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W nawiązaniu do Pana pisma z dnia t2.03.2O12 r,, w sprawie udostępnienia danych

dotyczących linii autobusowej m 830 informujemy, ze:

o W podstawowych kursach linia 830 w kierunku Katowic obsfuguie nastęPujące

przystanki: Blom Dworzec pKp, Blom Arki Bożka, Chorzów Estakada, WPKiW Śląski

ogród Zao|ogscnry, Dąb Huta Baildon, Katowice Chorzowska, Katowice Aleja Korfantego,

katowice stawowa. Natomiast w kierunku Bytomia obsfugiwane są przystanki,

katowice stawową wpkiw ŚĘski og.ód zoologiczny, chorzów Rynek, Bytom

Arki Bozką Bytom Plac Sobieskiego, Bytom Dworzec PKP. obecnie z powodu

remontu zamiast przystanku chorzów Estakada obsługiwany jest przystanek

Chorzów Chopina.

o Linia 830 wykonuje 46 kursów w dni robocze araz32 kursy w dni wolne w kierunku

Bytomią a tŃłże 45 kursów w dni robocze oraz 32 kursów w dni wolne w kierunku

Katowic.

r Planowany czas przejazdu linią nr 830 pomiędzy Katowicami i Bytomiem wynosi od

22 do34 minut w zakeżności od kierunku przejazduoraz pory dnia.

o wg danych zbadahnapełnień z 2o1o roku na linii 830 w dzień roboczy Przewieziono

4.6o6pasaźerów, w sobotę 2.693 pasażerów, a w niedziel ę 2,o73 pasazerów. średnie

napełnienie autobusu w dniu roboczym wynosiło 33 osoby, w sobotę 29 osób, a w

niedzielę 21 osob.



l Lięzba rocznych przejazdów (pasazerów) na linii 830 w poszczegolnych latach

kształtowała się nastę,pująco :

o z przystanku Bytom Dworzec pkp w kierunku katowic poza linią 830 kurzuje linia

820, dla której dane o liczbie przejazdów przekazano w poprzednim piśmie, w

kierunkuChorzowak',*jąponadtolinienr9Żoraz2Ol(trasaprzezSwiętochłowice

do Chorzowa Batorego). Roczna liczba przelazdów na Ęch liniach dla 2010 roku

kształtowała się następuj ąco :

o kzkGop dysponuje danymi zbadahnapełnień nt. liczby pasa,zerow obsłuzonych na

przystanku Bytom Dworzec PKP w ciągu 1 dnia (roboczę3o, soboty i niedzielt), z

których wyniką ze w dniu roboczym na przystanku tym wsiada i wysiada łącznie

31.786 osób, w sobotę 18.385 ońb, a w niedzielę 12.145 osob,

Dane przedstawione w niniejszej informacji mogą zostac wykorzystane i udostępnione

osobom trzecim zgodnie z pełnioną ptzezPana funkcją Radnego Gminy Bobrowniki,

w przypadku ewenfualnych pytań w sprawie niniejszej informacji, proszę o kontakt z

kierownikiem Referafu Badań i Rozwoju - panem wojciechem Gorgoniem (nr telefonu

32 74 38 521, e-mail: wgorgon@kzkgop,com,pl),

Z powużaniem
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