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1. Skrót diagnozy systemu transportowego miasta Katowice 

1.1. Wyniki analiz ruchu dla stanu istniejącego (wariant „zerowy”, W0)  

Analiza ruchu dla stanu istniejącego oparta jest na wynikach badań terenowych (pomiary 

ruchu, ankiety domowe i ruchu tranzytowego). Na podstawie tych prac skalibrowano parametry 

modelu ruchu, co pozwoliło na symulowanie ruchu w sieci istniejącej, a w konsekwencji także dla 

okresów prognostycznych. W celu zobrazowania sytuacji komunikacyjnej w mieście przedstawiono 

makro-więźbę komunikacyjną (rysunek 1-1), w której obszar analizy podzielono na 12 makro-rejonów 

komunikacyjnych i wyznaczono dla nich 50 najpopularniejszych połączeń w stanie istniejącym dla 

porannego szczytu komunikacyjnego. Charakterystyczny dla powyższej ilustracji jest promienisty układ 

podróży: większość z nich absorbowana jest przez śródmieście, a ponadto widać, że liczne relacje  

w znaczących potokach ruchu łączą południową część miasta z północna, w tym ze śródmieściem.   

W wyniku procesu analitycznego w sieci transportowej dla stanu istniejącego (2015 r.) 

uzyskano kartogramy, obrazujące dostępność czasową w sieci transportowej (przystanków 

komunikacji miejskiej, rysunek 1-2) oraz dostępność czasową centrum komunikacją miejską (rysunek 

1-3).  Rysunki te pokazują, że: 

 Niemal cały obszar miasta znajduje się w strefie 15 minut dojścia do przystanków transportu 

zbiorowego (wyjątkiem są tereny niezabudowane i kilka enklaw przy graniach miasta), 

 Dostęp do śródmieścia jest ogólnie dobry, choć znaczna część południa miasta znajduje się  

w strefie izochrony 30 minut i wyżej.  

Z analizy dostępności czasowej podróży względem centrum miasta wynika (rysunek 1-3), że 

najgorzej skomunikowane transportem zbiorowym są dzielnice południowe miasta: Kostuchna, 

Piotrowice, Podlesie. Ponadto podróż transportem zbiorowym z obszaru Kostuchny, Piotrowic, 

Podlesia do każdego innego obszaru (poza sąsiadującymi) nie jest możliwa w czasie krótszym niż 30 

min, a dla wielu nawet 50min, podczas gdy taka podróż jest możliwa samochodem osobowym1. 

Powodem tak długich czasów podróży jest fakt, że wszystkie autobusowe linie wewnętrzne zapewniają 

połączenia obsługiwanych dzielnic z obszarem centralnym miasta, na którym zlokalizowane są ich 

punkty krańcowe lub ich trasy przebiegają przez ten obszar. Wpływa to niekorzystnie na ofertę 

przewozową dla podróży, przebiegających tranzytem przez obszar centralny: wydłużenie trasy, 

zwiększenie czasu przejazdu oraz mniejszą prędkość komunikacyjną. Drugim powodem jest kongestia 

spowodowana dużym natężeniem ruchu drogowego – w szczególności wysoki jest udział transportu 

indywidualnego. 

 

                                                           
1 Dane na podstawie analizy modelu ruchu w stanie istniejącym, w tym macierzy czasu podróży pomiędzy 
rejonami komunikacyjnymi  
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Rysunek 1-1 Makro-więźba dla szczytu porannego – stan istniejący  
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 1-2 Dostępność przystanków transportu zbiorowego, stan istniejący 
Źródło: opracowanie własne 



 

6 
 

Etap VIII – Określenie podstawowych kierunków działań w zakresie 

rozwoju infrastruktury systemu transportowego miasta Katowice 

 
Rysunek 1-3 Dostępność centrum Katowic, stan istniejący 

Źródło: opracowanie własne 
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Największe potoki w transporcie zbiorowym zidentyfikowano (por. rozdział 5, rysunek 5-1): 

 W korytarzu ul. Mikołowska – ul. Brynowska, 

 W korytarzu ul. Chorzowska – al. Roździeńskiego, 

 Na ul. Sokolskiej, 

 Na ul. Katowickiej, 

 Na ul. Kościuszki (rejon pl. Miarki). 

Jednocześnie występujący promienisty układ linii komunikacyjnych w kierunku do centrum 

miasta tworzy główne wiązki linii występujące w następujących korytarzach: 

 Droga S86 (kierunek północno-wschodni) – skupia potoki pochodzące z jednostek2: Szopienice, 

Burowiec, 

 Droga DK79 (kierunek wschodni) – skupia potoki pochodzące z jednostek Janów, Nikiszowiec , 

 DTŚ (kierunek północno-zachodni) – skupia potoki pochodzące z jednostek: os. Tysiąclecia  

 Ul. Mikołowska (kierunek południowy) – skupia potoki pochodzące z jednostek: Ligota, 

Panewniki, Kostuchna, os. Zgrzebnioka oraz z: 

 Autostrady A4 (kierunek zachodni) – skupiającej potoki pochodzące z jednostek: os. Witosa, 

Załęże 

 

Występujące dysproporcje w jakości funkcjonalnej transportu zbiorowego i indywidualnego – 

biorąc pod uwagę chociażby czas podróży – prowadzą do dominacji samochodu osobowego jako 

głównego środka transportu. Zidentyfikowano duże potoki w transporcie indywidualnym  

w następujących ciągach (rozdział 5, rysunek 5-2): 

 Autostrada A4, 

 Drogowa Trasa Średnicowa, 

 DK79 – jako przedłużenie DTŚ, 

 DK86 z Tychów 

 DK81 z Mikołowa  

 S86 z Sosnowca, 

 Śródmiejski ciąg ulic: Mikołowska i Grundmanna.  

Obecne warunki ruchu przeanalizowano pod kątem występowania wąskich gardeł (rozdział 5, 
rysunek 5-3). W analizie wykorzystano poziomy swobody ruchu odnoszące się do stopnia 
wykorzystania przepustowości danej drogi3. 

 PSR A <= 30% - warunki bardzo dobre, 

 PSR B <= 60 % - warunki dobre, 

 PSR C <= 90 % - warunki przeciętne, 

 PSD D <= 120 % - warunki słabe, 

 PSR E <= 150 % - warunki bardzo słabe, 

 PSR F > 150 % - warunki krytyczne (zator, duża kongestia,  
Za odcinki problemowe można uznać drogi, które osiągnęły wysoki PSR (odpowiednio 

pomarańczowa i czerwona kolorystyka na rys. 1-6) . Problematyczne w sieci Katowic są następujące 

odcinki i węzły: 

 Węzeł Giszowiec, 

                                                           
2 Analizowane są jednostki występujące w układzie wewnętrznym m. Katowice 
3 Przepustowość odpowiednich dróg (dla przyjętych klas technicznych) została zdefiniowana w poprzednich 
etapach przy budowie modelu ruchu  



 

8 
 

Etap VIII – Określenie podstawowych kierunków działań w zakresie 

rozwoju infrastruktury systemu transportowego miasta Katowice 

 Węzeł DK79/DK86, 

 Węzeł Kościuszki/Armii Krajowej 

 Węzeł Kościuszki/Kolejowa 

 Ul. Bocheńskiego / Bracka, 

 Ul. Piotrowicka/Ligocka, 

 Liczne powiązania w centrum: Al. Korfantego, ul. Warszawska, ul. Mikołowska, ul. Goeppert-

Mayer. 

W przypadku Katowic ważne jest zbadanie roli centrum miasta jako ośrodka metropolitalnego  

w systemie transportowym. Ogólna tendencja w polityce transportowej test taka, że centrum tego 

rodzaju powinno mieć dobrą dostępność, ale z uwzględnieniem uwarunkowań zrównoważonego 

rozwoju, co oznacza, że należy dążyć do segregacji ruchu w jego strukturze źródeł i celów, z 

preferencja do uwolnienia centrum od ruchu tranzytowego wobec miasta i jego centrum oraz 

racjonalnego podziału ruchu do/z centrum na środki transportu z preferencja dla zbiorowych form 

transportu. Spowoduje to, że większa liczba interesariuszy będzie mogła dotrzeć w ten obszar w 

godziwych warunkach. 

Zbadano tę kwestię w stanie istniejącym – poniższe zestawienie pokazuje wyniki analizy: 

 Podział ruchu w stosunku do całego miasta na wewnętrzny, źródłowy, docelowy i tranzytowy 

wyniósł wg badań z 2015 roku jak niżej (dane dla godziny szczytu popołudniowego):  

Tabela 1-1 Podział ruchu w Katowicach – stan istniejący, godz. szczytu popołudniowego 

 

Transport zbiorowy Transport Indywidualny 

 
liczba podróży udział % liczba podróży udział % 

Wewnętrzny 18942 71% 16809 33% 

Docelowy 2617 10% 9552 18% 

Źródłowy 4502 17% 13552 26% 

Tranzytowy 757 3% 11783 23% 

SUMA 26818 100% 51696 100% 
Źródło: opracowanie własne 

 Podział zadań przewozowych w stosunku do całego miasta z rozbiciem na ruch wewnętrzny, 

źródłowy, docelowy i tranzytowy wg badań z 2015 roku jak niżej (dane dla godziny szczytu 

popołudniowego):  

Tabela 1-2 Podział zadań przewozowych w Katowicach – stan istniejący, godz. szczytu popołudniowego 

 

Transport zbiorowy Transport Indywidualny SUMA 

 
liczba podróży udział % liczba podróży udział % liczba podróży udział % 

Wewnętrzny 18942 53% 16809 47% 35751 100% 

Docelowy 2617 22% 9552 78% 12169 100% 

Źródłowy 4502 25% 13552 75% 18054 100% 

Tranzytowy 757 6% 11783 94% 12540 100% 

 

Z tych danych wynika, że w transporcie zbiorowym tranzyt jest mały, zaś w ruchu 

samochodowym stanowiąc 23% ruchu jest znaczącym dla obciążenia sieci centrum miasta.  

W planowaniu rozwoju systemu należy dążyć do ograniczenia tej wielkości. Większy dla centrum niż  

w skali miasta udział ruchów docelowych i źródłowych wskazuje na rolę centrum i należy uznać te 
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wielkości za naturalne, choć większe udziały ruchu samochodowego na transportem zbiorowym są 

niekorzystne i powinny być zmienione. Charakterystyczne jest, że podział zadań przewozowych 

wyraźnie różni się w zależności od położenia źródeł i celów podróży: w ruchu wewnętrznym transport 

zbiorowy obejmuje 53%, w ruchu docelowym i źródłowym zaledwie 22 – 25% i w tranzycie tylko 6%.   

Wychodząc naprzeciw problemom komunikacyjnym opisanym powyżej w ramach Planu 

opracowano warianty rozwojowe, zakładające rozwój systemu transportu miejskiego względem 

wynikających potrzeb funkcjonalnych. Założono sterowanie popytem na podróże do centrum miasta 

transportem indywidualnym poprzez nie zwiększanie podaży miejsc parkingowych w obszarze 

śródmieścia, co oznacza brak inwestycji w obiekty kubaturowe. Nie wyklucza to lokalizacji parkingów 

strategicznych w pobliżu centrum, stymulujących przesiadki na transport publiczny. Podejście to 

zwiększa atrakcyjność wyboru transportu zbiorowego, co może stanowić alternatywę w sytuacji braku 

możliwości redukcji czasów przejazdu.  

Wyniki analiz modelowych dla stanu istniejącego opracowane w dwóch formach (szczegóły 

podano w rozdziale 5.1.) wskazują na kilka głównych cech obecnego systemu transportowego Katowic, 

które wskazują na kierunki zmian polityki rozwoju i zarządzania systemem. Najważniejsze z nich są 

następujące:  

 Centrum Katowic jest podstawowym generatorem ruchu w mieście, stąd dostępność tego 

obszaru przesądza o sprawności funkcjonowania systemu transportowego miasta. Stopień 

zatłoczenia ruchem drogowym, mierzony poziomem swobody ruchu, wskazuje na liczne 

wąskie gardła, często powiązane z wspomnianym położeniem, centrum w sieci, ale także 

niewydolnymi węzłami sieci, 

 Jeśli przez dostępność rozumie się możliwość dotarcia do centrum w godziwych warunkach  

i rozsądnym czasie, to fakt wyraźnego przeciążenia systemu w ruchu drogowym i parkowaniu 

samochodów wskazuje na brak zrównoważenia systemu, 

 Równocześnie widać, że obciążenie sieci transportu zbiorowego, zwłaszcza sieci tramwajowej, 

nie są duże, co wynika z ogólnie niskiego jak na polskie warunki udziału tej formy transportu  

w ruchu nie-pieszym (35%, wobec 50% w większości dużych miast polskich), 

 Położenie centrum Katowic w „oczku” układu głównych tras komunikacyjnych, w tym dróg 

samochodowych i kolejowych, powoduje poważne utrudnienia terenowe w poprowadzeniu 

nowych i usprawnieniu istniejących tras infrastruktury miasta. Zmiana tego stanu rzeczy nie 

jest możliwa, ale także i właściwa z puntu widzenia funkcjonowania zrównoważonego systemu 

transportowego, ponieważ nawet poprawa możliwości penetracji ścisłego centrum z zewnątrz 

wywoła zwiększenie parcia na parkowanie, 

 Powyższe stwierdzenia wskazują, że w ramach dostępnych możliwości trudno poprawić dostęp 

centrum poprzez proste działania inwestycyjne. Jest to możliwe w większym stopniu przez 

zmiany w polityce transportowej, w tym parkingowej, dla zmniejszenia popytu na ruch 

drogowy, a wsparcie rozwoju transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego, 

 Intensyfikacji wymagają działania dla zwiększenia udziału transportu zbiorowego w podróżach 

zewnętrznych (ruch docelowy, źródłowy i tranzytowy), dla których udział wynosi około 18%  

i jest zdecydowanie niekorzystny, 
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1.2.  Najważniejsze problemy funkcjonalne w obsłudze transportowej obszaru 
miasta Katowice 

Jako najważniejsze zarejestrowane zjawiska ruchowe należy wymienić: 

 Niskie są prędkości handlowe na trasach autobusowych w relacjach południe – centrum 

miasta, a w konsekwencji południe – północ (tych ostatnich nie ma wiele, ale prawdopodobnie 

właśnie  

z powodu czasu podróży powyżej nawet 50 minut), 

 Zatłoczenie w układzie drogowym, szczególnie na trasach wylotowych na południe (DK 81 i DK 

86) oraz na północny wschód (S86); także DTŚ (DK 79) wykazuje niski poziom swobody ruchu 

jak na drogę niedawno otwartą, stąd należy założyć, że po jej ew. przedłużeniu poziom 

swobody może spaść, 

 Zatłoczenie ulic w ścisłym centrum wywołane jest nie tyle popytem na przemieszczanie,  

co popytem na parkowanie. Wynika to z faktu permanentnego stanu braku wolnych miejsc 

parkingowych (nie prowadzono badań, lecz obserwacje organoleptyczne prowadzą do takiego 

wniosku) i wymuszanego w ten sposób ruchu wzbudzonego osób, poszukujących wolnych 

miejsc parkingowych 4. Jedną z metod opanowania tego stanu rzeczy jest podniesienie opłat za 

parkowanie – obecnie w Katowicach opłaty są zdecydowanie niższe od opłat w 

porównywalnych miastach, i stanowią 1/3 maksymalnych dopuszczalnych przepisami.  

Te zjawiska są wynikiem polityki transportowej z dominacją transportu samochodowego. Jako 

problemy/wyzwania do rozwiązania w pierwszym rzędzie należy wymienić przede wszystkim działania 

z zakresu organizacji ruchu i parkowania, w tym głównie: 

 Remarszrutyzacja linii autobusowych z kierunku osiedli południowych dla uzyskania skrócenia 

czasów przejazdu, 

 Zmiany w organizacji ruchu z nadaniem priorytetów dla autobusów i tramwaju, 

 Zmiany w polityce parkingowej, zmierzające do zbilansowania popytu i podaży miejsc.   

Należy zauważyć, że badania modelowe i warianty rozwojowe dotyczą tylko obszaru Katowic, 

natomiast istotny wpływ na jakość obsługi obszaru posiada ruch zewnętrzny, na kształtowanie którego 

same Katowice posiadają jedynie ograniczony wpływ. Konieczne jest podejmowanie wspólnych, 

skoordynowanych działań w obszarze metropolitarnym i aglomeracyjnym. W swoim zakresie miasto 

Katowice prowadzi intensywna politykę rozwojową – przebudowano wszystkie torowiska tramwajowe, 

kończy się wymianę taboru tramwajowego i autobusowego, centrum przeznaczono dla pieszych  

i rowerów, planowane jest zrealizowanie węzłów przesiadkowych i inne formy integracji transportu, 

systemy ITS, ścieżki rowerowe, likwidację wąskich gardeł na sieci drogowej i wyprowadzenie ruchu na 

zewnątrz zwartej zabudowy. Mieszkańcy aglomeracji często dojeżdżają do Katowic w swoich 

sprawach, ale nie otrzymują atrakcyjnej oferty w transporcie zbiorowym, wiec wybierają samochód, co 

potęguje problemy zatłoczenia w ruchu i parkowaniu. System transportu aglomeracyjnego jest na 

nienajlepszym poziomie – brak integracji biletowej, mała częstotliwość, rzadka sieć połączeń, brak 

integracji funkcjonalnej np. rozkładów jazdy, niski standard taboru itp.   

 

                                                           
4 Badanie w wielu krajach pokazują, ze jeżeli stopień wypełnienia miejsc parkingowych przewyższa 80 – 85% to 
nawet połowa ruchu w ulicach z parkowaniem wzbudzona jest przez poszukujących wolnych miejsc. 
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Etap VIII – Określenie podstawowych kierunków działań w zakresie 

rozwoju infrastruktury systemu transportowego miasta Katowice 

2. Cele i kierunki działań dla rozwiązania najistotniejszych problemów 
funkcjonalnych miasta Katowice 

2.1. Wprowadzenie 

Cele i kierunki rozwoju systemu transportu dla Katowic wynikają z kilku grup przesłanek: 

 Czynniki niezależne od koncepcji polityki miasta (kolorem czerwonym wyróżniono specyficzne 
w przypadku Katowic): 
o Diagnozy stanu istniejącego i dotychczasowych tendencji rozwojowych miasta, 
o Prognoz potencjału ruchowego miasta i okolic (demografia, istniejące zagospodarowanie 

przestrzenne, gospodarka, sposób spędzania czasu wolnego), 
o Uwarunkowania w ramach kraju, województwa i konurbacji górnośląskiej, w tym decyzje 

na szczeblach wojewódzkich i centralnym, co do rozwoju systemów transportu,  
o Możliwości i ograniczenia wdrażania nowych rozwiązań, wynikających z przepisów prawa 

oraz inicjatyw innych niż miasto podmiotów (głównie województwo i rząd RP, a także 
biznesu), 

 Czynniki zależne od samorządu miasta:  
o Strategia i polityka miasta Katowice na najbliższy okres (do 20 lat), 
o Kompletność i aktualność dokumentów strategicznych, planistycznych i wdrożeniowych,  
o Kompletność i prawidłowe prowadzenie działań nad podejmowaniem decyzji  

o przedsięwzięciach,  
o Wybór metod wdrażania polityki transportowej, 
o Zdolność do finansowania przedsięwzięć w ramach budżetu miasta,  
o Aktywność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków wsparcia dla przedsięwzięć 

rozwojowych,  
o Polityka transportowa, w tym instrumenty wpływania na podział ruchu na transport 

zbiorowy i indywidualny. 
 

2.2. Uwarunkowania wynikające z założeń polityki transportowej Unii Europejskiej  
i kraju  

Przegląd dokumentów strategicznych Unii Europejskiej (Etap IX), których syntezą jest tzw. 

Rozporządzenie ogólne dotyczące zarządzania funduszami europejskimi5 pozwala na wyciagnięcie 

poniższych wniosków dla Planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego Katowic: 

a) Plan powinien być skoordynowany z podobnymi dokumentami strategicznymi kraju  
i województwa.  Należy doprowadzić do skoordynowanych działań poszczególnych organów 
realizujących politykę rozwoju w tym względzie. Dodatkowo województwo zawierając 
porozumienie dotyczące regionalnego programu operacyjnego z Komisją Europejską winno 
uwzględnić potrzeby i możliwości wzajemnego wsparcia na linii region – miasto Katowice.  
W polskich warunkach taką okolicznością są tzw. kontrakty terytorialne, zawierane między 
samorządem województwa a Rządem RP, zaś oczekiwania i obowiązki miasta powinny być 
uwzględnione w stanowisku województwa.  

                                                           
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
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b) Merytoryczne zasady planu powinny uwzględniać cele strategiczne Unii, prowadzące do 
osiągnięcia inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
promując harmonijny rozwój Unii i zmniejszając zróżnicowania regionalne. 

c) Należy uwzględnić prognozowane zmiany demograficzne, skutkujące zmniejszaniem się 
populacji w wieku edukacyjnym i aktywności zawodowej, a wzrostem populacji w wieku 
poprodukcyjnym. Oznacza to inny niż obecnie popyt na usługi transportowe. 

d) Wykorzystanie procedur ZIT jest wskazane i możliwe, lecz tylko w stosunku do przedsięwzięć, 
realizowanych w ramach więcej niż jednej osi priorytetowej jednego lub kilku programów 
operacyjnych. Oznacza to, ze Plan transportowy musiałby być skoordynowany z innymi niż 
transport zbiorowy osiami priorytetowymi. Jest to możliwe (np. przez koordynacje z sieciami 
transportowymi regionu, lub przedsięwzięciami spoza transportu, np. rozwoju szczególnych 
obszarów aktywności).  

e) Spośród strategicznych celów tematycznych, wymienionych w Rozporządzeniu, Plan 
transportowy odnosi się bezpośrednio do celów: 

 zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości systemów transportu  
i komunikacji;  

 promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości  
w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej; 

oraz pośrednio:  

 wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;  

 promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku oraz zarządzanie 
ryzykiem;  

 promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 
pracowników;  

 promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 

Przegląd krajowych dokumentów strategicznych (Etap IX)6 pozwala na wyciagnięcie poniższych 
wniosków dla Planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego Katowic: 

1) Dokumenty rządowe mają postać uporządkowanych i spójnych, choć nie wykazują 
konsekwencji w układzie cele – zadania – kryteria – rezultaty. Ponadto doświadczenie 
dotychczasowe wskazuje na ich częste zmiany, a uruchomione projekty napotykają na 
opóźnienia. Plany resortu transportu, zmierzające do poprawy zarządzania projektami mogą 
wskazywać, że w obecnej perspektywie budżetowej takie zjawiska nie będą częste, niemniej w 
Planie uwzględnić trzeba możliwość niezrealizowania zamierzeń i zbadać wpływ tego na 
osiąganie celów Planu.  

2) Szczególnym rodzajem dokumentów rządowych są kontrakty terytorialne między samorządem 
województwa a Rządem RP w sprawie skoordynowanej polityki rozwojowej. Kontrakt taki dla 
województwa śląskiego został zawarty w dniu  25.09.2014 r. Zaznaczyć trzeba, że w kontrakcie 
realizacja poszczególnych przedsięwzięć uwarunkowana jest wieloma warunkami, z których 
część nie zależy od miasta Katowice, a więc możliwe jest zjawisko odstępowania od projektów 
lub odłożenia ich w czasie. Kontrakt zawiera klauzulę o prawie każdej strony do 
jednostronnego jego wypowiedzenia, stąd należy zapisy traktować z pewna rezerwą, 
szczególnie, te, których realizacja nie rozpoczęła się. 

                                                           
6 „Polityka transportowa Państwa na lata 2006 – 2025” (przyjęta przez Radę Ministrów dnia 29 czerwca 2005 r.); 
(Średniookresowa) „Strategia Rozwoju Kraju 2020” (ŚSRK, przyjęta przez Radę Ministrów dnia 25 września 2012 
r.); Strategia rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030) (SRT, przyjęta przez Radę Ministrów dnia 22 
stycznia 2013 r.); Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (przyjęta przez Radę Ministrów dnia 13 
lipca 2010 r.); Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (przyjęta przez Radę Ministrów dnia 13 
grudnia 2011 r.) 
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rozwoju infrastruktury systemu transportowego miasta Katowice 

2.3. Podsumowanie przeglądu dokumentów strategicznych województwa śląskiego  

Ponieważ system transportowy Katowic jest ściśle powiązany z województwem i całą 

konurbacją, w planowaniu systemu transportu muszą być uwzględnione działania innych niż samorząd 

miasta podmiotów do zadań, których należą elementy tego systemu. Powiązania miasta z różnymi 

podmiotami są wielokierunkowe, stad staranna koordynacja w przyjmowaniu założeń strategicznych 

jest istotna dla zrównoważonego rozwoju. Dokumenty strategiczne województwa śląskiego, których 

wykaz z omówieniem podano w poniższej tabeli 2-1 określają cele strategiczne, niektóre zadania do 

realizacji, lecz sposoby osiągania zakładanych celów nie są w nich jasne, a wskaźniki miar rezultatów w 

większości nie odzwierciedlają istoty zakładanych celów. Ponadto nie wypunktowano jasno tych 

elementów strategii, których realizacja zależy wprost od samorządu województwa, oraz tych, które tej 

cechy nie mają. Chodzi zarówno o poziom krajowy (w tym kontrakt terytorialny, którego wiążący 

charakter jest wątpliwy) jak i podniesienia do poziomu lokalnego, gdzie brakuje instrumentów 

oddziaływania innych, niż dobrowolna współpraca. Można ogólnie założyć, że system transportu 

województwa i jego części jest ukształtowany a jego rozwój oparty będzie na zasadzie doskonalenia  

i koordynacji działania. Niemniej osiągnięcie tego celu w niektórych polach jest obarczone pewnym 

ryzykiem. 



 

14 
 

Etap VIII – Określenie podstawowych kierunków działań w zakresie 

rozwoju infrastruktury systemu transportowego miasta Katowice 

Tabela 2-1 Cele strategiczne w kluczowych dokumentach dla województwa śląskiego 

Lp 
Nazwa, organ 
wydający, rok 

Cel strategiczny (Pola 
strategiczne) 

Cele cząstkowe Zadania 
Środki i wskaźniki 
realizacji zadań 

1. 

Strategia rozwoju 

Województwa 

Śląskiego „Śląskie 

2020+”, (uchwała nr 

IV/38/2/2013 Sejmiku 

Województwa 

Śląskiego z dnia 1 lipca 

2013 r.) 

Województwo śląskie regionem 

zrównoważonego i trwałego rozwoju 

stwarzającym mieszkańcom korzystne 

warunki życia w oparciu o dostęp do 

usług publicznych o wysokim 

standardzie, o nowoczesnej i 

zaawansowanej technologicznie … 

Odnośnie transportu – region o 

rozbudowanej i zmodernizowanej 

infrastrukturze, włączony w 

transeuropejskie systemy 

infrastrukturalne, zwłaszcza 

transportowo-logistyczne, 

energetyczne, komunikacyjne i 

informacyjne. 

- zintegrowanie układu sieci 

transportowej z metropolitalnym i 

aglomeracyjnym układem 

komunikacyjnym, 

- rewitalizacja terenów kolejowych  

- ukształtowanie nowych źródeł 

generowania ruchu transportu 

pasażerskiego, związanych z 

powstającymi strefami 

funkcjonalnymi. 

ALBO:  

1. Poprawa powiązań 

transportowych poprzez 

rozbudowę i modernizację 

infrastruktury transportowej 

wzmacniającej związki funkcjonalne 

i przestrzenne a obejmującej m.in. 

rozbudowę i modernizację dróg 

wojewódzkich, w tym budowę 

obwodnic miejscowości. 

2. Wsparcie rozwoju 

zintegrowanego, zrównoważonego 

i niskoemisyjnego transportu, w 

tym transportu publicznego 

obejmującego różne środki 

transportu i elementy 

infrastruktury takie jak: kolej, 

tramwaj, inny transport publiczny, 

- poprawa jakości – modernizacja i 

rewitalizacja istniejącej 

infrastruktury technicznej (…) oraz 

istniejącego systemu prowadzenia 

polityki rozwoju, 

- podnoszenie efektywności – 

wykorzystanie istniejących 

zasobów i potencjałów w regionie 

oraz szans rozwojowych, 

realizowanej w regionie i w relacji 

z otoczeniem (…) 

- kreacja – tworzenie nowej 

infrastruktury i nowych rozwiązań 

organizacyjnych, w tym w zakresie 

współpracy i realizacji wspólnych 

przedsięwzięć, stworzenia nowych 

możliwości rozwoju, specjalizacji i 

nowych kompetencji oraz 

umiejętności mieszkańców. 

Rozwój infrastruktury i połączeń 

komunikacyjnych ułatwiających 

dostęp do regionu: 

 rozbudowa i modernizacja:  

- dróg krajowych, w tym autostrad 

i dróg ekspresowych, 

- rozbudowa i modernizacja sieci 

kolejowej, rozwój infrastruktury 

lotniczej o znaczeniu 

międzynarodowym i regionalnym, 

- Ocena jakości transportu 

publicznego przez 

mieszkańców województwa  

- Wielkość przewozu 

pasażerów komunikacją 

miejską (mln) 

- Czas przejazdu transportem 

kolejowym między stolicą 

województwa, a miastami 

sub-regionalnymi 

- Liczba destynacji z lotniska 

Pyrzowice 

- Ruch pasażerski i towarowy 

w porcie lotniczym w 

Pyrzowicach  

- przewozy ładunków 

różnymi środkami transportu  

- średnia długość i gęstość 

dróg krajowych  
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lotniska, systemy kierowania 

ruchem, obiekty „parkuj i jedź” oraz 

infrastruktury rowerowej. 

3. Wsparcie tworzenia systemów 

transportu zbiorowego, 

obejmujących Metropolię, 

aglomeracje i ich bezpośrednie 

otoczenie funkcjonalne, lokalne 

ośrodki rozwoju oraz obszary 

wiejskie. 

w tym poprawa dostępności 

infrastruktury lotniczej 

połączeniami drogowymi i 

kolejowymi (w szczególności MPL 

„Katowice” w Pyrzowicach).  

2. 

Plan zrównoważonego 
rozwoju publicznego 
transportu 
zbiorowego 
Województwa 
Śląskiego – Sejmik 
Województwa 
Śląskiego, 2015 (Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego z 
2015 r., poz. 4654) 

Dążenie do poprawy jakości 
systemu transportowego i jego 
rozwój, zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju przez 
określenie kierunków rozwoju 
transportu publicznego na 
obszarze województwa 
śląskiego do roku 2020, przy 
uwzględnieniu oczekiwań 
społecznych i zapewnieniu 
zrównoważonego rozwoju. 

Trudne do zidentyfikowania Trudne do zidentyfikowania 

Plan zakłada działanie w 
ramach stanu 
istniejącego. Dokument 
nie zawiera informacji, 
pozwalających na ocenę 
stanu realizacji celu 
strategicznego.  Można 
zgrubnie ocenić, że 
planuje się zachowanie 
stanu istniejącego. W 
kierunkach po roku 2020 
mówi się o rozwoju, bez 
sprecyzowania 
konkretnych kierunków.  

3. 

Strategia Rozwoju 
Systemu Transportu 
Wojewódz-twa 
Śląskiego (uchwała nr 
IV/49/7/2014 Sejmiku 
Województwa Śląskiego 
z dnia 7 kwietnia 2014 
r.), 

 Otwarta i spójna sieć ośrodków 
różnej rangi 

 Komplementarność 

 Efektywna mobilność 

 Bezpieczeństwo 

 Innowacje 

  System dobrze 
zorganizowany, wysoka 
pozycja konkurencyjna 
Europie, 

 Istotnym element krajowej i 
europejskiej sieci 
transportowej, 

 Integrujący różne gałęzie 
systemu, 

Regionalne: 

 Budowa i remont 
infrastruktury i 
suprastruktury 

 Rozwój i promo0cja 
lotniska regionalnego 

 Długofalowe planowanie i 
koordynacja 

Środki: 

 Inwestycje 

 Organizacja 

 Współdziałanie 

Mierniki rezultatu: 

 Czas podróży 
transportem 
zbiorowym miedzy 
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 Zapewniający lepszą spójność 
przestrzenną województwa, 

 Przyjazny dla środowiska, 
realizujący zasadę 
zrównoważonego rozwoju, 

Atrakcyjny, tani i szybki, 
dostosowany do potrzeb 
mieszkańców i odwiedzających 
region. 

 Wprowadzenie 
technologii 
multimodalnych 

 Tworzenie węzłów 
przesiadkowych i 
przeładunkowych 

 Integracja podsystemów, 
w tym transportu 
zbiorowego 

  Współdziałanie gestorów 
podsystemów 

Regionalne i aglomeracyjne / 
miejskie: 

 Poprawa bezpieczeństwa 
i sprawności systemów 

 Prowadzenie 
systematycznych badań 
ruchu oraz potrzeb i 
zachowań 
komunikacyjnych w 
oparciu o nowoczesne 
technologie 

 Rozwój i wdrażanie 
zintegrowanych, 
innowacyjnych, 
zasobooszczędnych i 
przyjaznych środowisku 
inwestycji i technologii,  

 Stworzenie systemu 
informacyjno-
zarządczego  

głównymi centrami 
rozwoju 

 Liczba połączeń  

 Wskaźniki wielkości 
transportu 
(pasażerowie, ładunki, 
ruch drogowy) 

 Wskaźniki 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego  

 

(pominięto wskaźniki 
produktu)  
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Aglomeracje / miasta: 

 Tworzenie centrów 
zarządzania ruchem i 
centrów przesiadkowych, 

 Ograniczanie ruchu 
samochodowego 

 Promocja transportu 
zbiorowego, koordynacja 
działań organizatorów 
transportu zbiorowego 
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2.4.  Podsumowanie przeglądu dokumentów strategicznych miasta Katowice, KZK 
GOP i subregionu centralnego województwa śląskiego  

Dokumenty strategiczne miasta Katowice, określają cele strategiczne, ważniejsze zadania do 

realizacji a sposoby osiągania zakładanych celów zapisano w formie wykazu przedsięwzięć 

przewidywanych do relacji w perspektywie do 2035 r., zaś wskaźniki miar rezultatów odzwierciedlają 

oczekiwane, co do osiągania zakładanych celów. W Strategii rozwoju miasta Katowice uchwalonej w 

grudniu 2015 roku zawarto zaktualizowana koncepcję kształtowania miasta jako metropolitalnego 

ośrodka regionu, Polski i Unii Europejskiej, ważnego węzła transportowego oraz centrum 

gospodarczego i kulturalnego. Strategie miasta są powiązane ze strategiami organizacji 

subregionalnych: Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, 

podmiotu organizującego strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), oraz 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP (KZK GOP). Strategia ZIT, oparta na wytycznych 

Rozporządzenia Ogólnego 1303/2013 służy zapewnieniu skoordynowania działań strategicznych dla 

większego obszaru, stanowiącego całość funkcjonalną. Opracowana strategia ZIT zawiera takie właśnie 

ustalenia w zakresie transportu, głównie w zakresie infrastruktury i taboru transportu publicznego oraz 

jego organizacji. Program nie obejmuje inwestycji drogowych. We wskaźnikach realizacji nie podano 

oczekiwanych rezultatów, jedynie wskaźniki produktu. Syntezę i omówienie dokumentów 

strategicznych dla miasta Katowice i organizacji subregionalnych zawarto w tabeli 2-2.  

Ponieważ miasto Katowice przekazało swoje zadanie własne organizacji lokalnego transportu 
zbiorowego do związku komunalnego (KZK GOP) podano informacje o Planie zintegrowanego 
publicznego transportu zbiorowego KZK GOP. Plan ten w dużej części nie odpowiada wymogom 
dokumentu wg ustawy, w zasadzie jest opisem stanu istniejącego. Można przyjąć, że metoda 
zarządzania rozwojem oparta jest na śledzeniu zmian i reagowaniu na pojawiające się zjawiska 
(zatłoczenie, postulaty gmin i mieszkańców). Brak wskaźników osiągania celów nie pozwala na ocenę, 
czy ta metoda jest skuteczna. Ponadto należy zauważyć, że prowadzenie zrównoważonej polityki 
rozwoju, zintegrowanej w skali miasta, metropolii i województwa, zakładanej we wszystkich 
dokumentach strategicznych, powinno doprowadzić na skomplikowanym obszarze Śląska i Zagłębia do 
ścisłego współdziałania zaangażowanych podmiotów, w tym w szczególności Rządu RP, województwa 
śląskiego, metropolii i miasta Katowice oraz KZK GOP. Dość ogólnie sformułowane dokumenty 
strategiczne stwarzają potencjalną możliwość zmian ustaleń i zakłóceń w realizacji planów 
strategicznych. W przypadku Katowic jest to szczególnie ważne z powodu silnego powiązania miasta z 
otaczającymi terenami i osadzenia w sieci transportowej o znaczeniu regionalnym,, krajowym i 
międzynarodowym.  

Należy zauważyć, że kontrakt terytorialny, zawarty miedzy Rządem RP a województw saskim 

zawiera prawo do jego wypowiedzenia tej umowy każdej ze stron, co stwarza poważne ryzyko 

zakłóceń w realizacji. Dlatego podejmując konkretne decyzje w ramach Planu należy przeanalizować 

każdorazowo ryzyka związane z taka sytuacją.     
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Tabela 2-2 Cele strategiczne w kluczowych dokumentach dla miasta Katowice i organizacji sub-regionalnych 

Lp Nazwa, organ 
wydający, rok 

Cel strategiczny (Pola 
strategiczne) Cele cząstkowe Zadania 

Środki i wskaźniki realizacji 
zadań 

1. 

Strategia rozwoju 
„Katowice 2030”, 
Rada Miasta 
Katowice, 
XII.2015 

1) Jakość życia 

2) Metropolitalność i 
obszar śródmiejski 

3) Przedsiębiorczość i 
rozwój gospodarczy 

4) Transport i logistyka 
miejska  

Zasada strategiczna; Przestrzenna 

spójność obszaru miasta.  

Wizja strategiczna: 

a. Europejski węzeł transportowo – 
komunikacyjny 

b. Sieć międzydzielnicowych powiązań 
transportowo – komunikacyjnych 

c. Wielofunkcyjny system transportowo 
– logistyczny dla swobody 
przemieszczania 

d. Prośrodowiskowe technologie w 
transporcie 

e. Technologie informatyczne w 
zarządzaniu transportem 

f.  Szybki, komfortowy i bezpieczny 
system transportowy 

1) Kształtowanie węzłów sieci 

2) Rozbudowa korytarzy 
transportowych 

3) Poprawa komfortu podróżowania 
transportem publicznym 

4) Poprawa swobody ruchu pieszego i 
rowerowego 

5) Kreowanie inteligentnych 
systemów transportowych 

Dokument zawiera listę 
wskaźników, lecz bez 
podania ich wartości (np. w 
stanie istniejącym i w 
prognozie), odsyłając do 
dokumentu roboczego, 
który nie jest częścią 
strategii. Są to wskaźniki 
produktu (ilości elementów 
infrastruktury).  

2. 

Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Katowic – 
aktualizacja, Rada 
Miasta Katowice, 
2012   

W ramach celów 
rozwoju strategicznego 
Katowice i aglomeracja 
górnośląska obszarem 
zintegrowanego 
systemu transportu   

 

 

 

1. Rozwój infrastruktury transportu 
zbiorowego w celu uzyskania znaczącego 
wzrostu jego udziału w przewozach, 
zwłaszcza pasażerskich; 

2. Zwiększenie roli transportu 
szynowego, w tym zwłaszcza kolejowego 
poprzez zwiększenie liczby przystanków 
kolei regionalnej oraz wykorzystanie linii 
nieczynnych i wykorzystywanych 
dotychczas dla ruchu towarowego, a 
także modernizacja i rozbudowa sieci 
tramwajowej; 

Dokument operuje zadaniami z 
zakresu planowani przestrzennego, 
określając uwarunkowania i kierunki 
możliwych do podjęcia działań, nie 
przesądzając o ich etapowaniu lub 
finansowaniu. Dlatego aspekty 
planowania operacyjnego, jakiemu 
służy Plan wieloletni zostały ustalone 
w ramach tabeli celów i zadań 
pochodzącej ze strategii Katowice 
2030, omówionej szczegółowo w 
Raporcie z Etapu IX. 

Nie dotyczy 
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3. Utworzenie Katowickiego Węzła 
Komunikacyjnego, w rejonie dworca 
głównego PKP, zapewniającego 
integrację różnych środków transportu, 
obsługujących tak powiązania o zasięgu 
międzynarodowym i krajowym (koleje , 
w tym kolejowe powiązanie z 
Międzynarodowym Portem Lotniczym 
Katowice, międzynarodowe przewozy 
autokarowe), jak regionalnym i lokalnym 
(kolej regionalna, autobusy, tramwaje); 

4. Uzupełnienie brakujących odcinków 

układu drogowego, z priorytetem dla 

dróg tworzących układy obwodnicowe 

śródmieścia i dzielnic południowych, 

zapewniających usprawnienie powiązań 

pomiędzy dzielnicami 

(szczególnie pomiędzy północną i 
południową częścią miasta) oraz 
zapewniających obsługę obszarów 
wymagających rewitalizacji; 

5. Ograniczanie konfliktów wynikających 
z budowy tras komunikacyjnych w 
stosunku do środowiska; 

6. Przestrzenna i funkcjonalna integracja 
różnych środków transportu; 

7. Rozbudowa sieci ścieżek i tras 
rowerowych wraz z infrastrukturą; 

8. Przeciwdziałanie zatłoczeniu ulic w 
centrum miasta poprzez kontrolę podaży 
miejsc parkingowych oraz 
uprzywilejowanie ruchu pieszego i 
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rowerowego. 

3.  

Strategia 
Zintegrowanych 
Inwestycji 
Terytorialnych 
Subregionu 
Centralnego 
Województwa 
Śląskiego na lata 
2014-2020 
(uchwała nr 
16/2015 Walnego 
Zebrania Członków 
Związku Gmin i 
Powiatów 
Subregionu 
Centralnego 
Województwa 
Śląskiego z dnia 
30 listopada 
2015 r.), 

Instrument ZIT 
zorientowany jest na 
zaspokojenie 
występujących 
deficytów, czyli 
wprowadzenie na 
terenie Metropolii 
Górnośląskiej i jej 
obszaru funkcjonalnego 
intensywnych procesów 
redevelopmentu i 
reurbanizacji. 

Cel strategiczny CS 1:  

Rozwój kapitału 
ludzkiego bazujący na 
zatrudnialności i 
spójności społeczno-
gospodarczej SC 

 

a. Równoważenie mobilności, 

Przez: 

Zwiększenie atrakcyjności 
transportu publicznego dla 
pasażerów,  

 

  

 Ad 1) Większe wykorzystanie 
niskoemisyjnego transportu 
miejskiego,  

   

Ad 1) .  

 Budowa, przebudowa 
liniowej i punktowej 
infrastruktury transportu     

 Wdrażanie inteligentnych 
systemów 
transportowych  

 Zakup taboru 
autobusowego na 
potrzeby transportu 
publicznego.; Mierniki:  

a. - Liczba przewozów 
komunikacją miejską   

b. - Liczba samochodów 
korzystających z 
miejsc postojowych w 
wybudowanych 
obiektach „parkuj i 
jedź” 

c. Ilość zaoszczędzonej 
energii (elektrycznej?)7 

4. 

Plan 
zrównoważonego 
rozwoju 
publicznego 
transportu 
zbiorowego KZK 
GOP – Uchwała KZK 

 

- Integracja transportu w obszarze 
działania KZK GOP 

- dofinansowanie ze środków 
publicznych dla uzyskania wpływu na 
funkcjonowanie systemu 
transportowego,  

- Urynkowienie działalności 
przewozowej  

- szerokie wykorzystanie 
teleinformatyki 

Nie określono 

                                                           
7 Dokument odwołuje się tylko do oszczędności energii elektrycznej, co nie ma związku ze zwiększeniem wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego; natomiast 
ma związek z ograniczeniem ruchu samochodowego 
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GOP 2013 - efektywność wydawanych środków  
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2.5.  Rekomendacja celów i kierunków działań dla rozwoju systemu transportowego 
miasta Katowice  

Aby Plan spełniał wymogi i zasady, wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84 poz. 712 ze zm.) oraz wytycznych dotyczących 
ubiegania się o środki wsparcia Unii Europejskiej (tzw. Niebieska Księga JASPERS, Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, 2015, w konsultacji) niezbędne jest dostosowanie zapisów dokumentów 
strategicznych do tych zasad. Wspomniane wymogi sprowadzają się do tego, że każdy z poziomów 
planowania strategicznego (ogólna strategia rozwoju, strategia sektorowa, program wdrażania i 
operacyjny oraz plan realizacji) muszą posługiwać się tymi samymi sformułowaniami w układzie:  

cele – zadania – instrumenty wdrażania – mierniki rezultatów. 

W tabeli 2-3 podano skorygowaną wersję tych ustaleń dla Katowic, adekwatną dla niniejszego 
Studium. Ta tabela służy do wstępnego wyselekcjonowania zadań do realizacji w ramach Planu 
wieloletniego, które następnie zbadane zostaną pod kątem przyczyniania się do osiągania rezultatów 
Planu. Cele i zadania zostały następnie uszeregowane zgodnie z przyjętą Strategia „Katowice 2030”, co 
opisano szczegółowo w Raporcie z Etapu IX. Ewolucja celów a w konsekwencji zadań i projektów, jako 
instrumentów wdrażania strategii polega ogólnie na tym, że wobec zrealizowania zasadniczych 
elementów systemu transportowego priorytetem staje się jego doskonalenie dla osiągnięcia 
maksymalnych efektów. Na to zwraca uwagę Rozporządzenie ogólne 1303/2013. 
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Tabela 2-3 Cele strategiczne i kierunki zadań do realizacji, narzędzia oraz mierniki rezultatów Planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta 
Katowice 

Cel strategiczny Cele cząstkowe Zadania Instrumenty realizacji zadań  

Wskaźniki rezultatów 
(w relacji miedzy stanem 
perspektywicznym (2022)  

a referencyjnym (2017) 

Dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i 
zasobooszczędnego 
systemu transportu z 
wiodącą rolą 
transportu 
zbiorowego w mieście 
i aglomeracji 

- poprawa dostępności w 
ruchu wewnętrznym w 
mieście i aglomeracji;  

- poprawa dostępności 
zewnętrznej miasta 
transportem zbiorowym;  

- zmniejszenie zatłoczenia 
ruchem samochodowym 
w śródmieściu;  

- ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń od 
transportu;  

- poprawa bezpieczeństwa 
w transporcie.   

- zwiększenie udziału podróży 
transportem zbiorowym w ruchu 
wewnętrznym i zewnętrznym:  

- pełna integracja wewnętrzna i 
zewnętrzna systemu 
transportowego z zapewnieniem 
dla transportu zbiorowego roli 
integrującej, rozbudową węzłów 
integracyjnych i przesiadkowych; 

- uspokojenie ruchu w centrum, 
poszerzenie stref pieszych i 
rowerowych,    

- priorytet transportu zbiorowego 
w śródmieściu;  

- ograniczenie parkowania w 
śródmieściu; 

 

- inwestycje w infrastrukturę (w 
ramach stosownych programów 
operacyjnych); 

- zmiany organizacji ruchu w 
obszarze strefy centralnej 
(ograniczenia wjazdu i parkowania, 
wydzielenie pasów autobusowych); 

- dalsza modernizacja taboru 
tramwajowego i autobusowego;  

- wprowadzenie innowacyjnych 
technologii transportu zbiorowego;  

- aktywność w promocji transportu 
zbiorowego oraz ruchu pieszego i 
rowerowego.  

  

 

- zmniejszenie średniego czasu podróży 
pasażerów transportu zbiorowego 

- ograniczenie wzrostu pracy przewozowej 
w ruchu samochodowym  

- zmniejszenie skali zatłoczenia i wąskich 
gardeł w sieci drogowej 

- wzrost udziału transportu zbiorowego w 
przewozach pasażerskich; 

- nie wydłużenie się średniego czasu 
podróży transportem drogowym,  

- spadek liczby ofiar wypadków w 
transporcie   



 

25 
 

Etap VIII – Określenie podstawowych kierunków działań w zakresie 

rozwoju infrastruktury systemu transportowego miasta Katowice 

3. Propozycje infrastrukturalne w zakresie przebiegu podstawowych 
korytarzy transportowych oraz lokalizacji głównych węzłów 
transportowych  

3.1. Infrastruktura liniowa transportu indywidualnego  

Na podstawie bieżącego monitoringu sytuacji na sieci drogowej oraz zgromadzonych opinii co 

do zakresu i pilności realizacji zadań przygotowano do wdrażania poniżej wymienione przedsięwzięcia 

inwestycyjne (nowe odcinki i modernizacje): 

 Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła  

z ul. Armii Krajowej – etap I 

Rozbudowa węzła drogowego ulic Pszczyńska – Kolista – 73 Pułku Piechoty – Karolinki oraz odcinka  

ul. Pszczyńskiej od autostrady A4 do Górniczego Stanu. 

 Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła  

z ul. Armii Krajowej – etap II 

Rozbudowa do przekroju dwujezdniowego ul. 73 Pułku Piechoty. 

 Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła  

z ul. Armii Krajowej – etap III 

Rozbudowa węzła drogowego ulic Kościuszki – Kolejowa – Jankego – Rzepakowa oraz odcinka  

ul. Kościuszki do ul. Północnej. 

 Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła  

z ul. Armii Krajowej – etap IV 

Budowa dwupoziomowego węzła ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej oraz rozbudowa do przekroju 

dwujezdniowego odcinka ul. Kościuszki od wiaduktu drogowego nad linią kolejową do ul. Północnej. 

 Budowa jezdni serwisowych autostrady A4 

Uzupełnienie jezdni serwisowych na odcinku od węzła „Murckowska” do węzła „Mikołowska” 

 Przedłużenie DTŚ w kierunku wschodnim 

Wariant I – połączenie ul. Bagiennej w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach łącznie  

z modernizacją fragmentu al. Roździeńskiego od ulic Dudy Gracza i Dobrowolskiego do ul. 

Murckowskiej. 

Wariant II – przebudowa do przekroju dwujezdniowego odcinka ul. Krakowskiej od ul. Bagiennej do 

granicy z Mysłowicami. 

 Budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do 

Al. Jana Pawła II w Bytomiu 

Wariant I – włączenie nowego przebiegu DK79 do węzła drogowego ulic Chorzowska - Katowicka - 

Gałeczki - Parkowa w kierunku DTŚ i autostrady A4. 

Wariant II – włączenie nowego przebiegu DK79 do węzła drogowego ulic Chorzowska - Katowicka - 

Gałeczki - Parkowa w kierunku ul. Chorzowskiej. 

 Przedłużenie obwodnicy Chorzowa do DTŚ i A4 

Etap I – przedłużenie do DTŚ; przeprowadzenie drogi pod ul. Katowicką w Chorzowie oraz budowa 

drogi dwujezdniowej częściowo w wykopie na granicy Chorzowa i Katowic. 

Etap II – od DTŚ do autostrady A4; budowa drogi dwujezdniowej na granicy miast Katowice i Chorzów  

z dwupoziomowym skrzyżowaniem z linią kolejową oraz połączeniem z ul. Obroki. 

 Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Konduktorskiej 
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Budowa drogi jednoprzestrzennej z włączeniem do al. Korfantego i infrastrukturą towarzyszącą. 

 Przedłużenie ul. Stęślickiego od al. Korfantego i ul. Konduktorskiej do Siemianowic Śląskich  

i ul. Boh. Monte Cassino 

Budowa drogi jednoprzestrzennej z infrastrukturą towarzyszącą. 

 Budowa drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte 

Budowa drogi jednoprzestrzennej ze skrzyżowaniami z jezdnią serwisową S86 i ul. Obrońców 

Westerplatte, z infrastrukturą towarzyszącą. 

 Przedłużenie ul. Tadeusza Dobrowolskiego do ul. Katowickiej 

Budowa drogi jednoprzestrzennej z infrastrukturą towarzyszącą. 

 Przedłużenie ul. Szybowcowej 

Budowa drogi lokalnej łączącej jezdnię serwisową autostrady A4 z ul. Lotnisko z infrastrukturą 

towarzyszącą. 

 Przedłużenie ul. Bocheńskiego na południe 

Wariant I - budowa drogi o przekroju jednoprzestrzennym do ul. Kijowskiej z przekroczeniem linii 

kolejowej oraz infrastrukturą towarzyszącą. 

Wariant II - budowa drogi o przekroju jednoprzestrzennym do ul. Kolejowej z dwukrotnym 

przekroczeniem linii kolejowej oraz infrastrukturą towarzyszącą. 

 Przedłużenie Grundmanna do autostrady A4 

Wariant I - budowa drogi o przekroju jednoprzestrzennym z włączeniem do jezdni serwisowych 

autostrady A4 w rejonie ul. Żeliwnej i ul. Przekopowej, z przekroczeniem linii kolejowej oraz 

infrastrukturą towarzyszącą. 

Wariant II - budowa drogi o przekroju jednoprzestrzennym z włączeniem do węzła „Mikołowska” 

autostrady A4, z przekroczeniem linii kolejowej oraz infrastrukturą towarzyszącą. 

 Połączenie ul. Pukowca z ul. Kozielską 

Budowa drogi o przekroju jednoprzestrzennym z przekroczeniem linii kolejowej oraz infrastrukturą 

towarzyszącą. 

 Połączenie ul. Porcelanowej z ul. Szopienicką 

Budowa drogi o przekroju jednoprzestrzennym z infrastrukturą towarzyszącą. 

 Połączenie ul. Brackiej z ul. Baildona i ul. Gliwicką 

Budowa dróg o przekroju jednoprzestrzennym z infrastrukturą towarzyszącą. 

 Przedłużenie ul. Złotej do ul. Bytkowskiej 

Budowa drogi o przekroju jednoprzestrzennym z infrastrukturą towarzyszącą. 

 Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki 

Połączenie drogowe ulic Kościuszki i Ceglanej z ul. Wita Stwosza z infrastrukturą towarzyszącą. 

 Przedłużenie ul. Pułaskiego do ul. Granicznej - etap II 

Budowa drogi jednoprzestrzennej stanowiącej przedłużenie ul. Pułaskiego do ul. Granicznej  

z infrastrukturą towarzyszącą. 

 Przebudowa ulicy Dworcowej 

Utworzenie przestrzeni publicznej dla ruchu pieszego od ul. Św.Jana do ul. Mariackiej. 

 Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice - etap I 

Budowa drogi jednoprzestrzennej łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów z infrastrukturą 

towarzyszącą. 

 Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice - etap II 

Budowa dróg lokalnych stanowiących połączenie ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej oraz połączenie  

ul. Sandacza z ul. Rolniczą, z infrastrukturą towarzyszącą. 
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 Budowa drogi lokalnej wzdłuż linii tramwajowej od Pętli  Brynów do Pętli Kostuchna 

Budowa odcinków od ulicy Kolejowej do ul. Ziołowej oraz od ul. Cegielnia Murcki do ul. Bażantów,  

z infrastrukturą towarzyszącą. 

 Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów 

Budowa drogi jednoprzestrzennej z infrastrukturą towarzyszącą. 

 Połączenie ul. Wspólnej z ul. Tunelową 

Budowa drogi jednoprzestrzennej z infrastrukturą towarzyszącą. 

 Budowa drogi ul. Łososiowej 

Budowa drogi jednoprzestrzennej z infrastrukturą towarzyszącą. 

 Budowa drogi ul. Jaskrów 

Budowa drogi jednoprzestrzennej z infrastrukturą towarzyszącą.  

 Budowa drogi ul. Jesiotra 

Budowa drogi jednoprzestrzennej z infrastrukturą towarzyszącą. 

 Budowa systemu tras i ścieżek rowerowych 

Realizacja polityki rowerowej miasta Katowice w zakresie etapowej budowy „Podstawowej sieci 

infrastruktury rowerowej”. 

Etap I - połączenia węzłów przesiadkowych i dzielnic ze strefą centralną 

Etap II - połączenia zewnętrzne oraz międzydzielnicowe 

 

3.2.  Infrastruktura liniowa transportu zbiorowego  

 Budowa linii tramwajowej od Pętli Brynów do Pętli Kostuchna 

Budowa dwutorowej, wydzielonej linii tramwajowej o przebiegu zgodnie z koncepcją Miasta Katowice, 

wraz z niezbędną infrastrukturą przystankową 

 Budowa linii tramwajowej wzdłuż ulicy Grundmanna 

Budowa dwutorowej, wydzielonej linii tramwajowej dla połączenia dwóch linii tramwajowych 

biegnących ul. Chorzowską i ul. Gliwicką 

 Przebudowa linii tramwajowej od Pętli Słonecznej do Placu Alfreda 

Budowa drugiego toru na wydzielonej linii tramwajowej biegnącej wzdłuż al. Korfantego od Pętli 

Słonecznej do Placu Alfreda 

 Przebudowa linii kolejowej E-65 od Sosnowca do Piotrowic 

Przebudowa infrastruktury kolejowej w granicach istniejącej linii kolejowej dla usprawnienia ruchu 

aglomeracyjnego 

 Rozbudowa linii kolejowej E-65 od Piotrowic do Tychów 

Rozbudowa o dwa dodatkowe tory dla obsługi ruchu aglomeracyjnego 

 Połączenie kolejowe MPL „Katowice” w Pyrzowicach z Katowicami 

Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z Katowicami trasą zapewniającą czas 

przejazdu konkurencyjny do transportu drogowego 

 

3.3. Infrastruktura transportowa punktowa 

 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla" 

Węzeł P&R w rejonie ulic Kościuszki, Rzepakowej i Jankego, integrujący komunikację indywidualną ze 

zbiorową tramwajową i autobusową oraz integrujący komunikację zbiorową tramwajową i 

autobusową. 
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 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Zawodzie" 

Węzeł P&R w rejonie ulic 1 Maja i Bagiennej, integrujący komunikację indywidualną ze zbiorową 

tramwajową i autobusową oraz integrujący komunikację zbiorową tramwajową i autobusową. 

 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Kostuchna" 

Węzeł P&R w rejonie ulicy Bażantów, zgodnie z koncepcją Miasta Katowice, integrujący komunikację 

indywidualną ze zbiorową tramwajową i autobusową oraz integrujący komunikację zbiorową 

tramwajową i autobusową. 

 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Plac Alfreda" 

Węzeł P&R w rejonie Placu Alfreda, integrujący komunikację indywidualną ze zbiorową tramwajową  

i autobusową oraz integrujący komunikację zbiorową tramwajową i autobusową. 

 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Sądowa", etap I 

Węzeł przesiadkowy komunikacji autobusowej w rejonie ulic Sądowej i Goeppert – Mayer, integrujący 

komunikację autobusową: miejską, aglomeracyjną, regionalną, wojewódzką, krajową  

i międzynarodową. 

 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Sądowa", etap II 

Integracja węzła z komunikacją zbiorową szynową tramwajową i kolejową. 

 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota" 

Węzeł P&R w rejonie przystanku kolejowego „Ligota”, integrujący komunikację indywidualną  

ze zbiorową kolejową i autobusową oraz integrujący komunikację zbiorową kolejową i autobusową. 

 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Piotrowice" 

Węzeł P&R w rejonie przystanku kolejowego „Piotrowice”, integrujący komunikację indywidualną  

ze zbiorową kolejową i autobusową oraz integrujący komunikację zbiorową kolejową i autobusową. 

 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Podlesie" 

Węzeł P&R w rejonie przystanku kolejowego „Podlesie”, integrujący komunikację indywidualną  

ze zbiorową kolejową i autobusową oraz integrujący komunikację zbiorową kolejową i autobusową. 

 Węzeł „Damrota” 

Przystanek kolejowy na odcinku linii kolejowej pomiędzy ulicami Damrota i Francuską, zintegrowany  

z komunikacją autobusową. 

 Węzeł „Raciborska” 

Przystanek kolejowy na przedłużeniu ulicy Raciborskiej pomiędzy ulicami Damrota i Francuską, 

zintegrowany z komunikacją autobusową. 

 Węzeł „Kleofas” 

Przystanek kolejowy na odcinku linii kolejowej w rejonie ulic Witosa i Obroki, zintegrowany  

z komunikacją autobusową. 

 Węzeł „Euro-Centrum” 

Przystanek kolejowy na odcinku linii kolejowej w rejonie ulic Szadoka – Załęska – Ligocka, zintegrowany 

z komunikacją autobusową. 

 Węzeł „Jankego” 

Przystanek kolejowy na odcinku linii kolejowej w rejonie ulic Jankego – Wspólna – Barcelońska, 

zintegrowany z komunikacją autobusową. 

 Węzeł „Zadole” 

Przystanek kolejowy na odcinku linii kolejowej w rejonie osiedla mieszkaniowego „Zadole”, 

zintegrowany z komunikacją autobusową. 

 Budowa terminala miejskiego odpraw pasażerów na dworcu kolejowym „Katowice” 
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Rozszerzenie funkcji dworca kolejowego o odprawę pasażerów i ich bagażu korzystających z linii 

kolejowej do MPL „Katowice” w Pyrzowicach. 

 Rozbudowa lotniska Muchowiec 

Rozszerzenie funkcji o „City Port” oraz wprowadzenie funkcji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

 Budowa systemu stacji rowerowych 

Realizacja polityki rowerowej miasta Katowice w zakresie budowy „Podstawowej sieci infrastruktury 

rowerowej”.  

 

4. Opis wariantów rozwojowych  

Doświadczenia światowe w zakresie kształtowania systemów transportowych obszarów 

zurbanizowanych wyraźnie wskazują, iż nie ma możliwości zapewnienia satysfakcjonującego poziomu 

jakości przemieszczania się mieszkańców poprzez rozwijanie sieci drogowej, z równoległym 

zabezpieczeniem środowiska naturalnego oraz zachowaniem odpowiednich proporcji 

w funkcjonalności przestrzennej. Jedynym sposobem jest kształtowanie zagospodarowania 

przestrzennego ukierunkowane na transport zbiorowy, silny rozwój komunikacji szynowej oraz 

uzupełniająco rowerowej i takie założenia zaproponowano Zamawiającemu dla wariantów rozwoju 

systemu transportowego miasta Katowice. W chwili opracowywania niniejszego dokumentu plan 

rozwoju infrastruktury rowerowej jest opracowywany w ramach realizacji „ Polityki rozwoju miasta 

Katowice” z udziałem środowisk rowerzystów. Obecnie w ramach budżetu do 2020 roku zaplanowano 

na przedsięwzięcie pn. Katowicka Infrastruktura Rowerowa 13,6 mln zł. Założenia rozwoju systemu 

transportu zbiorowego w Katowicach obejmują komunikację tramwajową, autobusową kontraktowaną 

przez samorządy (KZK GOP), integrację komunikacji zbiorowej, integrację komunikacji zbiorowej  

i indywidualnej oraz w ograniczonym zakresie infrastrukturę kolejową (integracja z innymi rodzajami 

transportu). 

4.1. Wariant zerowy – W0 

Wariant zerowy przedstawia sytuację z założeniem, że od roku 2016 miasto nie będzie 

podejmowało żadnych działań w zakresie budowy/rozbudowy sieci drogowej, zmian w transporcie 

zbiorowym oraz rowerowym. Jest to wariant teoretyczny, służący zobrazowaniu zmian, jakie są 

oczekiwane po wariancie referencyjnym, czyli przedsięwzięć będących w realizacji. Opis tego wariantu 

i ocenę ruchową i funkcjonalną zawiera rozdział 1. 

4.2. Wariant referencyjny – WR  

Podstawową kwestią jest zdefiniowanie wariantu referencyjnego, stanowiącego odniesienie 

dla przedstawianych propozycji. Zakres obejmuje inwestycje w systemie transportowym będące 

obecnie w fazie realizacji lub posiadające zabezpieczenie finansowe w budżetach krótko i średnio 

terminowych. Wszystkie zestawione inwestycje stanowią podstawę do zaproponowanych wariantów 1 

i 2.  

Elementy infrastruktury punktowej 

Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych: 

 Zawodzie,  

 Brynów Pętla, 
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 Ligota, 

 Sądowa – etap I, 

 Podlesie, 

 Piotrowice 

 

Rysunek 4-1 Katowicki Zintegrowany System Węzłów Przesiadkowych 
Źródło: opracowanie własne 

Elementy infrastruktury liniowej – transport zbiorowy 

1. Budowa torowiska tramwajowego na ul. Grundmanna, jako połączenie torowisk 

w ul. Chorzowskiej i Gliwickiej.  

Elementy infrastruktury liniowej – transport indywidualny 

1. Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła  

z ul. Armii Krajowej 

2. Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Konduktorskiej. 

3. Budowa drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte  

4. Przedłużenie ulicy Szybowcowej  

5. Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki. 
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6. Połączenie drogowe ulic Wspólnej z ul. Tunelową. 

7. Budowa drogi łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów. 

8. Połączenie drogowe ulic Radockiego z ulicą Braci Wiechułów. 

9. Budowa drogi od rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej. 

10. Budowa drogi od ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej . 

ITS 

1. Inteligentny System Zarządzania Ruchem na obszarze KZK GOP 

2. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II  

 

Rysunek 4-2 Inwestycje wariantu referencyjnego – liniowe transportu indywidualnego  
Źródło: opracowanie własne 
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4.3. Wariant rozwojowy - W1 

Wariant pierwszy obejmuje zadania ukierunkowane na zrównoważony rozwój systemu 

transportowego Katowic, skutkujące w założeniu korektą podziału zadań przewozowych i zwiększeniu 

udziału podróży transportem zbiorowym, rowerem oraz pieszych. 

Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli 

Kostuchna  

Jest to przedłużenie linii tramwajowej od pętli Brynów do pętli Kostuchna, postulowany przez 

mieszkańców tzw. „tramwaj na Południe”. Inwestycja ta przewiduje także budowę węzła 

przesiadkowego „Kostuchna” w rejonie ul. Bażantów, w którego skład będą wchodziły: parking 

Park&Ride, przystanki autobusowe, droga rowerowa, miejsca postojowe dla rowerów Bike&Ride, 

miejsca postojowe typu Kiss&Ride, a także infrastruktura wspomagająca obsługę podróżnych.  

 

Rysunek 4-3 Linia tramwajowa do Kostuchny 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.openstreetmap.org  

Nowe przystanki kolejowe 

Równolegle do działań w systemie tramwajowym przewiduje się budowę dodatkowych przystanków 

kolejowych na już istniejących liniach kolejowych. W ślad za rozwojem możliwości podróżowania koleją 

w obrębie miasta wskazana jest zmiana siatki połączeń wraz z zapewnieniem linii dowozowych do 

przystanków kolejowych. Zadaniem miasta w zakresie organizacji przewozów jest stymulowanie 

rozwoju przewozów aglomeracyjnych na dwóch liniach przebiegających w granicach 

administracyjnych: 

 Linia Tychy - Sosnowiec z wykorzystaniem linii kolejowej E-65 Zwardoń/Zebrzydowice  – 
Katowice i Katowice – Warszawa.  

 Linia Chorzów - Mysłowice z wykorzystaniem linii kolejowej E30 Legnica – Katowice i 
E65Katowice – Warszawa Centralna.  

Dla poprawy dostępności do linii kolejowych proponowane są nowe przystanki kolejowe: 

 Katowice Raciborska – na linii kolejowej Zwardoń/Zebrzydowice – Katowice przy ulicy 
Raciborskiej w ramach realizacji zadania Węzeł „Raciborska” (modernizacja linii kolejowej E65 

http://www.openstreetmap.org/
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Południe odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – Granica 
Państwa), 

 Katowice Damrota – na linii kolejowej Katowice – Warszawa przy ulicy Damrota w ramach 
realizacji zadania Węzeł „Damrota” (modernizacja linii kolejowej E65 Południe odcinek Grodzisk 
Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – Granica Państwa) 

 

Rysunek 4-4 Nowe przystanki kolejowe 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.openstreetmap.org 

Budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK – 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana 

Pawła II w Bytomiu 

W ramach tego zadania przewiduje się włączenie nowego przebiegu DK79 do węzła drogowego ulic 

Chorzowska – Katowicka – Gałeczki – Parkowa. W ramach wcześniejszych rozważań, analizowane było 

alternatywne włączenie planowanej obwodnicy w ul. Chorzowską (zaznaczone przerywaną linią na 

poniższym rysunku). Aktualnie rozpatrywany jest wariant przedłużenia obwodnicy w kierunku DTŚ  

i autostrady A4. 

http://www.openstreetmap.org/


 

34 
 

Etap VIII – Określenie podstawowych kierunków działań w zakresie 

rozwoju infrastruktury systemu transportowego miasta Katowice 

 
Rysunek 4-5 Nowy przebieg drogi krajowej DK79 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.openstreetmap.org 

Przedłużenie ulicy Bocheńskiego na południe do ul. Kijowskiej 

Droga ma być kontynuacją ulicy Bocheńskiego i alternatywnym dojazdem do Ligoty i Panewnik. Ślad 

będzie prowadzony przez Załęską Hałdę, z łącznikiem do ulicy Kijowskiej. Nowa ulica będzie 

alternatywą dla przejazdu ciągiem ulic Ligocka/Załęska – Piotrowicka – Panewnicka, który 

charakteryzuje ograniczona przepustowość, oraz dla ulicy Dobrego Urobku, która nie jest dostosowana 

do obecnego natężenia ruchu. W ramach prac koncepcyjnych analizowany był również wariant 

łącznika z ul. Kolejową (przecięcie z ul. Ligocką). Ostatecznie wskazano na wariant niebieski. 

http://www.openstreetmap.org/
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Rysunek 4-6 Przedłużenie ul. Bocheńskiego wraz z wariantem alternatywnym 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.openstreetmap.org 

Uzupełnienie przystanków kolejowych 

 Katowice Jankego – na linii kolejowej Bielsko-Biała – Katowice przy ulicy Jankego  

w ramach realizacji zadania Węzeł „Jankego”, 

 Katowice Euro-Centrum – na linii kolejowej Bielsko-Biała – w rejonie ulic: Szadoka – 

Załęska – Ligocka w ramach realizacji zadania Węzeł „Euro-Centrum”, 

 Katowice Kleofas – na linii kolejowej Wrocław – Katowice na wysokości ulicy Witosa  

w ramach realizacji zadania Węzeł „Kleofas”,  

 Katowice Zadole – na linii kolejowej Bielsko-Biała – Katowice na wysokości ul. Zadole  

w ramach realizacji zadania Węzeł „Zadole”. 
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Rysunek 4-7 Nowe przystanki kolejowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.openstreetmap.org 

Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa” – etap II 

W ramach etapu I powstanie węzeł przesiadkowy wyposażony w infrastrukturę dla potrzeb 

komunikacji autobusowej międzynarodowej, krajowej, regionalnej i miejskiej. W ramach etapu II 

planuje się budowę połączenia węzła z dworcem kolejowym oraz wprowadzenie linii tramwajowej na 

obszar węzła.   

Rozbudowa linii tramwajowej od Pętli Słonecznej do Placu Alfreda oraz budowa węzła „Plac Alfreda”  

w ramach Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych  

W ramach rozbudowy linii tramwajowej od Pętli Słonecznej do Placu Alfreda uwzględnia się dobudowę 

drugiego toru na odcinkach jednotorowych (odcinek ul. Słoneczna – ul. Konduktorska oraz ul. 

Karłowicza – ul. Telewizyjna). Planuje się także budowę węzła „Plac Alfreda” w ramach którego ma 

powstać m.in. parking Park&Ride, przystanki autobusowe i tramwajowe, stanowiska Kiss&Ride, system 

dynamicznej informacji pasażerskiej. 
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Rysunek 4-8 Rozbudowa linii tramwajowej do Placu Alfreda 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.openstreetmap.org 

Wariant rozwojowy zakłada rozwój komunikacji autobusowej poprzez dostosowanie  

i przebudowę infrastruktury drogowej i organizacji ruchu dla nadania autobusom priorytetów w ruchu 

drogowym, w tym buspasów i priorytetów w sygnalizacjach świetlnych oraz remarszrutyzację układu 

linii autobusowych. Powstanie w mieście wielu ciągów z priorytetem dla komunikacji miejskiej 

powinno skutkować dostosowaniem siatki połączeń w celu większego wykorzystania nowych 

rozwiązań.   

4.4. Wariant rozwojowy – W2 

W wariancie 2 większy nacisk – w porównaniu z wariantem 1 – kładziony jest na rozwój 

transportu indywidualnego poprzez budowę nowych połączeń drogowych, które mogą okazać się 

niezbędne do zaplanowania prawidłowego funkcjonowania systemu transportu. W wariancie W2 

uwzględnia się również plany rozbudowy infrastruktury drogowej sąsiednich miast. Wariant W2 

obejmuje wszystkie elementy przedstawione w Wariancie 1. Dodatkowo zakłada się: 

Przedłużenie DTŚ w kierunku wschodnim 

Droga krajowa nr 79 (DTŚ) jest poprowadzona w kierunku Mysłowic nowym śladem, jako kontynuacja 

Drogowej Trasy Średnicowej. Nowy ślad drogi rozpoczyna się na węźle Lwowska i biegnie w kierunku 

południowo-wschodnim w sposób podobny do nieukończonej inwestycji. Następnie droga jest 

poprowadzona Obrzeżną Zachodnią mijając Mysłowice od zachodu. Rozważany był również wariant 

przebudowy istniejącej drogi krajowej nr 79 z budową węzła drogowego na skrzyżowaniu  

z  

ul. Bończyka i Obrzeżną Północną. Wariant analizowany (niebieska krzywa) przewiduje budowę węzła 

Janów na granicy Katowic i Mysłowic.  

http://www.openstreetmap.org/
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Rysunek 4-9 Przedłużenie DTŚ w kierunku wschodnim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.openstreetmap.org 

Przedłużenie ul. Tadeusza Dobrowolskiego do ul. Katowickiej 

Ulica Dobrowolskiego stanowi przedłużenie ul. Dudy-Gracza o przekroju dwujezdniowym. Planowany 

odcinek będzie stanowił połączenie DTŚ z ul. Katowicką i będzie stanowił alternatywę dla drogowych 

połączeń południkowych. 

http://www.openstreetmap.org/
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Rysunek 4-10 Przedłużenie ul. Dobrowolskiego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.openstreetmap.org 

Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od pętli Brynów do planowanej pętli 

Kostuchna 

W ramach flagowej inwestycji tzw. „tramwaju na południe” w dalszej perspektywie inwestycyjnej 

planuje się budowę  jezdni i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Budowa przedłużenia ulicy Grundmanna do autostrady A4 

Projekt przedłużenia ulicy Grundmanna na południe ma na celu odciążenie ulicy Mikołowskiej. 

Jednocześnie pozwoliłoby to na rozładowanie zatorów na ulicy Sądowej. Ulica prowadziłaby  

w sąsiedztwie terenów kolejowych i włączała się do jezdni serwisowych autostrady A4. Wariant 

alternatywny prowadził przez tereny kolejowe i włączał się w węzeł autostradowy. 

http://www.openstreetmap.org/
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Rysunek 4-11 Przedłużenie ul. Grundmanna wraz z wariantem alternatywnym 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.openstreetmap.org 

Przedłużenie obwodnicy Chorzowa do DTŚ i A4 

Nowa trasa zostanie poprowadzona wzdłuż wschodniej granicy Katowic. Rozpoczyna się na 

skrzyżowaniu ulic Katowickiej, Parkowej i Wojska Polskiego w Chorzowie, wzdłuż granicy Katowic  

i Chorzowa wejdzie w ślad ulicy Gałeczki. Następnie przez Obroki dotrze do autostrady A4. Droga 

zapewni nowe połączenie dwóch ważnych ciągów drogowych, czyli ulic Chorzowskiej – Katowickiej (DK 

79) i autostrady A4. Jednocześnie odciąży ulicę Chorzowska w Katowicach i ciąg ulic Bracka – 

Bocheńskiego. Jest kontynuacją zadania „Budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK – 79 od węzła  

z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu” 

 

Rysunek 4-12 Przedłużenie obwodnicy Chorzowa 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.openstreetmap.org 

http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/
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Ponadto planuje się następujące inwestycje towarzyszące: 

1. Przedłużenie ul. Stęślickiego od al. Korfantego i ul. Konduktorskiej do Siemianowic Śląskich  

i ul. Boh. Monte Cassino 

2. Połączenie ul. Pukowca z ul. Kozielską 

3. Połączenie ul. Porcelanowej z ul. Szopienicką 

4. Przedłużenie ul. Złotej na północ do ul. Bytkowskiej 

5. Połączenie ul. Brackiej z ul. J. Baildona oraz ul. J. Baildona z ul. Gliwicką 

 

Rysunek 4-13 Inwestycje towarzyszące w wariancie rozwojowym W2 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.openstreetmap.org 

http://www.openstreetmap.org/
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5. Analizy modelowe wariantów rozwoju sieci transportowej miasta 
Katowice 

5.1. Analizy modelowe ruchu dla stanu istniejącego – wariant zerowy W0  

Analizy modelowe przeprowadzono z zastosowaniem metodologii modelu cztero-stadiowego, 

odwzorowującego powstawanie ruchu (w funkcji cech demograficznych, społecznych, 

ekonomicznych), rozkładu ruchu w przestrzeni (w funkcji czasów podróży w sieci multimodalnej), 

podziału ruchu na środki transportu (w funkcji stosunku czasów podróżowania transportem 

zbiorowym i indywidualnym) oraz rozkładu ruchu w sieci transportu zbiorowego i drogowego.  

W wyniku działania modelu ruchu powstają bazy danych o sieci multimodalnej, zawierające wiele cech 

ruchowych każdego odcinka sieci. Pozwala to na wszechstronne analizy cech rozkładu ruchu, 

zachowań podróżnych, oraz stopnia obciążenia sieci ruchem. Wyniki te są zaprezentowane  

w niniejszym rozdziale. Analizę wyników rozkładów ruchu w sieci multimodalnej podano w rozdziale 1, 

jako część oceny stanu istniejącego, co było podstawą kształtowania wariantów inwestycyjnych.  
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Rysunek 5-1 Rozkład ruchu na sieci – transport zbiorowy, stan istniejący, W0 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 5-2 Rozkład ruchu na sieci – transport indywidualny, stan istniejący, W0 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 5-3 Poziomu swobody ruchu drogowego, stan istniejący, W0  

Źródło: opracowanie własne 
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5.2. Analizy modelowe rozwoju sieci transportowej – wariant referencyjny 

Dla horyzontów czasowych 2020, 2025 oraz 2035 zaproponowane zostały dwa warianty 

rozwojowe, których różnica polega na udziale zadań w zakresie inwestycji dedykowanych dla transportu 

indywidualnego oraz zbiorowego. Wariant 1 zakłada mniejszy nacisk na rozwój transportu 

indywidualnego.  

 Wariant referencyjny, inaczej odniesienia, oznacza taką sytuację przyszłą, jaka jest w chwili 

sporządzania Planu przesądzona. Powodem zdefiniowania tego wariantu jest fakt, że nowe 

przedsięwzięcia w wariantach średnio- i długoterminowych będą uruchamiane nie w sytuacji obecnej, 

ale owej referencyjnej. Dzięki takiemu podejściu zapobiega się nakładania się tych samych pól podaży  

i popytu powstałych w czasie realizacji Planu, czyli rozpraszania inicjatyw wielokrotnie dla zaspokojenia 

tych samych porcji popytu. Czyli analiza ruchowa wariantu referencyjnego służy zbudowaniu bazy do 

porównań wariantów inwestycyjnych zarówno wobec referencyjnego, jak i między tymi wariantami.  

Jest to podejście obowiązujące w gospodarowaniu funduszami Unii Europejskiej. Opis wariantu 

referencyjnego znajduje się w rozdziale 4.2.  

Największe potoki w transporcie zbiorowym zidentyfikowano na tych samych trasach, co w 

stanie istniejącym, ale dla prognozy ruchu na 2035 rok zanotowano spadek potoków ruchu 

pasażerskiego. Natomiast duże potoki w transporcie indywidualnym pojawiają się na tych samych 

trasach, co w wariancie W0, lecz na rok 2035 prognoza wykazuje wzrost. W ocenie warunków ruchu 

analizowanych pod kątem występowania wąskich gardeł należy stwierdzić, że poziom swobody ruchu 

pogarsza się, czyli sieć obciążona znacznymi potokami ruchu jest większa niż w stanie istniejącym.   

Za odcinki problemowe można uznać drogi, które osiągnęły wysoki PSR. Problematyczne w sieci Katowic 

są te same odcinki, co w stanie istniejącym, lecz niski poziom swobody jest na dłuższych odcinkach dróg. 

Należy zaznaczyć, że południowe dzielnice Katowic należą obecnie do tych, w których prognozuje się 

wzrost udziału liczby mieszkańców w stosunku do ogółu mieszkańców Katowic. Oznacza to, ze 

relatywnie znaczenie tych dzielnic w sieci transportowej będzie rosło. 

5.3. Analizy modelowe rozwoju sieci transportowej – wariant W1   

Inwestycyjny Wariant 1 zawiera zadania ukierunkowane na zrównoważony rozwój systemu 

transportowego Katowic, skutkujące w założeniu korektą podziału zadań przewozowych i zwiększeniu 

udziału podróży transportem zbiorowym, rowerem oraz pieszych. Stąd zadania rozwojowe koncentrują 

się na nowych i zmodernizowanych odcinkach sieci tramwajowej o zmianach w marszrutach komunikacji 

miejskiej. Ponadto ważną rolę w tym podejściu odgrywają węzły przesiadkowe i integracyjne, 

pozwalające na skracanie czasów podróży w transporcie zbiorowym oraz wywoływaniu podróży 

mieszanych samochodowo – zbiorowych przez wykorzystanie obiektów Park&Ride. 

Największe potoki w transporcie zbiorowym zidentyfikowano na tych samych trasach,  

co w stanie istniejącym i referencyjnym ,czyli ze zanotowano dla prognozy ruchu na 2035 rok spadek 

potoków ruchu pasażerskiego. Niemniej widoczny jest wpływ nowej linii tramwajowej na południe 

miasta. Natomiast duże potoki w transporcie indywidualnym pojawiają się na tych samych trasach,  

co w W0 i WR, lecz na rok 2035 prognoza wykazuje wzrost. Istotny wpływ w tej wersji rozwoju systemu 

ma projekt przedłużenia ulicy Bocheńskiego – potok ruchu na tej trasie (800 poj/godz/kierunek) jest 

racjonalny, choć nie wywołuje ten projekt zmniejszenia potoków ruchu w ścisłym centrum. W ocenie 

warunków ruchu analizowanych pod kątem występowania wąskich gardeł należy stwierdzić, że poziom 

swobody ruchu lokalnie poprawia się, czyli sieć obciążona znacznymi potokami ruchu jest nieco mniejsza 
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niż w stanie istniejącym. Poprawa warunków ruchu zaznacza się na trasie DK 86 na południe od A4 oraz 

na DK 81 na południowym odcinku wylotowym. Należy zaznaczyć, że południowe dzielnice Katowic 

należą obecnie do tych, w których prognozuje się wzrost udziału liczby mieszkańców w stosunku do 

ogółu mieszkańców Katowic. Oznacza to, ze relatywnie znaczenie tych dzielnic w sieci transportowej 

będzie rosło. 

5.4. Analizy modelowe rozwoju sieci transportowej – wariant W2   

Inwestycyjny Wariant 2 zawiera zadania objęte wariantem W1, lecz dodatkowo program jest 

nakierowany na rozwój transportu indywidualnego poprzez budowę nowych połączeń drogowych, które 

mogą okazać się niezbędne do zaplanowania prawidłowego funkcjonowania systemu transportu.  

W wariancie W2 uwzględnia się również plany rozbudowy infrastruktury drogowej sąsiednich miast. 

Opis wariantu referencyjnego znajduje się w rozdziale 3.5.  

Największe potoki w transporcie zbiorowym zidentyfikowano na tych samych trasach,  

co w wariancie W1, czyli że zanotowano dla prognozy ruchu na 2035 rok spadek potoków ruchu 

pasażerskiego wobec stanu istniejącego. Natomiast duże potoki w transporcie indywidualnym pojawiają 

się na tych samych trasach, co w W0 i WR, lecz na rok 2035 prognoza wykazuje niewielkie spadki 

potoków w porównaniu do W1. Większy spadek zanotowano w części zachodniej dzięki zaplanowaniu 

na tam przedłużenia obejścia Chorzowa do A4. W ocenie warunków ruchu analizowanych pod kątem 

występowania wąskich gardeł należy stwierdzić, że poziom swobody ruchu lokalnie poprawia się, czyli 

sieć obciążona znacznymi potokami ruchu jest nieco mniejsza niż w stanie istniejącym. Poprawa 

warunków ruchu zaznacza się na trasie DK 86 na południe od A4 oraz na DK 81 na południowym odcinku 

wylotowym. Należy zaznaczyć, że południowe dzielnice Katowic należą obecnie do tych, w których 

prognozuje się wzrost udziału liczby mieszkańców w stosunku do ogółu mieszkańców Katowic. Oznacza 

to, ze relatywnie znaczenie tych dzielnic w sieci transportowej będzie rosło. 

 

5.5. Porównanie wariantów 

Wpływ różnych scenariuszy rozwoju systemu transportowego na funkcjonowanie tego systemu 

można prześledzić zestawiając wyniki obciążeń ruchem całości systemu. Obrazuje to kierunek, w jakim 

będzie ewoluowało funkcjonowanie systemu w ramach badanych wariantów. W tabelach 5-1 i 5-2 

zestawione są wyniki, głównie pod kątem transportochłonności systemu oraz cech użytkowych – czasów 

podróżowania oraz podziału ruchu na środki transportu. Przeanalizowano także podział ruchu  

w obszarze Katowic generowanego na obszarze miasta i poza nim. W tabelach 5-3 i 5-4 pokazane są 

struktury liczebności podróży w podziale na wewnętrzne, źródłowe, docelowa i tranzytowe,  

z wyróżnieniem centrum Katowic (dane dla godziny szczytu popołudniowego). Z przedstawionych 

wyników można wyciągnąć następujące wnioski: 

 Z punktu widzenia kryteriów zrównoważonego rozwoju Plan nie powoduje pogorszenia obecnej, 

niezrównoważonej sytuacji. Przy czym W1 daje w popycie na transport zbiorowy  

w zasadzie wyniki na poziomie stanu obecnego W0 i referencyjnego WR (W2 lekki spadek), zaś 

transport indywidualny rośnie pod tym względem: w relacji do stanu W0 o 14% dla obu 

wariantów inwestycyjnych, oraz nie zmienia się w stosunku do WR. Oznacza to, że niekorzystne 

zmiany powstają w okresie obecnej perspektywy, późniejsze przedsięwzięcia nie zmieniają 
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sytuacji z WR. Niezrównoważona sytuacja dotyczy głównie obsługi podróży zewnętrznych (ruch 

źródłowy, docelowy i tranzytowy). 

 W odniesieniu do transportochłonności układu drogowego ruchu samochodowego rośnie o 10% 

dla W1 i 19% dla W2 w stosunku do W0, oraz pozostaje bez zmian wobec WR.  

 Jeżeli chodzi o podział zadań przewozowych to następuje spadek udziału ruchu transportem 

zbiorowym pomiędzy rokiem 2015 (33,7%) przez 2020 (referencyjny, 32,3%) do wariantów 

inwestycyjnych w roku 2035 (W1 30,7%, W2 30,5%). Ten spadek nie jest duży, ale 

konsekwentny i dotyczy głównie podróży zewnętrznych.   

 Nowe przedsięwzięcia tramwajowe wpływają na wzrost pracy przewozowej tym środkiem 

transportu w obu wariantach w pasażerokilometrach rośnie o 70% , zaś w pas. – godz. pozostaje 

na niezmienionym poziomie.   

 Katowice są położone w centralnej części konurbacji, stąd znaczny jest wpływ otoczenia na 

obciążenie ruchowe systemu transportowego.  Podział ruchu na wewnętrzny i zewnętrzny  

w obszarze miasta waha się w granicach od stanu obecnego do horyzontu Planu 2035 (tabela 5-

3, dane dla godziny szczytu popołudniowego) :  

o Dla transportu zbiorowego: 

 Ruch wewnętrzny 71% - 68% (niewielki spadek z czasem) 

 Ruch docelowy 10% - 11%  

 Ruch źródłowy 17% – 18% 

 Ruch tranzytowy wynosi 3%. 

o Dla transportu indywidualnego kształtują się następująco: 

 Ruch wewnętrzny spada z 33% do 23%  

 Ruch docelowy 18% - 21% 

 Ruch źródłowy 26% – 30% 

 Ruch tranzytowy 23% - 26%. 

o Dla udziału transportu zbiorowego w sumie podróży: 

 Udział w ruchu wewnętrznym wzrasta z 53% do 57%  

 Udział w ruchu docelowym spada z 22% do 18% 

 Udział w ruchu źródłowym spada 25% – 21% 

 Udział w ruchu tranzytowym utrzymuje się na poziomie 5 - 6%. 

 Z tych danych wynika, że nie tylko działania w ramach Planu  mają pływ na zmiany strukturalne 

ruchu w obszarze Katowic, natomiast ma istotne znaczenie rozwój regionu otaczającego miasto, 

co objawia się wzrostem ruchu zewnętrznego (w tym głównie prawdopodobnie dojazdy do 

pracy i usług), co wynika zapewne ze zmniejszania się liczby mieszkańców miasta i wzrostem 

aktywności gospodarczej w mieście.  

 Centrum miasta8 jest zagrożone przeciążeniem ruchem miejskim i aglomeracyjnym (położenie  

w sąsiedztwie dróg wysokich klas technicznych, centrum węzła kolejowego i autobusowego).  

Po zbadaniu struktury ruchu pod kątem jego generatorów uzyskano następujące dane 

(analogicznie do poprzednich, ruch popołudniowej godziny szczytu):  

o Dla transportu zbiorowego: 

 Ruch wewnętrzny miasta stanowi 77% do 75%  

 Ruch docelowy 24% - 27% 

                                                           
8 Przez centrum rozumiany jest obszar za obrębie ulic: Aleja Roździeńskiego – Graniczna – Autostrada A4 – 
Mikołowska – Grundmanna (bez tych ulic) 
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 Ruch źródłowy 14% – 16% 

o Dla transportu indywidualnego kształtują się następująco: 

 Ruch wewnętrzny miasta stanowi 43% do 35%  

 Ruch docelowy 8% - 9% 

 Ruch źródłowy 34% – 38% 

 Przebadane obciążenie ruchem samochodowym centrum miasta wskazują (tabela 5-4), że 

obszar ten nie jest istotnie obciążony ruchem tranzytowym w skali miasta (udział w transporcie 

drogowym 0,2% do 0%), zaś obciążenie tranzytem międzydzielnicowym nieco wzrasta, lecz 

także na niewielkim poziomie (o około 2%).  
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łącznie
sam ochód 

osobowy
rower łącznie

sam ochód 

osobowy
rower łącznie

sam ochód 

osobowy
rower autobus m ikrobus kolej tram waj autobus m ikrobus kolej tram waj podróże autobus m ikrobus kolej tram waj

indyw. 302 738 296 060 6 677 6 824 6 156 668 46 228 44 894 1 334

zbior. 206 211 132 460 9 096 29 164 18 001 16 206 6 917 337 679 1 120 27 098 22 943 2 426 5 048 6 546

indyw. 331 454 324 912 6 542 7 807 7 157 651 50 021 48 729 1 291

zbior. 209 794 136 242 8 888 29 019 18 016 16 455 7 101 328 675 1 131 27 222 23 185 2 314 5 047 6 456

indyw. 344 287 338 319 5 968 8 316 7 724 592 51 433 50 259 1 174

zbior. 206 520 134 836 8 669 28 056 17 743 16 149 6 995 316 651 1 121 26 529 22 681 2 193 4 875 6 267

indyw. 350 011 344 841 5 170 9 038 8 522 516 51 415 50 404 1 011

zbior. 195 255 127 467 8 436 25 993 17 200 15 196 6 557 300 598 1 098 24 583 21 025 2 028 4 503 5 917

indyw. 332 060 325 629 6 431 7 834 7 196 638 50 116 48 844 1 272

zbior. 210 014 133 932 8 634 29 580 20 304 16 337 6 987 319 688 1 120 27 128 22 840 2 267 5 099 6 837

indyw. 344 977 339 060 5 917 8 395 7 808 587 51 480 50 317 1 163

zbior. 207 544 132 795 8 416 28 822 20 341 16 077 6 901 309 669 1 125 26 483 22 369 2 148 4 941 6 690

indyw. 350 976 345 776 5 200 9 091 8 573 518 51 400 50 389 1 011

zbior. 196 890 126 052 8 225 26 887 19 596 15 180 6 504 294 620 1 105 24 599 20 774 1 996 4 577 6 287

indyw. 329 118 323 020 6 098 7 657 7 054 603 49 646 48 437 1 209

zbior. 216 406 118 697 8 094 34 156 37 172 15 246 6 034 286 654 982 27 611 21 982 2 180 6 021 9 542

indyw. 341 894 336 255 5 639 8 186 7 628 558 50 979 49 870 1 109

zbior. 214 055 117 066 7 824 33 785 37 406 14 994 5 924 274 646 976 26 998 21 407 2 039 5 954 9 481

indyw. 347 781 342 837 4 944 8 876 8 383 493 50 915 49 947 968

zbior. 201 907 106 437 7 884 33 728 36 388 14 049 5 273 264 650 1 026 25 097 19 340 1 904 5 963 8 982

indyw. 329 403 323 172 6 231 7 627 7 036 591 49 753 48 517 1 235

zbior. 216 324 118 264 8 079 34 228 37 523 15 211 6 011 286 656 989 27 502 21 913 2 163 6 007 9 589

indyw. 342 111 336 372 5 738 8 007 7 462 545 51 131 49 997 1 134

zbior. 213 302 117 020 7 896 33 145 37 394 14 937 5 920 277 635 974 26 844 21 423 2 062 5 783 9 443

indyw. 349 383 344 377 5 006 8 736 8 255 482 51 098 50 116 982

zbior. 202 742 110 837 7 709 31 100 36 291 14 095 5 564 263 596 941 24 910 19 796 1 902 5 340 9 066

W 0 -  s tan 

początkowy
2015

W 0 -  nic nie robić 2020

W 0 -  nic nie robić 2025

W 0 -  nic nie robić 2035

W 1

w tym  tylko dla  jazdy:

W 1

poj .km poj .godz

W 2 2020

W 2 2025

2020

W 1 2025

transport zbiorowy -  godz .  s zczytu

potok pasażerów przejazdy ś rodkiem  transportu 

wariant rozwoju
horyzont 

czasowy
sys tem

pas .km pas .godz
potok 

pasażeróww tym  tylko dla  jazdy: łącznie,  

wraz  z  

oczekiwan

iem

transport indywidua lny -  godz .  s zczytu

łącznie,  

wraz  z  

dojściem

W 2 2035

W R -  s tan 

ref erencyjny
2035

W R -  s tan 

ref erencyjny
2020

W R -  s tan 

ref erencyjny
2025

2035

 
Tabela 5-1 Wyniki analiz transportochłonności w poszczególnych wariantach   

Źródło: opracowanie własne 
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rozwoju infrastruktury systemu transportowego miasta Katowice 

 

indyw. SO
indyw. 

rower
zbior.  bus zbior. SO rower zbior bus m ikrobus kolej tram waj

indyw. 40,97 9,92 64,94% 1,38%

zbior. 20,05 7,81 33,67% 59,85% 7,14% 14,04% 18,97%

indyw. 35,96 9,87 66,39% 1,29%

zbior. 20,13 7,91 32,32% 60,19% 6,91% 13,94% 18,95%

indyw. 31,67 9,65 67,34% 1,22%

zbior. 20,20 8,01 31,44% 60,23% 6,77% 13,98% 19,02%

indyw. 20,12 8,72 68,65% 1,11%

zbior. 20,32 8,21 30,24% 60,03% 6,80% 13,67% 19,50%

indyw. 36,37 9,89 66,43% 1,28%

zbior. 20,10 7,90 32,29% 59,29% 6,56% 13,84% 20,30%

indyw. 31,98 9,69 67,38% 1,21%

zbior. 20,17 8,00 31,41% 59,36% 6,45% 13,89% 20,30%

indyw. 20,26 8,72 68,69% 1,10%

zbior. 20,30 8,20 30,21% 59,22% 6,49% 13,58% 20,72%

indyw. 36,92 9,94 65,94% 1,22%

zbior. 20,57 7,97 32,84% 53,28% 5,53% 15,19% 26,00%

indyw. 32,39 9,72 66,89% 1,15%

zbior. 20,66 8,08 31,96% 53,05% 5,37% 15,37% 26,22%

indyw. 20,57 8,79 68,24% 1,04%

zbior. 21,00 8,25 30,72% 51,89% 5,31% 16,55% 26,25%

indyw. 37,43 10,28 66,04% 1,24%

zbior. 20,57 7,99 32,72% 53,26% 5,52% 15,17% 26,05%

indyw. 33,50 10,07 67,14% 1,15%

zbior. 20,65 8,10 31,71% 53,22% 5,44% 15,12% 26,22%

indyw. 21,40 9,11 68,49% 1,04%

zbior. 20,79 8,31 30,46% 52,86% 5,42% 14,53% 27,19%

wariant 

rozwoju

horyzont 

czasowy
system

W 2 2025

W 2 2035

W 1 2025

W 1 2035

W 2 2020

W R -  s tan 

ref erencyj
2025

W R -  s tan 

ref erencyj
2035

W 1 2020

W 0 -  nic 

nie robić
2025

W 0 -  nic 

nie robić
2035

W R -  s tan 

ref erencyj
2020

W 0 -  s tan 

początko
2015

W 0 -  nic 

nie robić
2020

86659 38879

84671 40577

86787 40421

86786 40685

86656 39131

86641 36804

84671 40674

84654 38283

86769 38270

86768 38230

86640 36809

79592 37456

84653 38231

sum a 

podróży

sum a 

przejazdó

w 

ś rodkiem  

śr.  prędkości  podróży km /h
śr.  łączna  

długość 

podz ia ł  m oda lny -  podróże 

ga łęz ią  transportu

podz ia ł  m oda lny -  przejazdy ś rodkiem  

transportu zbiorowego

W skaźniki  dla  s ieci Sum y

 
Tabela 5-2 Wyniki analiz parametrów użytkowych w poszczególnych wariantach   

Źródło: opracowanie własne 
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Etap VIII – Określenie podstawowych kierunków działań w zakresie 

rozwoju infrastruktury systemu transportowego miasta Katowice 

całe miasto 

Struktura podróży transportem zbiorowym Struktura podróży transportem indywidualnym 

Liczby podróży  W0, 2015 WR, 2020 W1, 2030 W2,2030   Liczby podróży  W0, 2015 WR, 2020 W1, 2030 W2,2030 

Wewnętrzny 18942 19222 17939 17279   Wewnętrzny 16809 16387 17279 14204 

Docelowy 2617 2647 2757 2757   Docelowy 9552 10984 12608 12608 

Źródłowy 4502 4548 4737 4737   Źródłowy 13552 15585 17889 17889 

Tranzytowy 757 765 795 795   Tranzytowy 11783 13550 15553 15553 

SUMA 26818 27182 26228 25568   SUMA 51696 56506 59594 60254 

Udziały:  W0, 2015 WR, 2020 W1, 2030 W2,2030     W0, 2015 WR, 2020 W1, 2030 W2,2030 

Wewnętrzny 71% 71% 68% 68%   Wewnętrzny 33% 29% 23% 24% 

Docelowy 10% 10% 11% 11%   Docelowy 18% 19% 21% 21% 

Źródłowy 17% 17% 18% 0%   Źródłowy 26% 28% 30% 30% 

Tranzyt 3% 3% 3% 0%   Tranzyt 23% 24% 26% 26% 

SUMA 100% 100% 100% 100%   SUMA 100% 100% 100% 100% 

centrum 

Struktura podróży transportem zbiorowym Struktura podróży transportem indywidualnym 

Liczba podróży        W0, 2015  WR, 2020  W1, 2030  W2,2030      W0, 2015  WR, 2020  W1, 2030  W2,2030 

Wewnętrzny 13658 13117 10658 10239   Wewnętrzny 7690 6984 10239 5790 

Docelowy 1466 1376 1241 1241   Docelowy 4274 4554 4496 4496 

Źródłowy 2538 2390 2170 2170   Źródłowy 6078 6492 6415 6415 

SUMA 17662 16883 14069 13650   SUMA 6078 18030 16282 16701 

Udziały:                      

Wewnętrzny 77% 78% 76% 75%   Wewnętrzny 43% 39% 33% 35% 

Docelowy 8% 8% 9% 9%   Docelowy 24% 25% 28% 27% 

Źródłowy 14% 14% 15% 16%   Źródłowy 34% 36% 39% 38% 

SUMA 100% 100% 100% 100%   SUMA 607800% 100% 100% 100% 

Tabela 5-3 Struktura podróży w obszarze miasta Katowice pod względem położenia generatorów ruchu, szczyt popołudniowy   
Źródło: opracowanie własne 
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Etap VIII – Określenie podstawowych kierunków działań w zakresie 

rozwoju infrastruktury systemu transportowego miasta Katowice 

Warianty 
analizy 

Tranzyt podróży spoza miasta Tranzyt międzydzielnicowy 

Suma 
Przez 
Centrum 

Udział 
Przez 
centrum 

Udział w 
podróżach 
razem. 

Udział w 
podróżach 
wewn.  

Udział w 
podróżach w 
zasięgu 
centrum 

W0 2015 11782 25 0,21% 179 1,52% 1,06% 2,32% 

WR 2020 13549 91 0,67% 226 1,67% 1,38% 3,23% 

W1 2035 15552 109 0,70% 331 2,13% 2,44% 6,16% 

W2 2035 15552 0 0,00% 242 1,55% 1,70% 4,18% 

Tabela 5-4 Wielkość podróży tranzytowych w obszarze miasta Katowice, szczyt popołudniowy   
Źródło: opracowanie własne 
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Etap VIII – Określenie podstawowych kierunków działań w zakresie 

rozwoju infrastruktury systemu transportowego miasta Katowice 

 

6. Analiza wielokryterialna wariantów  

6.1. Kryteria analizy  

Celem analizy wielokryterialnej jest wybór rozwiązania optymalnego wg różnych kryteriów, 

trudno porównywalnych ze sobą, a mających znaczący wpływ na realizację i eksploatację 

przedsięwzięcia. W tym przypadku analizowane kryteria dotyczyć będą przede wszystkim 

uwarunkowań funkcjonalno-strukturalnych i będą charakteryzowały zarówno wartości mierzalne jak  

i niemierzalne (jakościowe). Analiza wielokryterialna jest mniej zestandaryzowana niż analiza 

efektywności finansowej bądź ekonomicznej, szczególnie w sektorze transportu publicznego, który ma 

bardzo szczegółowe wytyczne wyceny kosztów i korzyści zewnętrznych, przez co bywa uważana za 

bardziej subiektywne narzędzie oceny. W celu jak największego zobiektywizowania wyników tej analizy 

zalecane jest oparcie jej na zestawie algorytmów precyzujących zasady przyznawania punktów (ocen) 

w każdym z analizowanych kryteriów i takie podejście zastosowano w tym wypadku. W przypadku 

kryteriów mierzalnych analizowane będą charakterystyki związane z prognostycznym modelem ruchu. 

 Kryteria funkcjonalne  

 Zasoboszczędność 

Kryterium związane z pracą eksploatacyjną. Oceniana będzie wartość różnicowa w stosunku 

do wariantu referencyjnego. Jako pozytywną zmianę rozumie się spadek pracy eksploatacyjnej 

(pojazdo-kilometrów) samochodów osobowych a co za tym idzie oszczędność zasobów (np. paliwa). 

Dla tego kryterium będą przyznawane punkty w zakresie od -3 do 3. Sposób przyznawania 

punktów jest następujący: ze zbioru procentowych wartości różnicowanych wszystkich wariantów 

inwestycyjnych w stosunku do wariantu referencyjnego, będzie określane bezwzględne ekstremum. 

Wariant charakteryzujący bezwzględne ekstremum otrzyma maksimum (lub minimum, w zależności od 

danego kryterium) punktów. Pozostałe warianty będą odnosiły się do tej wartości na zasadzie ilorazu 

(stosunek analizowanej wartości różnicowej do wartości ekstremalnej). Zastosowanie takiego 

podejścia pozwala odnieść każdy z analizowanych wariantów do wariantu zerowego (wariant 

referencyjny) lub do wariantu referencyjnego (warianty rozwojowe W1 i W2) i skwantyfikować zmiany 

w sieci w postaci punktowej.  

 Oszczędność czasu 

Analizowana jest praca eksploatacyjna samochodów osobowych. Spadek wartości pojazdo-

godzin w transporcie indywidualnym w stosunku do wariantu referencyjnego oznacza w praktyce, że 

pojazdy spędzą mniej czasu na sieci – warunki ruchu poprawią się, zniwelowane ulegnie zjawisko 

kongestii, poprawi się jakość funkcjonowania systemu transportowego analizowanego obszaru.  

Dla tego kryterium będą przyznawane punkty w zakresie od -3 do 3. Sposób przyznawania 

punktów jest następujący: ze zbioru procentowych wartości różnicowanych wszystkich wariantów 

inwestycyjnych w stosunku do wariantu referencyjnego, będzie określane bezwzględne ekstremum. 

Wariant charakteryzujący bezwzględne ekstremum otrzyma maksimum (lub minimum, w zależności od 

danego kryterium) punktów. Pozostałe warianty będą odnosiły się do tej wartości na zasadzie ilorazu 
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(stosunek analizowanej wartości różnicowej do wartości ekstremalnej). Zastosowanie takiego 

podejścia pozwala odnieść każdy z analizowanych wariantów do wariantu zerowego (wariant 

referencyjny) lub do wariantu referencyjnego (warianty rozwojowe W1 i W2) i skwantyfikować zmiany 

w sieci w postaci punktowej.  

 Dostępność – transport indywidualny 

Miarą dostępności w przypadku transportu indywidualnego jest średni czas podróży  

w stosunku do wariantu referencyjnego. 

Dla tego kryterium będą przyznawane punkty w zakresie od -3 do 3. Sposób przyznawania 

punktów jest następujący: ze zbioru procentowych wartości różnicowanych wszystkich wariantów 

inwestycyjnych w stosunku do wariantu referencyjnego, będzie określane bezwzględne ekstremum. 

Wariant charakteryzujący bezwzględne ekstremum otrzyma maksimum (lub minimum, w zależności od 

danego kryterium) punktów. Pozostałe warianty będą odnosiły się do tej wartości na zasadzie ilorazu 

(stosunek analizowanej wartości różnicowej do wartości ekstremalnej). Zastosowanie takiego 

podejścia pozwala odnieść każdy z analizowanych wariantów do wariantu zerowego (wariant 

referencyjny) lub do wariantu referencyjnego (warianty rozwojowe W1 i W2) i skwantyfikować zmiany 

w sieci w postaci punktowej.  

 Dostępność – transport zbiorowy 

Miarą dostępności transportu zbiorowego jest średni czas podróży w stosunku do wariantu 

referencyjnego. Jest to najistotniejsze kryterium w przypadku analizowania wariantów rozwoju 

związanych z transportem publicznym – pozwala określić miarodajny poziom obsługi transportem 

zbiorowym w odniesieniu do wariantu referencyjnego.  

Dla tego kryterium będą przyznawane punkty w zakresie od -3 do 3. Sposób przyznawania 

punktów jest następujący: ze zbioru procentowych wartości różnicowanych wszystkich wariantów 

inwestycyjnych w stosunku do wariantu referencyjnego, będzie określane bezwzględne ekstremum. 

Wariant charakteryzujący bezwzględne ekstremum otrzyma maksimum (lub minimum, w zależności od 

danego kryterium) punktów. Pozostałe warianty będą odnosiły się do tej wartości na zasadzie ilorazu 

(stosunek analizowanej wartości różnicowej do wartości ekstremalnej). Zastosowanie takiego 

podejścia pozwala odnieść każdy z analizowanych wariantów do wariantu zerowego (wariant 

referencyjny) lub do wariantu referencyjnego (warianty rozwojowe W1 i W2) i skwantyfikować zmiany 

w sieci w postaci punktowej.  

 Atrakcyjność transportu zbiorowego 

Miarą atrakcyjności transportu publicznego jest wzrost liczby pasażerów w stosunku do 

wariantu referencyjnego. 

Dla tego kryterium będą przyznawane punkty w zakresie od -3 do 3. Sposób przyznawania 

punktów jest następujący: ze zbioru procentowych wartości różnicowanych wszystkich wariantów 

inwestycyjnych w stosunku do wariantu referencyjnego, będzie określane bezwzględne ekstremum. 

Wariant charakteryzujący bezwzględne ekstremum otrzyma maksimum (lub minimum, w zależności od 

danego kryterium) punktów. Pozostałe warianty będą odnosiły się do tej wartości na zasadzie ilorazu 

(stosunek analizowanej wartości różnicowej do wartości ekstremalnej). Zastosowanie takiego 
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podejścia pozwala odnieść każdy z analizowanych wariantów do wariantu zerowego (wariant 

referencyjny) lub do wariantu referencyjnego (warianty rozwojowe W1 i W2) i skwantyfikować zmiany 

w sieci w postaci punktowej.  

 Struktura modalna 

Analizując warianty rozwoju transportu publicznego za pozytywną zmianę uznaje się zmiany 

zachowań komunikacyjnych mieszkańców i wyższy udział transportu zbiorowego w obsłudze miasta – 

jest to jedno z założeń zrównoważonego rozwoju. Udział modalny transportu publicznego będzie 

odnoszony do wariantu referencyjnego. 

Dla tego kryterium będą przyznawane punkty w zakresie od -3 do 3. Sposób przyznawania 

punktów jest następujący: ze zbioru procentowych wartości różnicowanych wszystkich wariantów 

inwestycyjnych w stosunku do wariantu referencyjnego, będzie określane bezwzględne ekstremum. 

Wariant charakteryzujący bezwzględne ekstremum otrzyma maksimum (lub minimum, w zależności od 

danego kryterium) punktów. Pozostałe warianty będą odnosiły się do tej wartości na zasadzie ilorazu 

(stosunek analizowanej wartości różnicowej do wartości ekstremalnej). Zastosowanie takiego 

podejścia pozwala odnieść każdy z analizowanych wariantów do wariantu zerowego (wariant 

referencyjny) lub do wariantu referencyjnego (warianty rozwojowe W1 i W2) i skwantyfikować zmiany 

w sieci w postaci punktowej.  

 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Liczba wypadków jest związana z pracą eksploatacyjną wykonywaną przez pojazdy (pojazdo-

kilometry). Ryzyko wystąpienia zdarzenia drogowego jest tym mniejsze im mniejsza jest wartość pracy 

eksploatacyjnej – w szczególności w transporcie indywidualnym. 

Ze względu na pośredni charakter tego kryterium– zakres punktowy dla tego czynnika jest 

mniejszy. Ustanawia się możliwą punktacje w zakresie od -2 do 2 punktów. Sposób przyznawania 

punktów jest następujący: ze zbioru procentowych wartości różnicowanych wszystkich wariantów 

inwestycyjnych w stosunku do wariantu referencyjnego, będzie określane bezwzględne ekstremum. 

Wariant charakteryzujący bezwzględne ekstremum otrzyma maksimum (lub minimum, w zależności od 

danego kryterium) punktów. Pozostałe warianty będą odnosiły się do tej wartości na zasadzie ilorazu 

(stosunek analizowanej wartości różnicowej do wartości ekstremalnej). Zastosowanie takiego 

podejścia pozwala odnieść każdy z analizowanych wariantów do wariantu zerowego (wariant 

referencyjny) lub do wariantu referencyjnego (warianty rozwojowe W1 i W2) i skwantyfikować zmiany 

w sieci w postaci punktowej. 

 Koszty zewnętrzne transportu 

Emisja szkodliwych dla otoczenia spalin jest związana z wielkością ruchu – w szczególności  

w transporcie indywidualnym ze względu na wysoki udział modalny tego podsystemu. Zmniejszenie 

kosztów zewnętrznych (środowiskowych) transportu wiąże się ze zmniejszeniem wartości pracy 

eksploatacyjnej.  

Ze względu na pośredni charakter tego kryterium– zakres punktowy dla tego czynnika jest 

mniejszy. Ustanawia się możliwą punktacje w zakresie od -2 do 2 punktów. Sposób przyznawania 

punktów jest następujący: ze zbioru procentowych wartości różnicowanych wszystkich wariantów 
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inwestycyjnych w stosunku do wariantu referencyjnego, będzie określane bezwzględne ekstremum. 

Wariant charakteryzujący bezwzględne ekstremum otrzyma maksimum (lub minimum, w zależności od 

danego kryterium) punktów. Pozostałe warianty będą odnosiły się do tej wartości na zasadzie ilorazu 

(stosunek analizowanej wartości różnicowej do wartości ekstremalnej). Zastosowanie takiego 

podejścia pozwala odnieść każdy z analizowanych wariantów do wariantu zerowego (wariant 

referencyjny) lub do wariantu referencyjnego (warianty rozwojowe W1 i W2) i skwantyfikować zmiany 

w sieci w postaci punktowej. 

 Kryteria jakościowe 

 Możliwość powstania konfliktów społecznych 

 Ingerencja w stan istniejący oraz wykorzystanie istniejącej infrastruktury transportowej 

 Ilość i łatwość pozyskania gruntów 

 Szacunkowe nakłady inwestycyjne 

W przypadku kryteriów jakościowych – warianty oceniane będą na zasadzie wzajemnego 

porównania, stosując w tym wypadku podejście eksperckie.  

6.2. Analiza danych modelowych 

W tabeli zestawiono charakterystyki związane z modelem ruchu dla szczytu porannego  

w przeliczeniu na dobę. Analizowane były warianty: W0 – stan zerowy („nic nie robić”), WR (wariant 

referencyjny) oraz W1 i W2 (warianty rozwojowe) w odniesieniu do pracy przewozowej  

i eksploatacyjnej samochodów osobowych (SO) i komunikacji zbiorowej (KZ). Charakterystyki dot. 

prędkości są uśrednione na całą sieć transportową. Wszystkie charakterystyki przedstawione są dla 

horyzontów prognozy: 2020, 2025 i 2035r.  
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Etap VIII – Określenie podstawowych kierunków działań w zakresie 

rozwoju infrastruktury systemu transportowego miasta Katowice 

 

 

 

SO - 
pojkm 

SO - 
pojgodz 

SO - pas  
KZ -

przejazdy 
KZ - 

paskm 
KZ - 

pasgodz 
KZ - pas 

SO - 
średnia 

prędkość 

KZ - 
średnia 

prędkość 

SO - 
średni 
czas 

podróży 

KZ - 
średni 
czas 

podróży 

SO - 
udział 

modalny 

KZ - 
udział 

modalny 

W0-2015 2303971 47904 349368 287650 1468644 70445 210876 48,12 20,84 10,20 20,04 61,2% 37,0% 

W0-2020 2528498 55693 379217 287953 1495447 71859 211842 45,40 20,82 10,93 20,35 63,1% 35,2% 

WR-2020 2534079 56003 380106 288272 1497669 70929 211109 45,27 21,10 10,96 20,16 63,2% 35,1% 

W1-2020 2573192 55465 379834 295549 1508317 67276 211702 46,41 22,40 10,86 19,07 62,7% 35,7% 

W2-2020 2572230 55424 379905 295455 1507987 67257 211639 46,45 22,43 10,85 19,07 62,8% 35,6% 

W0-2025 2632831 60111 391117 280280 1473180 70683 206451 43,83 20,86 11,43 20,54 64,5% 34,0% 

WR-2025 2638599 60762 391576 281307 1481512 70071 206095 43,47 21,15 11,54 20,40 64,5% 34,0% 

W1-2025 2667889 89391 396117 281292 1445560 62656 201818 29,84 23,06 16,79 18,63 64,0% 34,6% 

W2-2025 2671752 91723 397944 278864 1438385 62279 200136 29,14 23,11 17,15 18,67 64,1% 34,4% 

W0-2035 2683590 66321 392245 260490 1393744 66560 191304 40,45 20,95 12,58 20,88 66,3% 32,3% 

WR-2035 2690867 66712 392131 261743 1406693 66328 191429 40,33 21,21 12,66 20,79 66,3% 32,4% 

W1-2035 2715021 70707 392827 267276 1404385 60636 190900 38,40 23,17 13,39 19,06 65,7% 33,0% 

Tabela 6-1 Porównanie danych z modelu ruchu dla różnych wariantów w szczycie porannym 
Źródło: opracowanie własne 
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Etap VIII – Określenie podstawowych kierunków działań w zakresie 

rozwoju infrastruktury systemu transportowego miasta Katowice 

 

 

 

SO - 
pojkm 

SO - 
pojgodz 

SO - pas  
KZ -

przejazdy 
KZ - 

paskm 
KZ - 

pasgodz 
KZ - pas 

SO - 
średnia 

prędkość 

KZ - 
średnia 

prędkość 

SO - 
średni 
czas 

podróży 

KZ - 
średni 
czas 

podróży 

SO - 
udział 

modalny 

KZ - 
udział 

modalny 

W0-2015 2303971 47904 349368 287650 1468644 70445 210876 48,12 20,84 10,20 20,04 61,23% 36,96% 

W0-2020 2528498 55693 379217 287953 1495447 71859 211842 45,40 20,82 10,93 20,35 63,09% 35,24% 

WR-2020 2534079 56003 380106 288272 1497669 70929 211109 45,27 21,10 10,96 20,16 63,23% 35,12% 

WR-2020 5580 310 889 319 2223 -930 -733 -0,13 0,28 0,03 -0,19 0,15% -0,12% 

W1-2020 39113 -538 -271 7276 10648 -3654 593 1,14 1,30 -0,10 -1,09 -0,54% 0,62% 

W2-2020 38151 -579 -200 7183 10318 -3672 530 1,18 1,33 -0,11 -1,09 -0,43% 0,48% 

W0-2025 2632831 60111 391117 280280 1473180 70683 206451 43,83 20,86 11,43 20,54 64,47% 34,03% 

WR-2025 2638599 60762 391576 281307 1481512 70071 206095 43,47 21,15 11,54 20,40 64,54% 33,97% 

WR-2025 5769 651 458 1027 8332 -612 -357 -0,36 0,29 0,11 -0,14 0,07% -0,06% 

W1-2025 29290 28629 4542 -16 -35951 -7415 -4277 -13,63 1,91 5,25 -1,77 -0,59% 0,65% 

W2-2025 33152 30961 6368 -2444 -43126 -7792 -5959 -14,33 1,96 5,61 -1,73 -0,42% 0,46% 

W0-2035 2683590 66321 392245 260490 1393744 66560 191304 40,45 20,95 12,58 20,88 66,32% 32,35% 

WR-2035 2690867 66712 392131 261743 1406693 66328 191429 40,33 21,21 12,66 20,79 66,30% 32,37% 

WR-2035 7277 392 -114 1253 12949 -232 125 -0,12 0,26 0,08 -0,09 -0,02% 0,02% 

W1-2035 24154 3995 696 5533 -2308 -5692 -529 -1,93 1,96 0,73 -1,73 -0,59% 0,65% 

W2-2035 31886 -2722 2518 3588 -6766 -5860 -2184 2,21 1,95 -0,60 -1,62 -0,37% 0,41% 

              
W0-2015 2303971 47904 349368 287650 1468644 70445 210876 48,12 20,84 10,20 20,04 61,23% 36,96% 

W0-2020 2528498 55693 379217 287953 1495447 71859 211842 45,40 20,82 10,93 20,35 63,09% 35,24% 

WR-2020 0,22% 0,56% 0,23% 0,11% 0,15% -1,29% -0,35% -0,29% 1,34% 0,27% -0,93% 0,23% -0,35% 

W1-2020 1,54% -0,96% -0,07% 2,52% 0,71% -5,15% 0,28% 2,52% 6,16% -0,91% -5,41% -0,85% 1,76% 

W2-2020 1,51% -1,03% -0,05% 2,49% 0,69% -5,18% 0,25% 2,61% 6,30% -1,00% -5,41% -0,68% 1,37% 

W0-2025 2632831 60111 391117 280280 1473180 70683 206451 43,83 20,86 11,43 20,54 64,47% 34,03% 

WR-2025 2638599 60762 391576 281307 1481512 70071 206095 43,47 21,15 11,54 20,40 64,54% 33,97% 

WR-2025 0,22% 1,08% 0,12% 0,37% 0,57% -0,87% -0,17% -0,82% 1,39% 0,96% -0,68% 0,12% -0,17% 

W1-2025 1,11% 47,12% 1,16% -0,01% -2,43% -10,58% -2,08% -31,35% 9,03% 45,49% -8,68% -0,91% 1,93% 

W2-2025 1,26% 50,95% 1,63% -0,87% -2,91% -11,12% -2,89% -32,97% 9,27% 48,61% -8,48% -0,65% 1,35% 

W0-2035 2683590 66321 392245 260490 1393744 66560 191304 40,45 20,95 12,58 20,88 66,32% 32,35% 

WR-2035 2690867 66712 392131 261743 1406693 66328 191429 40,33 21,21 12,66 20,79 66,30% 32,37% 

WR-2035 0,27% 0,59% -0,03% 0,48% 0,93% -0,35% 0,07% -0,30% 1,24% 0,64% -0,43% -0,03% 0,06% 

W1-2035 0,90% 5,99% 0,18% 2,11% -0,16% -8,58% -0,28% -4,79% 9,24% 5,77% -8,32% -0,89% 2,01% 

W2-2035 1,18% -4,08% 0,64% 1,37% -0,48% -8,83% -1,14% 5,48% 9,19% -4,74% -7,79% -0,55% 1,25% 

Tabela 6-2 Zestawienie różnicowe analizowanych wariantów dla szczytu porannego 
Źródło: opracowanie własne 
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Etap VIII – Określenie podstawowych kierunków działań w zakresie 

rozwoju infrastruktury systemu transportowego miasta Katowice 

 

 

 

SO - 
pojkm 

SO - 
pojgodz 

SO - pas  
KZ - 

paskm 
KZ - 

pasgodz 
KZ - pas 

SO - 
średnia 

prędkość 

KZ - 
średnia 

prędkość 

SO - 
średni 
czas 

podróży 

KZ - 
średni 
czas 

podróży 

SO - 
udział 

modalny 

KZ - 
udział 

modalny 

W0-2015 2795544 68240 402250 1497328 68504 208577 40,98 21,86 12,62 19,71 64,9% 33,7% 

W0-2020 3085189 85785 437365 1548659 70995 212887 35,98 21,80 14,59 20,01 66,4% 32,3% 

WR-2020 3082102 84734 437631 1544974 69572 212705 36,35 22,20 14,41 19,62 66,43% 32,29% 

WR-2020 -3087 -1051 266 -3685 -1424 -182 0,37 0,40 -0,18 -0,39 0,04% -0,03% 

W1-2020 30159 -1735 -793 5960 -2968 1025 1,12 1,09 -0,27 -0,92 -0,49% 0,55% 

W2-2020 32747 -1323 -266 2651 -3126 497 0,99 1,09 -0,22 -0,92 -0,39% 0,43% 

W0-2025 3246713 102531 454721 1563087 71684 212273 31,64 21,80 16,78 20,26 67,34% 31,44% 

WR-2025 3239138 101278 454979 1561712 70312 212081 31,99 22,20 16,56 19,89 67,38% 31,41% 

WR-2025 -7575 -1253 258 -1375 -1372 -192 0,35 0,40 -0,22 -0,37 0,04% -0,03% 

W1-2025 1122 -5997 206 -18753 -5556 286 2,04 1,64 -0,99 -1,59 -0,49% 0,55% 

W2-2025 10498 -11019 2628 -23100 -5782 -1957 4,04 1,63 -1,89 -1,46 -0,24% 0,30% 

W0-2035 3353091 166668 462841 1541200 70660 203904 20,11 21,82 26,79 20,79 68,65% 30,24% 

WR-2035 3344075 165054 463145 1538042 69296 203699 20,26 22,20 26,51 20,41 68,69% 30,21% 

WR-2035 -9016 -1614 304 -3157 -1364 -205 0,15 0,38 -0,28 -0,38 0,04% -0,03% 

W1-2035 15144 6726 429 -5779 -5151 106 -0,70 1,70 1,06 -1,53 -0,46% 0,51% 

W2-2035 39695 667 5759 -33432 -6390 -4726 0,17 1,71 -0,22 -1,44 -0,20% 0,25% 

             
W0-2015 2795544 68240 402250 1497328 68504 208577 40,98 21,86 12,62 19,71 64,94% 33,67% 

W0-2020 3085189 85785 437365 1548659 70995 212887 35,98 21,80 14,59 20,01 66,39% 32,32% 

WR-2020 -0,10% -1,22% 0,06% -0,24% -2,01% -0,09% 1,03% 1,83% -1,23% -1,95% 0,06% -0,09% 

W1-2020 0,98% -2,05% -0,18% 0,39% -4,27% 0,48% 3,08% 4,91% -1,87% -4,69% -0,74% 1,71% 

W2-2020 1,06% -1,56% -0,06% 0,17% -4,49% 0,23% 2,72% 4,91% -1,53% -4,69% -0,59% 1,34% 

W0-2025 3246713 102531 454721 1563087 71684 212273 31,64 21,80 16,78 20,26 67,34% 31,44% 

WR-2025 3239138 101278 454979 1561712 70312 212081 31,99 22,20 16,56 19,89 67,38% 31,41% 

WR-2025 -0,23% -1,22% 0,06% -0,09% -1,91% -0,09% 1,11% 1,83% -1,31% -1,83% 0,06% -0,09% 

W1-2025 0,03% -5,92% 0,05% -1,20% -7,90% 0,13% 6,38% 7,39% -5,98% -7,99% -0,73% 1,75% 

W2-2025 0,32% -10,88% 0,58% -1,48% -8,22% -0,92% 12,63% 7,34% -11,41% -7,34% -0,35% 0,95% 

W0-2035 3353091 166668 462841 1541200 70660 203904 20,11 21,82 26,79 20,79 68,65% 30,24% 

WR-2035 3344075 165054 463145 1538042 69296 203699 20,26 22,20 26,51 20,41 68,69% 30,21% 

WR-2035 -0,27% -0,97% 0,07% -0,20% -1,93% -0,10% 0,75% 1,74% -1,05% -1,83% 0,06% -0,10% 

W1-2035 0,45% 4,08% 0,09% -0,38% -7,43% 0,05% -3,46% 7,66% 4,00% -7,50% -0,66% 1,68% 

W2-2035 1,19% 0,40% 1,24% -2,17% -9,22% -2,32% 0,84% 7,70% -0,83% -7,06% -0,29% 0,84% 

Tabela 6-3 Zestawienie różnicowe analizowanych wariantów dla szczytu popołudniowego 
Źródło: opracowanie własne 

Warianty dla trzech horyzontów prognozy porównywano z wariantem W0 (nic nie robić) lub 

WR (wariant referencyjny) w przypadku wariantów rozwojowych, co pozwoliło określić wymierne 

efekty wprowadzanych zmian w sieci transportowej dla danego horyzontu prognozy.  Tabele 6-2 i 6-3 

zawierają wartości różnicowe w ujęciu liczbowym i procentowym – odpowiednią kolorystyką 

zaznaczoną wzrost danej cechy (zielony) lub jej spadek (czerwony).   
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Etap VIII – Określenie podstawowych kierunków działań w zakresie 

rozwoju infrastruktury systemu transportowego miasta Katowice 

Wariant referencyjny charakteryzuje niewielkie zmiany w stosunku do W0 w szczególności  

w przypadku charakterystyk związanych z transportem publicznym (praca przewozowa, liczba 

przewiezionych pasażerów, średnia prędkość). Natomiast, dla wszystkich horyzontów czasowych  

w wariancie tym przewidywany jest ciągły wzrost pracy eksploatacyjnej w transporcie indywidualnym. 

Do 2025 roku prognozowany jest niewielki spadek liczby przewożonych pasażerów komunikacją 

zbiorową, natomiast sam czas podróży ma ulec poprawie. Również w przypadku transportu 

indywidualnego po 2020 roku, średni czas podróży ulegnie niewielkiej poprawie. Zasadniczo, do 2025 

roku prognozowany jest wzrost udziału samochodów osobowych w obsłudze miasta.  

Analizując warianty rozwojowe, jako lepszy pod względem funkcjonowania komunikacji 

zbiorowej można uznać wariant W1. Nie mniej jednak, w obydwu szczytach badawczych można 

zauważyć wyraźne charakterystyki wskazujące na spadek atrakcyjności tego podsystemu. W dalszej 

perspektywie wyraźnie spada liczba pasażerów komunikacji zbiorowej, a także liczba 

pasażerokilometrów w systemie komunikacyjnym miasta. Odnotowuje się za to ciągły wzrost pracy 

eksploatacyjnej samochodów osobowych, co uznaje się generalnie jako zjawisko negatywne, niemniej 

jak wcześniej wykazano jest to głównie wywołane zmianami w potencjale ruchu zewnętrznego. 

Generalnie średni czas podróży komunikacją zbiorową ulega nieznacznemu skróceniu (do 8% wartości 

czasu podróży). Bardzo niepokojące są charakterystyki związane z podziałem zadań przewozowych - 

jest to najlepsza wykładnia obecnej i prognozowanej sytuacji w mieście pod kątem atrakcyjności 

analizowanych rodzajów transportu. Charakterystyki porównawcze (w stosunku do wariantu 

referencyjnego) wychodzą na korzyść transportu zbiorowego, nie mniej jednak ogólny trend udziału 

tego rodzaju transportu jest spadkowy. Udział transportu publicznego w podróżach prognozuje się w 

granicach 32-33% dla roku 2035 (obecnie jest to 37%). Jak wspomniano wyżej, przyczyną tych 

niepokojących zjawisk jest w głównej mierze niekorzystny podział zadań przewozowych w ruchu 

zewnętrznym.  

Stosując algorytm przyznawania punktów opisany we wcześniejszej części opracowania, 

otrzymano następujące zestawienie punktowe dla poszczególnych grup kryteriów:  

 

Zasobooszczędność Oszczędność czasu kierowców Dostępność - TI Dostępność - TZ 

 
Pojkm Pojh średni czas podróży SO średni czas podróży KZ 

wariant 2020 2025 2035 2020 2025 2035 2020 2025 2035 2020 2025 2035 

WR -0,43 -0,52 -0,69 -1,62 -0,06 -0,30 -0,82 -0,06 -0,33 0,52 0,24 0,16 

W1 -3,00 -2,65 -2,27 2,79 -2,77 -3,00 2,73 -2,81 -3,00 3,00 3,00 3,00 

W2 -2,93 -3,00 -3,00 3,00 -3,00 2,04 3,00 -3,00 2,47 3,00 2,93 2,81 

 

Atrakcyjność TZ Struktura modalna BRD ruchu drogowego Koszty zewn. transportu 

Liczba pasażerów Udział modalny KZ Pojkm Pojkm 

2020 2025 2035 2020 2025 2035 2020 2025 2035 2020 2025 2035 

-3,00 -0,18 0,17 -0,59 -0,27 0,10 -0,29 -0,35 -0,46 -0,29 -0,35 -0,46 

2,43 -2,15 -0,73 3,00 3,00 3,00 -2,00 -1,77 -1,52 -2,00 -1,77 -1,52 

2,18 -3,00 -3,00 2,32 2,10 1,87 -1,95 -2,00 -2,00 -1,95 -2,00 -2,00 

Tabela 6-4 Zestawienie punktowe dla poszczególnych wariantów (wyniki szczyt poranny) 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela zawiera zestawienie kryteriów oraz miary, do których były odnoszone (np. liczba 

pojazdo-kilometrów). W przypadku większości kryteriów zakres punktowy ustalono na -3 do 3, 
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Etap VIII – Określenie podstawowych kierunków działań w zakresie 

rozwoju infrastruktury systemu transportowego miasta Katowice 

natomiast w przypadku kryteriów: bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kosztów zewnętrznych 

transportu – od -2 do 2. 

Oceniono również kryteria jakościowe analizy wielokryterialnej na zasadzie wzajemnego 

porównania wariantów stosując podejście eksperckie. Przykładowo najgorzej został oceniony wariant 

W2 w każdym kryterium ze względu na fakt, że jest najbardziej inwazyjny środowiskowo co przekłada 

się na największe prawdopodobieństwo konfliktów społecznych i największe nakłady inwestycyjne. Ze 

względu na ekspercki charakter kryteriów jakościowych a co za tym idzie dużą wrażliwość ich wyniku, 

analizowane będą różne zestawienia grup kryteriów – osobno ilościowe oraz łącznie z grupą kryteriów 

jakościowych.  

 

Konflikty społeczne Ingerencja w stan istniejący Grunty Finansowe 

 
jakościowe jakościowe jakościowe Szacunkowe nakłady 

wariant 2020-2035 2020-2035 2020-2035 2020-2035 

WR 0 0 0 5 

W1 -1 -1 -1 0 

W2 -2 -2 -2 -5 

Tabela 6-5 Zestawienie punktowe kryteriów jakościowych dla poszczególnych wariantów 
Źródło: opracowanie własne 

Jako wariant najdroższy i najbardziej inwazyjny środowiskowo i społecznie został oceniony 

wariant W2. Wariant referencyjny – jako w tym wypadku wariant odniesienia – otrzymał najwięcej 

dodatnich punktów, głównie ze względu na brak dodatkowych nakładów inwestycyjnych w 

porównaniu  

z wariantami rozwojowymi.  

Przedstawione wyniki stanowiły wyciąg analityczny z modelu ruchu w stanie istniejącym  

i prognozowanym dla szczytu porannego. Analogiczne analizy przeprowadzono dla szczytu 

popołudniowego. Procedura była identyczna, a wyniki punktowe dla poszczególnych wariantów 

następujące: 

 

Zasobooszczędność Oszczędnośc czasu kierowców Dostępność - TI Dostępność - TZ 

 
Pojkm Pojh średni czas podróży SO średni czas podróży KZ 

wariant 2020 2025 2035 2020 2025 2035 2020 2025 2035 2020 2025 2035 

WR 0,28 2,16 0,68 1,79 0,34 0,71 1,98 0,34 0,78 1,25 0,69 0,73 

W1 -2,76 -0,32 -1,14 3,00 1,63 -3,00 3,00 1,57 -3,00 3,00 3,00 3,00 

W2 -3,00 -3,00 -3,00 2,29 3,00 -0,30 2,44 3,00 0,62 3,00 2,75 2,82 

 

Atrakcyjność TZ Struktura modalna BRD ruchu drogowego Koszty zewn. transportu 

Liczba pasażerów Udział modalny KZ Pojkm Pojkm 

2020 2025 2035 2020 2025 2035 2020 2025 2035 2020 2025 2035 

-0,53 -0,29 -0,13 -0,15 -0,16 -0,18 -0,76 -0,72 -0,93 -0,76 -0,72 -0,93 

3,00 0,44 0,07 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1,45 -3,00 -3,00 2,36 1,63 1,50 1,68 1,89 0,46 1,68 1,89 0,46 

Tabela 6-6 Zestawienie punktowe dla poszczególnych wariantów (wyniki szczyt popołudniowy) 
Źródło: opracowanie własne 
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Etap VIII – Określenie podstawowych kierunków działań w zakresie 

rozwoju infrastruktury systemu transportowego miasta Katowice 

 

 

Ostatecznie sumując punkty dla poszczególnych okresów badawczych, otrzymujemy 

 

Łącznie do 2035r. 

 
Szczyt poranny Szczyt popołudniowy Kryterium jakościowe Łącznie 

WR -9,87 5,47 5 0,59 

W1 -7,00 32,48 -3 22,48 

W2 -5,11 19,63 -11 3,52 

Tabela 6-7 Podsumowanie punktowe analizowanych wariantów 
Źródło: opracowanie własne 

W podsumowaniu przeanalizowano również podejście łączne (ocenę wraz z kryteriami jakościowymi) 

6.3. Podsumowanie 

Najkorzystniej wypadł wariant W1 kładący mniejszy nacisk na rozwój transportu 

indywidualnego. Rozważano również znaczenie poszczególnych kryteriów w odniesieniu do 

podsystemów transportu. Zestawiono dwie grupy kryteriów: 

 Związane z transportem indywidualnym: zasobooszczędność TI, oszczędność czasu kierowców, 

dostępność TI – grupa TI 

 Związane z transportem zbiorowym: dostępność KZ, atrakcyjność KZ, udział modalny KZ – 

grupa KZ 

Ostatecznie uzyskano następujące zestawienie punktowe: 

 

2020 2025 2035 Łącznie Kryt. TI Kryt. KZ 

WR -1,51 3,44 3,19 -9,87 -4,82 -2,86 

W1 3,95 -10,92 -9,03 -7,00 -13,99 17,56 

W2 -4,33 -21,97 -11,81 -5,11 -4,42 11,21 

Tabela 6-8 Wyniki cząstkowe dla kryteriów z podziałem na dwie grupy – szczyt poranny 
Źródło: opracowanie własne 

 

2020 2025 2035 Łącznie Kryt. TI Kryt. KZ 

WR 8,10 6,64 5,73 5,47 9,07 1,22 

W1 13,24 10,32 -0,08 32,48 -1,02 21,51 

W2 0,90 -2,85 -11,43 19,63 2,06 9,52 

Tabela 6-9 Wyniki cząstkowe dla kryteriów z podziałem na dwie grupy – szczyt popołudniowy 
Źródło: opracowanie własne 

Warto mieć na uwadze, że przedstawione rozważania dot. wariantów odnosiły się do wartości 

różnicowanych w danym horyzoncie prognostycznym. Analizując trendy globalne, można zauważyć 

ciągły spadek udziału transportu zbiorowego w podróżach, co świadczy o wysokiej konkurencji 

gałęziowej transportu indywidualnego. Szczególnie dotyczy to ruchu zewnętrznego. 
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Rysunek 6-1 Wykres tendencji modal split w czasie (szczyt poranny) 
 niebieska linia -transport indywidualny; zielona linia - transport zbiorowy 

Źródło: opracowanie własne 

Ze względu na niedostateczny zakres działań inwestycyjnych w transport zbiorowy, szczególnie 

w zakresie transportu zbiorowego aglomeracyjnego konkurencyjność transportu indywidualnego jest 

zbyt wysoka by stymulować zrównoważony rozwój modal split’u. Proste zestawienie czasów podróży  

w kolejnych latach, pozwala stwierdzić, że sytuacja ta nie odwróci się bez bardziej radykalnych 

przemian w funkcjonowaniu systemu transportowego miasta. Szczególnie dotyczy to ruchu 

zewnętrznego, głównie w zakresie połączeń zewnętrznych. 
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Średni czas podróży [min] 

 
SO KZ róźnica 

W0-2015 10,2 20,04 -9,8 

W0-2020 10,93 20,35 -9,4 

WR-2020 10,96 20,16 -9,2 

W1-2020 10,86 19,07 -8,2 

W2-2020 10,85 19,07 -8,2 

W0-2025 11,43 20,54 -9,1 

WR-2025 11,54 20,4 -8,9 

W1-2025 16,79 18,63 -1,8 

W2-2025 17,15 18,67 -1,5 

W0-2035 12,58 20,88 -8,3 

WR-2035 12,66 20,79 -8,1 

W1-2035 13,39 19,06 -5,7 

W2-2035 12,06 19,17 -7,1 

Tabela 6-10 Porównanie średnich czasów przejazdu w transporcie indywidualnym i zbiorowym dla 
szczytu porannego 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawione różnice średnich czasów przejazdu różnymi środkami transportu wykazują  

w każdym przypadku przewagę transportu indywidualnego nad zbiorowym. Przewaga ta sukcesywnie 

spada w czasie w wariantach W1, W2 – nie są to jednak działania wystarczające w kontekście 

pogłębiających się różnic w podziale zadań przewozowych na korzyść transportu indywidualnego.  

Oceniając badane warianty zmian w warunkach obsługi transportowej miasta należy 

stwierdzić, że trudne będzie osiągnięcie wskaźników rezultatów, przyjętych w ramach dokumentów 

strategicznych, o których mowa w rozdziale 2. Pomimo że pewne tendencje są pozytywne (skracanie 

czasów podróży), to podział modalny pogarsza się (udział transportu zbiorowego zmniejsza się, 

szczególnie w zakresie podróży zewnętrznych). Oznacza to, że warunki ruchu samochodowego w skali 

aglomeracji poprawiają się, co powoduje przyciąganie nowych użytkowników. Taka sytuacja 

spowodowana jest przede wszystkim przez ciągłe dysproporcje inwestycyjne pomiędzy transportem 

indywidualnym i zbiorowym – przy dynamicznym rozwoju infrastruktury drogowej zbyt mało działa się 

w kierunku poprawy jakości funkcjonalnej transportu zbiorowego, szczególnie aglomeracyjnego.  

Takie zjawisko uważać należy za sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju i wymaga 

podjęcia działań w obszarze rozwiązań aglomeracyjnych, zarówno infrastrukturalnych, jak i „miękkich” 

(w tym ITS) i organizacyjnych. 

Sposoby opanowania tego zjawiska – obok właściwej polityki inwestycyjnej – mogą być 

poszukiwane w sferze remarszrutyzacji linii autobusowych, organizacji ruchu ulicznego oraz zmiany 

polityki parkingowej w ścisłym centrum miasta.   
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