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BRM.0012.8.10.2016.PS 
 

Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 

Data posiedzenia: 18.10.2016 r. 
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 
Godzina rozpoczęcia obrad  Komisji:  13:00. 
Godzina zakończenia obrad Komisji:  15:15. 
 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta  Marek Chmieliński. 
Biuro Rady Miasta:  Piotr Sawicki. 
 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 11 radnych (na 11 ogółem). 
 

Goście obecni na posiedzeniu: 
 

1. Wiceprezydent m. Katowice- Bogumił Sobula, 
2. Naczelnik Wydziału Inwestycji- Adam Kochański, 
3. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta- Katarzyna Staś, 
4. Naczelnik Wydziału Transportu- Bogusław Lowak, 
5. Prezes Zarządu PKM Katowice sp. z o.o. – Helena Ulanowska, 
6. Członek Zarządu PKM Katowice sp. z o.o. – Paweł Cyganek, 
7. Dyrektor ds. Ruchu -Tramwaje Śląskie S.A. – Jacek Kaminiorz, 
8. Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Przewozów - Grzegorz Rutkowski,  
9. Przedstawiciel Spółki Tramwaje Śląskie S.A. – Grzegorz Woźniak, 
10. Przedstawiciel Spółki Tramwaje Śląskie S.A. – Krzysztof Sklarek, 
Media: 
11. Katowice 24.info –Grzegorz Żądło. 
 
 
Punkt 1. 
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński powitał członków Komisji oraz gości, po czym 
zapoznał zebranych z planowanym porządkiem obrad.  
Komisja Rozwoju Miasta przyjęła jednogłośnie (8 głosów- „za”) przedstawiony porządek: 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca rozwoju komunikacji publicznej: KZK 

GOP, Tramwaje Śląskie S.A., PKM Katowice sp. z o.o. 
4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. infrastruktury rowerowej (plany i 

realizacja). 
5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
6. Korespondencja i komunikaty. 

6.1. Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 06.09.2016 r. w sprawie wydatków na zadanie pn.: 
"Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów". 



projekt  
 

Strona | 2  
 

6.2. Odpowiedź na zapytanie radnego A. Uszoka, dotyczące przebudowy drogi i parkingu przy 
budynku wielorodzinnym ul. T. B. Żeleńskiego 103. 

6.3. Odpowiedź na zapytanie dot. planów budowy żłobka, przy Przedszkolu nr 42 w Katowicach-
Kostuchnie. 

6.4. Odpowiedź na zapytanie dot. zadania pn "Modernizacja budynków komunalnych – 
ul. Katowicka 48a, 50".  

6.5. Odpowiedź na zapytanie dot. rewitalizacji Parku Boguckiego, w kontekście zaplanowanej 
budowy pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego  Śląska do ZSRR. 

7. Wolne wnioski. 
8. Zakończenie posiedzenia. 

 
 
Punkt 2. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Komisja Rozwoju Miasta przyjęła jednogłośnie (8 głosów „za”) protokół nr 20 z posiedzenia 
Komisji w dniu 6.09.2016 r. 
 
 
Punkty 3 i 4 (procedowane łącznie). 
• Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca rozwoju komunikacji publicznej: KZK GOP, 

Tramwaje Śląskie S.A., PKM Katowice sp. z o.o. 
• Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. infrastruktury rowerowej (plany i realizacja). + 

załącznik 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił Wiceprezydenta miasta Katowice Pana 
Bogumiła Sobulę o zabranie głosu.  
 

Pan Prezydent B. Sobula zaproponował formułę aby po przedstawieniu przez Naczelnika Wydziału 
Transportu Pana B. Lowaka prezentacji wizualnej, przedstawiciele poszczególnych podmiotów 
transportowych przedstawili informacje, a w dalszej kolejności będzie okazja do zadawania pytań 
przekrojowych i szczegółowych. 
 

Pan Naczelnik B. Lowak przedstawił prezentację dot. systemu transportowego miasta Katowice. 
Wskazał na podstawowe dokumenty strategiczne, takie jak m.in: Strategia Rozwoju Miasta 
„Katowice 2030 r.” 
Następnie przekazał podstawowe dane obrazujące sytuację transportową. Liczba podróży to ok. 
778 tysięcy. Z czego podróże wewnętrzne: 338 tysięcy, zewnętrzne (źródło lub cel poza miastem 
Katowice): 440 tysięcy. 
Przedstawił ponadto rozkład obciążeń transportowych, rozkład „potoków pasażerskich” oraz 
podział zadań przewozowych. Komunikacja zbiorowa stanowi 35,4 % realizowanych podróży, 
pozostałe to komunikacja indywidualna oraz  2 % transport rowerowy. 
 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/I.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/mmm.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/tramwaje.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/pkm.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/rowery.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/mapa.pdf
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W ruchu wewnętrznym: komunikacja zbiorowa i indywidualna jest zrównoważona; w ruchu 
zewnętrznym -75% to transport indywidualny; w ruchu tranzytowym -94% to transport 
indywidualny. 
Dla zrównoważenia rodzajów transportu w ruchu zewnętrznym miasto podejmuje szereg 
rozwiązań. Jest to m.in. rozwój układu drogowego w tym przebudowa DK nr 81 Piotrowice-
Giszowiec,  połączenie Al. Roździeńskiego z ul. Obrońców Westerplatte, a także likwidacja tzw. 
„wąskich gardeł”. 
W transporcie zbiorowym zaplanowano: 

• modernizację sieci tramwajowych (wymiana taboru) oraz dwie linie tramwajowe: Brynów- 
Kostuchna oraz połączenie ulic Chorzowskiej i Gliwickiej wzdłuż ul. Grundmanna.  

• budowę węzłów przesiadkowych: Zawodzie, Brynów (o funkcjach park&ride), Sądowa –
integrujący komunikację autobusową, Ligota-skoordynowany z komunikacją kolejową.  
W dalszej kolejności powstaną węzły: Podlesie, Piotrowice (skoordynowane z komunikacją 
kolejową) i Kostuchna (powiązany z linią tramwajową Brynów-Kostuchna). 

 

Pan Naczelnik wspomniał ponadto o planowanym wprowadzeniu systemów ITS (inteligentnego 
zarządzania transportem). System ma być wyposażony m.in. w funkcje kierowania pojazdu na 
trasy alternatywne, w sytuacjach awaryjnych.  
 

Następnie Pan Naczelnik B. Lowak przedstawił zamierzenia dotyczące polityki rowerowej miasta 
Katowice. Dodał, iż opracowano podstawową sieć infrastruktury rowerowej w Katowicach 
obejmującą ok. 210 km dróg i tras rowerowych. Ponadto przyjęto standardy techniczne, oparte  
o standardy opracowane przez Górnośląski Związek Metropolitalny. 
Zwrócił uwagę na wdrożenie i rozwój sieci wypożyczalni rowerów miejskich, które funkcjonują od 
2 lat. W 2016 roku odnotowano znaczny wzrost ilości wypożyczeń. Za przygotowanie sieci 
odpowiada PKM Katowice. W 2016 roku funkcjonowało 11 stacji rowerowych. Na rok 2017 
założono uruchomienie ok. 20 stacji.   
 

Pan Naczelnik przypomniał także rozwiązania przyjęte w strefie centralnej miasta dla uspokojenia 
ruchu:  Strefa Tempo 30 oraz strefy ruchu pieszo-rowerowego. Najbliższe zamierzenia w strefie 
ruchu pieszo-rowerowego to przebudowa ul. Dworcowej (funkcja ruchu pieszego). Dotychczasowe 
funkcje parkingowe ul. Dworcowej, ma przejąć ul. Tylna Mariacka. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował Panu Naczelnikowi B. Lowakowi za 
przedstawienie informacji i przekazał głos Panu Naczelnikowi Grzegorzowi Rutkowskiemu (KZK 
GOP), który w swojej wypowiedzi wskazał m.in. na trzy podstawowe kryteria dotyczące 
funkcjonowania komunikacji publicznej: czas, komfort i oferta.  
Następnie omówił w skrócie działania podejmowane w oparciu o ww. kryteria. 
Poinformował że wzrośnie rola komunikacji tramwajowej w centrum miasta. W ślad za tym, 
dostosowywana będzie komunikacja autobusowa. Linii autobusowych będzie mniej, ale będą 
kursować z większą częstotliwością, dojeżdżając do centrów przesiadkowych (tzw. przesiadki drzwi 
w drzwi). 
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Nadmienił również, iż od stycznia 2017r.,wszystkie kursy autobusowe będą odbywać się taborem 
niskopodłogowym. Wskazał ponadto, że wszystkie nowe postepowania przetargowe ogłaszane 
przez KZK GOP, zakładają wyższe standardy wyposażenia pojazdów (klimatyzacja, udogodnienia 
dla osób niepełnosprawnych). 
 

Pan Naczelnik G. Rutkowski poinformował również o planowanym doposażeniu ponad 400 
przystanków w tablice świetlne z rzeczywistym czasem przyjazdu (dla Katowic przewidziano ponad 
100 sztuk).  
Dodał, iż miasto Katowice w ok. 90 % posiada wyremontowaną sieć tramwajową z infrastrukturą 
przystankową dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. W obecnej chwili trwają prace nad 
przygotowaniem układu tramwajowego do nowych przedsięwzięć (wspomniane wyżej węzły 
przesiadkowe,  połączenie ulic Chorzowskiej i Gliwickiej oraz nowa linia na południe). 
Wspomniał także o systemie ŚKUP. Pomimo dochodzących informacji o przypadkach wadliwego 
działania systemu, warto wskazać, iż umożliwia on monitoring każdego kursu, co pozwoliło 
zmniejszyć ilość opóźnień (spadek o ok. 33%). Podobnie system umożliwił ograniczenie ilości 
wcześniejszych odjazdów. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował Panu Naczelnikowi G. Rutkowskiemu za 
przedstawienie informacji i następnie przekazał głos Pani Helenie Ulanowskiej -Prezes Zarządu 
PKM Katowice sp. z o.o. 
 

Pani Prezes H. Ulanowska podjęła m.in. temat wymiany taboru autobusowego na nowoczesny 
(dofinansowanie z programów unijnych). Poinformowała, że w grudniu 2015 roku, dostarczono 20 
autobusów, zakupionych w ramach wkładu własnego w projekt  za kwotę 20 mln 800 tys. zł netto. 
Na przełomie listopada i grudnia 2016 roku, nastąpi dostawa kolejnych 30.  
Do 2020 roku, docelowo zaplanowano łącznie 135 sztuk nowoczesnych autobusów. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował Pani Prezes H. Ulanowskiej za 
przedstawienie informacji i przekazał głos Panu Jackowi Kaminiorzowi -Dyrektorowi ds. Ruchu- 
Tramwaje Śląskie S.A.   
 

Pan Dyrektor J. Kaminiorz zwrócił uwagę m.in. na fakt, iż planowana linia tramwajowa łącząca 
ulice Chorzowską i Gliwicką, pozwoli odzyskać połączenie z Zawodzia w kierunku Silesia City Center 
i Osiedla Tysiąclecia, które zostało utracone po przebudowie Rynku.  
Dodatkowo połączenie pozwoli kierować pojazdy alternatywną trasą w przypadku ewentualnych, 
nieprzewidzianych utrudnień w ruchu w rejonie Rynku i Ronda.  
Wspomniał także o planowanym zakupie nowych wagonów niskopodłogowych (32 metrowych  
i krótszych). 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował Panu Dyrektorowi J. Kaminiorzowi za 
wypowiedź, otworzył dyskusję i zapytał o kwestie zawarcia umów dotyczących realizacji węzłów 
przesiadkowych. 
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Pani Naczelnik K. Staś oznajmiła, że jest już pozytywna decyzja Zarządu Województwa Śląskiego   
o przyznaniu dofinansowania, jednak ze względu na występującą w projektach pomoc publiczną, 
umowa będzie podpisana pomiędzy miastem, a Komisją Europejską.  
Stosowne działania w sprawie zawarcie umów, są podejmowane. 
 

Pan Radny D. Stępień zapytał o ocenę karty ŚKUP z punku widzenia przewoźnika i ewentualne 
plany ulepszenia systemu. Zwrócił  uwagę na pewne uciążliwości związane z jej użytkowaniem 
(m.in. konieczność rejestracji wejścia przy posiadaniu biletu miesięcznego oraz mała intuicyjność). 
 

Ponadto zapytał o liczbę nowych przystanków w Katowicach (powstałych w 2016 roku) oraz o cel 
istnienia oraz możliwość likwidacji tzw. „budki tramwajowej” w Rynku. 
 

Poruszył także kwestie dotyczące polityki rowerowej, pytając o możliwość rozwiązania problemu 
polegającego na blokowaniu ścieżki rowerowej przez osoby oczekujące na autobus przy al. 
Korfantego. Zapytał na koniec o zasady i koszty przystąpienia do sieci rowerowej przez inne 
podmioty (firmy) oraz o przewidywane lokalizacje nowych stacji rowerowych. 
  
Pan Naczelnik G. Rutkowski w odpowiedzi zaznaczył że system ŚKUP posiada 26 modułów, z 
czego ok. 20 to moduły wewnętrzne, które są lub będą wykorzystywane do celów takich jak m.in. 
identyfikacja pojazdu, poprawa punktualności lub rozliczanie przejazdów. 
Dodał, że konieczność tzw. „odbijania” karty służy identyfikacji przejazdu oraz jest to sposób na 
pozyskanie danych dotyczących przepływów pasażerów. 
 

Poinformował na koniec, że w 2016 roku uruchomiono przystanek przy ul. Lompy (nazwa 
przystanku: Powstańców-Przychodnie), ponadto planowany jest przystanek przy ul. Bocheńskiego. 
Dalsze plany dotyczą przystanków w dzielnicach południowych oraz na ul. Sokolskiej  w rejonie 
Placu Grunwaldzkiego. 
 

Pan Dyrektor J. Kaminiorz dodał, że tzw. budka tramwajowa pełni funkcje socjalne dla 
motorniczych oraz jest miejscem zmian. Jej usytuowanie bezpośrednio przy przystanku Rynek 
pozwala utrzymać płynność ruchu 
 

Pan Naczelnik G. Rutkowski wskazał, że przeniesienie budki w inne miejsce, rozregulowało by 
rozkład jazdy.   
 

Pan Radny D. Stępień (ad vocem) wyraził zdziwienie, iż nie ma możliwości usytuowania 
pomieszczenia socjalnego dla motorniczych w innym miejscu. 
 

Pan Naczelnik B. Lowak odnosząc się do pytania Pana Radnego D. Stępnia, poinformował, iż 
planuje się dalsze utrzymanie stacji funkcjonujących w roku 2016. Dodatkowo w 2017 roku ma 
powstać 9 stacji finansowanych z Budżetu Obywatelskiego, usytuowanych w dzielnicach Ochojec  
i Ligota. Dodał, iż są prowadzone rozmowy z innymi podmiotami (centra handlowe, uczelnie) 
dotyczące lokalizacji dodatkowych stacji. Docelowo założono powstanie ok. 50 stacji w mieście 
Katowice. 
 

Pan Prezydent B. Sobula w uzupełnieniu dodał, że Miasto będzie negocjować, z potencjalnymi 
dostawcami tego typu usług. Zasady będą uzgadniane przez Miasto, a przedsiębiorcy prywatni 
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będą zawierać indywidualne umowy. Wskazał, że kluczowe jest zapewnienie jednolitości systemu, 
ewentualne różnice mogą dotyczyć „obrandowania” rowerów. 
 

Pan Naczelnik B. Lowak w odniesieniu do problemów z drożnością ścieżki rowerowej przy al. 
Korfantego, które wskazał Pan Radny D. Stępień, dodał, że zaplanowano likwidację barierek,  
o które ludzie czekający na autobus się opierają, blokując ścieżkę. 
 

Pan Radny A. Godlewski na wstępie wyraził opinię, iż prezentacja przedstawiona przez Pana 
Naczelnika B. Lowaka jest diagnozą nierównoważonej mobilności, na co wskazują dane dotyczące 
transportu indywidualnego (na poziomie 94%) i zapytał kiedy światło dzienne ujrzy plan 
zrównoważonej mobilności.  
Wskazał na brak w prezentacji, odpowiedzi na pytania dotyczące  poprawy jakości powietrza i 
ograniczenia ilości podróży indywidualnych na rzecz transportu zbiorowego. Podał pozytywny 
przykład miasta Warszawy, gdzie wg statystyk, transport zbiorowy stanowi ok. 70%. 
Nadmienił, iż trudno mówić o kompleksowych rozwiązaniach, gdyż nie uwzględniono w temacie 
Kolei Śląskich i MZUiM. Dodał, iż kolej winna stanowić kościec systemu, a MZUiM zarządza 
strefami płatnego parkowania, które są ważnym narzędziem służącym do tego, by ludzie korzystali 
z  transportu publicznego. 
Zapytał przedstawicieli przewoźników o określenie misji działalności oraz poprosił o podanie 
przykładu wprowadzonej innowacji, która się bezpośrednio przekłada na jakość usług. 
 

Odnosząc się do kwestii polityki rowerowej stwierdził, że dobrze się stało, iż system trafił w 
zarządzanie PKM Katowice sp. z o.o. Wskazał dalej, iż rok temu została złożona interpelacja w 
sprawie rozważenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. ilości stacji rowerowych oraz 
ich  lokalizacji. 
Nadmienił dodatkowo, że budowanie stacji rowerowych w oparciu o środki finansowe z Budżetu 
Obywatelskiego,  powinno mieć charakter jedynie uzupełniający, a nie systemowy. Zaproponował 
aby zamiast kupowania gotowego, zamkniętego systemu, rozważyć powierzenie specjalistom IT, 
opracowania systemu wypożyczalni w otwartym kodzie, tak by inne miasta ościenne w przyszłości 
mogły pracować w tym systemie. 
Na koniec zapytał o system ITS, czy trwają prace nad miejskim ITS czy też  będzie  jeden wspólny 
system, nad którym pracuje KZK GOP. 
 

Pan Prezydent B. Sobula w odpowiedzi poinformował, że 94% wskaźnik podróży indywidualnych  
dotyczy ruchu tranzytowego, dane wewnątrzmiejskie mają charakter zrównoważony. Dodał, że  to 
kwestia geopolityki. Katowice są sercem aglomeracji, a cały region ma przyzwoitą infrastrukturę 
drogową, co niejako  prowokuje by przemieszczać się samochodem. 
Pan Prezydent zgodził się z Panem Radnym Godlewskim co do konieczności uwzględnienia w 
systemie transportowym Kolei Śląskich, wyraził nadzieję, że zaczątki działań metropolitalnych  
będą stanowiły impuls do takich działań. 
Odnośnie stref płatnego parkowania, Pan Prezydent zwrócił uwagę na zmiany w uchwale Rady 
Miasta dotyczące m.in. tzw. kopert całodobowych i czasowych. 
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Wskazał na możliwość kreowania stref parkingowych o charakterze ciągłym lub wyspowym. 
Dodał, że jest orędownikiem strefy płatnego parkowania o charakterze wyspowym w rejonie ulic 
Ceglanej i Wita Stwosza, czy  w obszarze na wschód od AWF.   
 

Pan Prezydent odnosząc się do kwestii stacji rowerowych stwierdził, że ich liczba musi być oparta 
na pewnej prognozie. Życie pokazało, że tempo rozwoju w przypadku Katowic jest szybsze niż 
pierwotnie zakładano.  
Dodał, że prowadzone są dokładne analizy dotyczące liczby wypożyczeń. Przyjęto założenie, że 
niektóre stacje powstałe ze środków Budżetu Obywatelskiego okażą się nietrafione. Póki co, 
wszystkie okazały się potrzebne i po roku staną się one stacjami miejskimi, gdyż ich istnienie 
zostało pozytywnie zweryfikowane przez ilość wypożyczeń.  
Na 2017 rok przewiduje się ok 30 stacji, natomiast zaznaczył, że nie chodzi tutaj by powstało ich 
jak najwięcej. Liczba stacji musi być racjonalna. 
Pan Prezydent wyraził nadzieję, że jest szansa aby w przyszłości jeśli chodzi o infrastrukturę 
rowerową, Katowice stały się modelem do którego będą nawiązywać miasta ościenne. 
 

Pan Naczelnik B. Lowak odpowiedział, że system ITS będzie funkcjonował na początku jako 
program pilotażowy w mieście Katowice (implementacja w Katowicach, z uwzględnieniem 
funkcjonalności na obszarze KZK GOP). 
 

Pan Radny A. Godlewski (ad vocem) wyraził aprobatę do postulatów wprowadzenia stref 
płatnego parkowania o charakterze wyspowym. Dodał, że warto ten temat w przyszłości rozwinąć 
w dyskusji. Odnośnie stacji rowerowych, wskazał ponownie na możliwość zlecenia firmom 
informatycznym z terenu Katowic, opracowania własnego systemu w otwartym kodzie. 
 

Pan Prezydent B. Sobula odpowiedział, że doświadczenie Miasta jeśli chodzi o organizację 
systemu pod względem logistycznym  jest niewielkie. Koszty stałe związane z utrzymywaniem 
własnego systemu byłyby wysokie. Dodał, że w przypadku operatorów, którzy obsługują więcej niż 
jeden podmiot (czyli miasto) te koszty się rozkładają. Inaczej mogłaby wyglądać ta kwestia w 
przypadku działań metropolitalnych, ale na takie działania jest jeszcze zbyt wcześnie. 
 

Pan Radny M. Luty zaapelował by unikać porównań Katowic z Warszawą, gdyż mamy tu zupełne 
inne uwarunkowania. Zapytał ponadto o możliwość skutecznego rozwiązania problemu wadliwych 
zadaszeń na przystankach. 
 

Pan Prezydent B. Sobula oznajmił, że zostanie dokonana odpowiednia analiza, sprawdzone 
zostaną wzory, w celu ustalenia możliwości uzyskania efektu poprawy.  
 

Pan Radny A. Uszok zapytał o metodologię badań ruchu oraz czy 2% udział ruchu rowerowego 
jest uwzględniony na tle całości, czy też chodzi o dane wewnątrzmiejskie. Poprosił także o 
przedstawienie szczegółów dotyczących  priorytetowych planów odnośnie ruchu pieszego. 
Wyraził opinię, iż projekty z Budżetu Obywatelskiego dotyczące stacji rowerowych, być może 
należy traktować jako sygnał od mieszkańców, iż chcieliby oni przemieszczać się rowerem również 
po dzielnicach, wskazując że obecny plan infrastruktury zakłada jedynie skomunikowanie dzielnic 
 z centrum. 



projekt  
 

Strona | 8  
 

Pan Prezydent B. Sobula oświadczył że plan infrastruktury rowerowej będzie rozwijany krok po 
kroku. Dodał, że do opinii Pana Radnego A. Uszoka łatwiej będzie się odnieść po kolejnym roku 
funkcjonowania sieci wypożyczalni.  
 

Pan Naczelnik B. Lowak odnosząc się do pytania Pana Radnego A. Uszoka, odpowiedział, że 2% 
udział ruchu rowerowego jest odniesiony do całości. Dodał jednak, że wynik może być obarczony 
pewnym błędem. Wykonano kompleksowe badania ruchu i badania ankietowe standardowymi 
metodami. 
 

Pan Radny B. Pronobis zapytał o ewentualne plany rozbudowy ul. Bocheńskiego w stronę  
ul. Kijowskiej, w kontekście planów  budowy nowego stadionu miejskiego. Zapytał ponadto na 
jakim etapie jest inwestycja dotycząca ul. 73 Pułku Piechoty oraz o lokalizacje przystanków  
w południowych dzielnicach miasta. 
 

Pan Prezydent B. Sobula wskazał, że plan rozbudowy ul. Bocheńskiego w kierunku ul. Kijowskiej 
znajduje się w fazie koncepcyjnej, a prezentacja dotyczyła zadań przeznaczonych już do realizacji. 
Podzielił pogląd Pana Radnego dot. konieczności rozbudowy ciągów komunikacyjnych północ-
południe, po  zachodniej stronie miasta.  
 

Pani Naczelnik K. Staś w odniesieniu do inwestycji przy ul. 73 Pułku Piechoty, poinformowała, że 
stosowne wnioski zostały złożone i czekają na ocenę formalną. 
 

Pan Naczelnik G. Rutkowski poinformował o planach budowy przystanku przy ul. Wilczewskiego 
oraz dalszych, w dzielnicy Podlesie.  
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku innych pytań, stwierdził wyczerpanie 
punktów 3-4 i zamknął dyskusję. 
 
 
Punkt 5. 
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
BRAK 
 
 

 
Punkt 6. 
Korespondencja i komunikaty. 
 

1. Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 06.09.2016 r. w sprawie wydatków na zadanie pn.: 
"Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów” - dw. Komisji. 
 

2. Odpowiedź na zapytanie radnego A. Uszoka, dotyczące przebudowy drogi i parkingu przy 
budynku wielorodzinnym ul. T. B. Żeleńskiego 103 - dw. Komisji. 

 

3. Odpowiedź na zapytanie dot. planów budowy żłobka, przy Przedszkolu nr 42 w Katowicach-
Kostuchnie - dw. Komisji. 
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4. Odpowiedź na zapytanie dot. zadania pn "Modernizacja budynków komunalnych – 
ul. Katowicka 48a, 50" - dw. Komisji. 

 

5. Odpowiedź na zapytanie dot. rewitalizacji Parku Boguckiego, w kontekście zaplanowanej 
budowy pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego  Śląska do ZSRR - dw. Komisji. 

 
 
Punkt 7. 
Wolne wnioski. 
BRAK 
 
 
Punkt 8. 
Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński stwierdził wyczerpanie porządku obrad, podziękował 
gościom oraz członkom Komisji za udział i zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta. 
 
 
 
 

  Przewodniczący 
             Komisji Rozwoju Miasta 

 
             Marek  Chmieliński 
 
 
 
 

 
protokołował  
Piotr Sawicki 


