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Dot. wniosku z protokołu nr 5/2016 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska w dniu 18.05.2016 r.

Uprzejmie informuję, że opierając się na materiale przedstawionym Komisji Infrastruktury
i Środowiska na posiedzeniu w dniu 18.05.2016 r. nie jest możliwe obiektywne i miarodajne ustosunkowanie
się do wariantu alternatywnego budowy linii tramwajowej na południe Katowic oraz uzasadnienie ilościowe
i jakościowe przebiegu linii tramwajowej.
Niezbędne jest zatem przedstawienie przez autorów wariantu alternatywnego budowy linii
tramwajowej na południe Katowic, następujących informacji:
1. Odcinek od Pętli Brynów do ul. Kolejowej:
Brak szczegółów, prawdopodobna konieczność rezygnacji bądź gruntowna zmiana projektu Park & Ride
„Brynów”
Przedstawiony alternatywny przebieg linii tramwajowej wyklucza możliwość realizacji budowy węzła
przesiadkowego Park & Ride „Brynów” według rozwiązań projektu budowlanego. Niezbędne jest
przedstawienie przez autorów uzasadnienia ilościowego i jakościowego dla rezygnacji z budowy węzła
„Brynów” lub przedstawienie przez autorów rozwiązania alternatywnego dla lokalizacji i budowy węzła
„Brynów”, wraz z analizą uwarunkowań technicznych, terenowych i skutków finansowych.
2. Węzeł drogowy ulic Kościuszki – Kolejowa – Jankego:
Brak szczegółów, prawdopodobna konieczność zmiany MPZP oraz koncepcji przebudowy całego węzła
drogowego
Na planie sytuacyjnym podana jest jedynie informacja „most w ciągu ul. Kolejowej”. Autorzy wariantu
alternatywnego linii tramwajowej nie przedstawili jakiejkolwiek informacji dotyczącej sposobu
poprowadzenia linii tramwajowej dostosowanej do rozwiązań drogowych wynikających z zapisów

obowiązującego MPZP. Niezbędne jest przedstawienie przez autorów sposobu poprowadzenia linii
tramwajowej dostosowanego do rozwiązań drogowych wynikających z zapisów obowiązującego MPZP,
wraz z analizą uwarunkowań technicznych, terenowych i skutków finansowych, bądź uzasadnienia
ilościowego i jakościowego dla rezygnacji z przebudowy węzła drogowego ulic Kościuszki – Kolejowa –
Jankego według rozwiązań drogowych wynikających z zapisów obowiązującego MPZP, wraz z analizami
uwarunkowań technicznych, terenowych i finansowych.
3. Odcinek wzdłuż ul. Kościuszki od ul. Kolejowej do linii kolejowej i rzeki Ślepiotka:
Brak szczegółów, prawdopodobna konieczność wyburzeń oraz zmiany koncepcji przebudowy DK nr 81
Przedstawiony alternatywny przebieg linii tramwajowej przy istniejącej jezdni ul. Kościuszki wyklucza
możliwość realizacji planowanej przebudowy ul. Kościuszki przebiegającej w ciągu Drogi Krajowej Nr 81 –
m.in. planowany przekrój dwuprzestrzenny wielopasowy, rozwiązania bezkolizyjne skrzyżowań i przejść
dla pieszych. Autorzy wariantu alternatywnego linii tramwajowej nie przedstawili również jakichkolwiek
analiz dotyczących wyburzeń istniejących obiektów budowlanych wzdłuż ul. Kościuszki dla lokalizacji
infrastruktury związanej z poprowadzeniem wydzielonej dwutorowej linii tramwajowej. Niezbędne jest
przedstawienie przez autorów uzasadnienia ilościowego i jakościowego dla rezygnacji z planowanej
przebudowy ul. Kościuszki, łącznie z analizami dotyczącymi wyburzeń istniejących obiektów budowlanych
wzdłuż ul. Kościuszki dla poprowadzenia linii tramwajowej, lub przedstawienie przez autorów rozwiązania
uwzględniającego planowaną przebudowę ul. Kościuszki, wraz z analizą uwarunkowań technicznych,
terenowych i skutków finansowych.
4. Skrzyżowanie z linią kolejową i przekroczenie rzeki Ślepiotka:
Brak szczegółów, rozwiązanie prawdopodobnie skomplikowane ze względów technicznych i kosztowne
w realizacji
Na planie sytuacyjnym podana jest jedynie informacja „most w ciągu torów” oraz „most nad rzeką”.
Rozwiązanie takie wymaga zastosowania rozbudowanych rozwiązań inżynierskich zapewniających
jednocześnie wymagane skrajnie pionowe i pochylenia podłużne dla linii kolejowych i tramwajowych.
Ponadto, przebieg linii tramwajowej pokazany jest bezpośrednio przy istniejącej jezdni ul. Kościuszki,
co wyklucza możliwość realizacji planowanej przebudowy ul. Kościuszki. Niezbędne jest przedstawienie
przez autorów sposobu poprowadzenia linii tramwajowej z uwzględnieniem wymagań technicznych linii
kolejowych i linii tramwajowych, analizy pozostałych uwarunkowań technicznych, terenowych i skutków
finansowych oraz uzasadnienia ilościowego i jakościowego dla rezygnacji z planowanej przebudowy
ul. Kościuszki w rejonie przekroczenia linii kolejowej i przekroczenia rzeki Ślepiotka, lub przedstawienie

przez autorów rozwiązania uwzględniającego planowaną przebudowę ul. Kościuszki, wraz z analizą
uwarunkowań technicznych, terenowych i skutków finansowych.
5. Odcinek wzdłuż ul. Kościuszki od skrzyżowania z linią kolejową i przekroczenia rzeki Ślepiotka
do ul. Poznańskiej:
Brak szczegółów, prawdopodobna konieczność wyburzeń oraz zmiany koncepcji przebudowy DK nr 81
Przedstawiony alternatywny przebieg linii tramwajowej przy istniejącej jezdni ul. Kościuszki wyklucza
możliwość realizacji planowanej przebudowy ul. Kościuszki przebiegającej w ciągu Drogi Krajowej Nr 81.
Autorzy wariantu alternatywnego linii tramwajowej nie przedstawili również jakichkolwiek analiz
dotyczących wyburzeń istniejących obiektów budowlanych wzdłuż ul. Kościuszki dla lokalizacji
infrastruktury związanej z poprowadzeniem wydzielonej dwutorowej linii tramwajowej. Niezbędne jest
przedstawienie przez autorów uzasadnienia ilościowego i jakościowego dla rezygnacji z planowanej
przebudowy ul. Kościuszki, łącznie z analizami dotyczącymi wyburzeń istniejących obiektów budowlanych
wzdłuż
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uwzględniającego planowaną przebudowę ul. Kościuszki, wraz z analizą uwarunkowań technicznych,
terenowych i skutków finansowych.
6. Odcinek od ul. Kościuszki wzdłuż ul. Poznańskiej do ul. Jankego:
Brak szczegółów, duża kolizja z obiektami uczelni wyższej
Linia tramwajowa poprowadzona w śladzie istniejącej ulicy Poznańskiej. Autorzy wariantu alternatywnego
linii tramwajowej nie przedstawili jakichkolwiek informacji dotyczących: dostosowania istniejących
obiektów GWSH do przebiegu linii tramwajowej, lokalizacji parkingów dla rekompensaty powierzchni
postojowych wymagających likwidacji w związku z poprowadzeniem linii tramwajowej, rozwiązań dla
zapewnienia dojazdu do obiektów przy jednoczesnej konieczności zapewnienia priorytetu dla ruchu
tramwajowego, rozwiązań dla zabezpieczenia mieszkańców przed ujemnymi skutkami poprowadzenia linii
tramwajowej bezpośrednio przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i dydaktycznych, stanowiska
mieszkańców ulicy Poznańskiej dotyczących akceptacji poprowadzenia linii tramwajowej lub informacji
o przeprowadzonych czynnościach dla rozeznania stanowiska mieszkańców. Niezbędne jest
przedstawienie przez autorów powyższych informacji wraz z analizą uwarunkowań technicznych,
terenowych i skutków finansowych.

Proponowana lokalizacja przebiegu linii tramwajowej w okolicach GWSH.

Proponowana lokalizacja przebiegu linii tramwajowej - skrzyżowanie ul. Poznańskiej z ul. Jankego

7. Odcinek od ul. Jankego do ul. Wojska Polskiego:
Brak szczegółów, konieczne wyburzenia i wykupy gruntów
Linia tramwajowa poprowadzona przez teren prywatny oraz wymagająca wyburzeń. Autorzy wariantu
alternatywnego linii tramwajowej nie przedstawili jakichkolwiek informacji dotyczących stanowiska
właściciela terenu prywatnego oraz szacowanych kosztów przejęcia terenu i wyburzeń pod tramwaj.
Niezbędne jest przedstawienie przez autorów powyższych informacji.
8. Odcinek wzdłuż ul. Wojska Polskiego:
Konieczne wykupy gruntów, duża bliskość zabudowań
Dla poprowadzenia tramwaju niezbędne jest poszerzenie pasa drogowego o tereny prywatne. Autorzy
wariantu alternatywnego linii tramwajowej nie przedstawili jakichkolwiek informacji dotyczących
stanowisk właścicieli terenów prywatnych oraz szacowanych kosztów przejęcia terenu i ewentualnych
wyburzeń pod tramwaj. Ponadto, brak jest jakichkolwiek informacji dotyczących: rozwiązań dla
zapewnienia dojazdu do posesji i parkowania przy jednoczesnej konieczności zapewnienia priorytetu dla
ruchu tramwajowego, rozwiązań dla zabezpieczenia mieszkańców przed ujemnymi skutkami
poprowadzenia linii tramwajowej bezpośrednio przy budynkach mieszkalnych, stanowiska mieszkańców
ulicy dotyczących akceptacji poprowadzenia linii tramwajowej lub informacji o przeprowadzonych
czynnościach dla rozeznania stanowiska mieszkańców. Niezbędne jest przedstawienie przez autorów
powyższych informacji wraz z analizą uwarunkowań technicznych, terenowych i skutków finansowych.

Proponowana lokalizacja przebiegu linii tramwajowej

9. Odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Kornasa
Brak szczegółów, dodatkowe koszty zabezpieczeń i budowy mostu
Linia tramwajowa poprowadzona przez istniejący plac zabaw i tereny prywatne. Autorzy wariantu
alternatywnego linii tramwajowej nie przedstawili jakichkolwiek informacji dotyczących nowej lokalizacji
placu zabaw, stanowisk właścicieli terenów prywatnych oraz szacowanych kosztów przejęcia terenu
i ewentualnych wyburzeń pod tramwaj. Ponadto, brak jest jakichkolwiek informacji dotyczących:
rozwiązań dla zabezpieczenia mieszkańców przed ujemnymi skutkami poprowadzenia linii tramwajowej
bezpośrednio przy budynkach mieszkalnych, stanowiska mieszkańców dotyczących akceptacji
poprowadzenia linii tramwajowej i likwidacji placu zabaw lub informacji o przeprowadzonych
czynnościach dla rozeznania stanowiska mieszkańców. Niezbędne jest przedstawienie przez autorów
powyższych informacji wraz z analizą uwarunkowań technicznych, terenowych i skutków finansowych,
w tym budowy mostu tramwajowego nad rzeką Mleczna.

Proponowana lokalizacja przebiegu linii tramwajowej

Proponowana lokalizacja przebiegu linii tramwajowej

10. Odcinek wzdłuż ul. Kornasa
Konieczne wykupy gruntów, duża bliskość zabudowań
Dla poprowadzenia tramwaju niezbędne jest poszerzenie pasa drogowego o tereny prywatne. Autorzy
wariantu alternatywnego linii tramwajowej nie przedstawili jakichkolwiek informacji dotyczących
stanowisk właścicieli terenów prywatnych oraz szacowanych kosztów przejęcia terenu i ewentualnych
wyburzeń pod tramwaj. Ponadto, brak jest jakichkolwiek informacji dotyczących: rozwiązań dla
zapewnienia dojazdu do posesji i parkowania przy jednoczesnej konieczności zapewnienia priorytetu dla
ruchu tramwajowego, rozwiązań dla zabezpieczenia mieszkańców przed ujemnymi skutkami
poprowadzenia linii tramwajowej bezpośrednio przy budynkach mieszkalnych, stanowiska mieszkańców
ulicy dotyczących akceptacji poprowadzenia linii tramwajowej lub informacji o przeprowadzonych

czynnościach dla rozeznania stanowiska mieszkańców. Niezbędne jest przedstawienie przez autorów
powyższych informacji wraz z analizą uwarunkowań technicznych, terenowych i skutków finansowych.

Proponowana lokalizacja przebiegu linii tramwajowej

11. Odcinek od ul. Kornasa do ul. Bażantów:
Konieczne wykupy gruntów
Linia tramwajowa poprowadzona przez tereny prywatne. Autorzy wariantu alternatywnego linii
tramwajowej nie przedstawili jakichkolwiek informacji dotyczących stanowisk właścicieli terenów
prywatnych oraz szacowanych kosztów przejęcia terenu pod tramwaj. Niezbędne jest przedstawienie
przez autorów powyższych informacji wraz z analizą uwarunkowań technicznych, terenowych i skutków
finansowych.

Proponowana lokalizacja przebiegu linii tramwajowej

12. Brak szczegółowych kalkulacji finansowych
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uszczegółowionego szacunku kosztów, zawierającego przyjęty koszt jednostkowy budowy 1 kilometra linii
tramwajowej dwutorowej bez dodatkowych kosztów oraz specyfikację przyjętych dodatkowych kosztów
wynikających z istniejących uwarunkowań, m.in. kosztów budowy obiektów inżynierskich, wyburzeń,
przebudów istniejącej infrastruktury, realizacji dodatkowych zabezpieczeń, przejęcia gruntów itp.
13. Brak informacji o danych źródłowych określających ilość osób w odległości do 500 m od przystanku
Autorzy wariantu alternatywnego linii tramwajowej nie przedstawili jakichkolwiek informacji dotyczących
ilości i lokalizacji przystanków oraz informacji, na podstawie jakich baz danych źródłowych określone
zostały ilości osób w odległości 500 od poszczególnych przystanków. Niezbędne jest przedstawienie przez
autorów powyższych informacji oraz opisu metodyki określania tego wskaźnika.
14. Brak szczegółowych danych dot. liczby podróży
Autorzy wariantu alternatywnego linii tramwajowej nie przedstawili jakichkolwiek informacji dotyczących
baz danych źródłowych na podstawie których określona została wielkość wskaźnika oraz informacji

dotyczących opisu metodyki określania tego wskaźnika. Niezbędne jest przedstawienie przez autorów
powyższych informacji.

Mam nadzieję, że szereg powyższych pytań i uwag nie zostanie odebrany jako próba zdezawuowania
projektu zgłoszonego przez część mieszkańców. Doceniamy zaangażowanie i czas poświęcony na
przygotowanie tej propozycji, niestety jednak bez uzyskania odpowiedzi rzetelna dyskusja nad przedstawioną
koncepcją nie będzie możliwa.
W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości w zakresie poruszonych zagadnień, pozostajemy
do dyspozycji Autorów opracowania.
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