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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
pro6bq
Katowicach
do Zarzqdu Transportu Metropolitalnego
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.
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W zalqczeniu przesylam kopiq pisma wystosowaneg o do Zazqdu
Transportu Matropolitalnego w Katowicach.
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Zarzqd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21a
40-053 Katowice

W zwiqzku z zapytaniem Radnego Rady Miejskiej w CzenrionceLeszczynach, 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.
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Bernaid Strzoda
Przewod niczEcy Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach

W imieniu mieszkaic6w dzielnicy
autobusowej linii 194 zwracam siq

z

Leszczyny korzystajEcych z komunikacji
pro6bq o podjqcie dzialafi majqcych na celu

przywr6cenie przejazdu czq6ci autobus6w tej linii ulic4 Armii Krajowej.

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
Obecnie wszystkie kursy

przystan k6w docelowych.
Problem ten sygnalizujq mieszkaricy od momentu zmiany trasy przejazdu linii 194.
ProszQ o pozytywne rozpatrzenie pro6by w celu rozwiqzania problemu.
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