18 

82 623 271 o 56 273 8 681 287 44 144 106 29 741 605 

ś rodki w łasne 15 991 231 O 56 273 3 903 489 6 944 843 5 086 626 

przewidywane fundusze strukt. UE 66 632 040 0 O 4 777 798 37 199 263 24 654 979 

Przewidywane ź ród ło dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Ś l ąskiego na lata 2014-2020 w formule ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). 

Stopie ń  zaawansowania przygotowania inwestycji:  

Dokumentacja budowlana i wykonawcza, jak równie ż  Studium Wykonalno ści zosta ły opracowane 

i odebrane. Wydane zosta ło ostateczne pozwolenie na budow ę . 

Dokumentacja projektowa dla inwestycji zosta ła opracowana odrę bnie cfla zakresu drogowego oraz dla 

zakresu tramwajowego. Miasto Katowice b ędzie Inwestorem  dla  zakresu drogowego zadania, a Spó łka 

Tramwaje Ś l ąskie S.A. b ędzie Inwestorem zakresu torowego przedsi ęwzię cia. 

Z ło żony zosta ł  wniosek o dofinansowanie inwestycji ze ś rodków unijnych  w  ramach RPO WSL na lata 2014-

2020 wspólny Miasta Katowice  i  Tramwajów Ś l ąskich S.A., ze wskazaniem we wniosku Miasta Katowice jako 

Beneficjenta ś rodków. Wniosek uzyska ł  pozytywn ą  ocen ę  formaln ą , nastę pnie poddany zostanie ocenie 

merytorycznej. 

NACZELNIK 
WYDZIAŁU TRANSPORTU 
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