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Czerwionka-Leszczyny, dnia 08.02.20'1 9 r.

sPS.7003.9.2019

Pan
Waldemar Mitura
Radny Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28 stycznia 2019r. (data wptywu
do Urzqdu) dotyczqce przywr6cenia kurs6w autobus6w linii 194 ulicq
Armii Krajowej informujg, 2e jest prowadzone postepowanie w sprawie
objgtej zapytaniem. W dniu 5 lutego 2019r. zostalo wystosowane pismo
do Zarzqdu Transportu Metropolitalnego w Katowicach z pro6bq
o pzygotowanie analizy mozliwoSci wprowadzenia stosownych zmian
trasy przejazdu autobusu 194, uwzglqdniajqcych w czq6ci kurs6w trasq
przebiegajqcq ulicq Armii Krajowej. Po otrzymaniu informacji podjqte
zostanq decyzje co do ewentualnych zmian, o kt6rych poinformujq Pana
w odrqbnym piSmie.

W zalqczeniu przesylam kopiq pisma wystosowaneg o do Zazqdu
Transportu Matropolitalnego w Katowicach.
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Czenrvionka-Leszczyny, dn. 5.02.201 9r.

sPS.7003.9.2019

Zarzqd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21a
40-053 Katowice

W zwiqzku z zapytaniem Radnego Rady Miejskiej w Czenrionce-

Leszczynach, dotyczqcego podjqcia dzialaf majqcych na celu przywr6cenia

pzepzdu autobus6w linii '194 ulicq Armii Krajowej, a nie jak dotychczas

drogq okrq2nq pzez Stanowie, lJrzqd Gminy i Miasta Czenrvionka prosi

o pzestanie informacji o iloSciach napelnieri linii 194 na odcinku

Czerwionka Centrum - Leszczyny Szkola oraz analizq mo2liwo6ci

wprowadzenia zmian trasy przejazdu autobusu 194 np. co drugiego kursu.
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Waldemar Mitura
Radny Rady Miejskiej

Czerwionka-Leszczyny dnia 22 stycznia 2019r.

Urled cminy i t4iasta
Czerwionka-Les?czyny
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28. 01, 2019
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Bernaid Strzoda
Przewod niczEcy Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach

W imieniu mieszkaic6w dzielnicy Leszczyny korzystajEcych z komunikacji

autobusowej linii 194 zwracam siq z pro6bq o podjqcie dzialafi majqcych na celu

przywr6cenie przejazdu czq6ci autobus6w tej linii ulic4 Armii Krajowej.

Obecnie wszystkie kursy tej linii w liczbie 27 w ciqgu doby odbywajq siq drogE okrq2nE

przez Stanowice. Przywr6cenie kurs6w autobus6w ulicq Armii Krajowej (przy kt6rej

znajdujq siq r6wnie2 zaklady pracy) przySpieszq i ulatwiq dojazd mieszka6c6w do

przystan k6w docelowych.

Problem ten sygnalizujq mieszkaricy od momentu zmiany trasy przejazdu linii 194.

ProszQ o pozytywne rozpatrzenie pro6by w celu rozwiqzania problemu.

Z powa2aniem
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ZLOZA SUKCESU

Czerwionk a-Leszczyny, dnia 2.04.2019 r.

sPS.7003.9.2019

Pan
Waldemar Mitura
Radny Rady Miejskiej
w Czenrionce-Leszczynach

W nawiqzaniu do wcze5niejszej korespondencji tuiazanq z Pana
interpelacjq z dnia 28 stycznia 2019 roku dotyczqcq pzywrocenia kurs6w
autobus6w linii 194 ulicq Armii Krajowej, pzesylam w zalqczeniu kserokopiq
od powiedzi z Zarzqdu Transportu Metropl ital nego w Katowicach. Pzedstawiona
pzez ZTM analiza vtykazuje, 2e w ciagu tygodnia z przystank6w na odcinku
Stanowice Cementownia - Leszczyny Szkola korzysta okolo 1400 pasa2er6w.

Biorqc pod uwagq liczbg os6b korzystajqcych z powy2szych
pzystank6w oraz brak wiedzy na temat pzypuszczalnej liczby pasa2er6w

korzystajqcych z pzystank6w na ul. Armii Krajowej, zasadnym iest utrzymanie
obecnejtrasy linii nr 194.
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Ur/qd GminY I Miasta

Czerwionka-LeszczYnY
WplYnqlo do Kancelarii dnia

2 5. 03. 2019

) www.meiropolioztm.pt

Katowice, dnia 13 marca 2019 r.

Szanowna pani
Aleksandra Chudzik
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Urzqd Gminyi Mtasta
Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9
4 4 -23 0 Czerwionka - L eszczpy

PO.41 54.08.1.2019.DW. 1

Dotycry: zmiany trasy linii nr 194

w odpowiedzi na pismo nr spS.7003.g.zotg z dnia 5 lutego z0t9 r., dotyczqce
przywr6cenia pneiazdu autobus6w linii nr 194 ulicq Armii Krajowej w Czerwionce-
Leszczynach, informujemy, 2e przeanalizowano wykorzystanie przystank6w na odcinku:
Stanowice Cementownia - Leszczyny Szkolaw oparciu o kompleksowe badanie napelnie6 ww.
linii, wykonane w marcu 201S roku.

Wtabeli 1 przedstawiono liczbq os6b wsiadajqrych i wysiadaj4cych na poszczeg6lnych
przystankach.

Tabela 7. Liczba os6b wsiadaiqcych i wysiodajqcych na poszczeg6lnych przystankach linii nr 194
na odcinku: Stanowice Cementownia - Leszczyny Szkola,

Liqba os6b wsiadajecych Liczba osdb wysiadajqcych
_Przystanek Tydzief R s N Tydzief R s N

Stanowice Cementownia 159 28 13 15 L62 25 77 20
Stanowice Leszczvrlska 148 25 11 t2 163 26 t7 16

Sta nowice Skrzy2owa n ie- 219 40 LT 8 230 37 31 14
Stanowice Zwyciqstwa 238 44 !7 7 151 26 9 L2

**-tfzSgeQe_-s!gy-!gyv-q n ie" _ 90 16 5 5 129 21 12 t2
Leszczyny Stare 358 64 2A 18 245 39 24 26

Leszczyny Szkola 195 31 15 25 s83 78 78 115
SUMA \4t7 248 85 91 1663 252 188 215

Legenda:
Tydzierl-l4czniewciEgucalegotygodnia(5dniroboczych,sobota,niedziela);R-dziefiroboczy;S-sobota;N-niedziela

Lqczenie w ciqgu dnia robocze1o zww. przystank6w korzysta okolo 250 pasaier6w
wsiadaiqrych i okoto 250 pasaier6w wysiadaiqcych. w ci4gu dnia wolnego - okolo
90 pasaier6w wsiadajqcych i okolo 200 pasaier6w wysiadajqcych. W wiqkszosci kurs6w
z przystank6w na przedmiotowym odcinku korzysta od kilku do kilkunastu os6b.
W godzinach porannych i wieczornych w wiqkszo6ci kurs6w z ww. przystank6w korzystalo
nie wiqcej ni2 5 os6b w kursie. Po godzinie 23:00 nie korzystali z nich Zadni pasa2erowie.
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Wprowadzenie zmiany trasy linii nr 194, polegalqce na skierowaniu autobus6w

pomiqdzy przystankami,,Czerwionka Centrum" a,Leszczyny Skrzyiowanie" ulicq Armii

Kraiowei, wplynQloby na skr6cenie dlugosci kursu o okolo 2,8 km oraz czasu przejazdu

o okolo 6 minut. Szacuie siq, ze wprowadzenie przedmiotowych zmian w co drugim kursie

spowodowaloby 6redniomiesiqczne zmnieiszenie pracy eksploatacyinei na terenie Eminy

Czerwionka-Leszczyny o okolo 2.000 kn. Powyisze wi4zaloby siq z miesiqcznym

zmnieiszeniem dotacii szacowanym na okolo 9.500 zl.

Biorec pod uwagQ wykorzystanie przystank6w na odcinku: Stanowice Cementownia -
Leszczyny Szkola onz brak alternatywnei opcji dolazdu w przedmiotowy rejon liniami

organizowanymi p rzezZif M, zasadne wydale si9 by6 utrzymanie obecnei trasy linii nr 194'

W tabeli 2 przedstawiono procentowy udzial kurs6w, w kt6rych nie nastEpila wymiana

pasaier6w, we wszystkich kursach.

Tabela 2, Procentowy udziol kurs6w, w ktorych nie nostqpilo wymio no pasaierdw, we wszys*ich kursoch

linii nr 194 na odcinku: Stanowice Cementownia - Leszczyny Szkola.

Brak

Pzystanek Tydzleri Roboczy Sobota Niedziela

Stanowice Cementownia 6L% 61" o/" 6r% 64%

Stanowice Leszczyiska 48 yo 45 Yo 53% 53%

Stanowice Skrzyiowanie 34 Yo 30% 36% 6L%

Stanowice zwyciestwa 5r% 46% 67% 72%

Przegedza skrzyiowa nie 63% 53 lo 58% 72%

Leszczyny Stare 37% 35 Yo 39 vo 47 yo

Leszczyny Szkola 28% 26% 39% 33%

Legenda:
Tydziei - 6rednio w ciqgu calego tygodnia (5 dni roboczych, sobota, riedziela)

Przylmulqc, i2 zmiana charakteru funkclonowania przystank6w ze stalych

na przystanki ,,na Zqdanie" iest zasadna w prrypadku, gdy zafrzymania na przystanku byly

niepotrzebne w co naimniei 500/o kurs6w, sugeruiemy zmianq charalceru przystank6w:

,,Stanowice Cementownia", ,,stanowice Zwycigstwa" i ,,Przegqdza SkrzyZowanie". Powyisze

pozwoliloby na skr6cenie czasu przeiazdu o okoio 1 minutQ w kursach, w kt6rych

pasaZerowie nie korzystaiq z tych przystank6w.

Z powaianiem,

sporzedzil:
DominikW6icik

Tel. (321 74 38 431
dwojcik@metropoliaztm.pl
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