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Posiedzenie Zespołu roboczego Krajowej Komisji do spraw Ocen 
Oddziaływania na Środowisko – 19 marca 2012 r. 

 
Dotyczy:  Raportu środowiskowego do Projektu POI i Ś 7.1-20.2 pn.: Budowa połączenia 
kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek 
Katowice - Pyrzowice. 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
 Po przeanalizowaniu kilku dokumentów między innymi : 
 

1) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko dla inwestycji „Budowa 
połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji 
górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice”. 

2) Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 
operacyjnych. 

3) Koncepcja powiązań komunikacją kolejową Międzynarodowego Portu Lotniczego 
„Katowice” w Pyrzowicach z Aglomeracją Górnośląską. 

4) Opinia koreferenta prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski o dokumentacji 
przedprojektowej i projektowej dla w/w zadania. 

5) Informacja KZK GOP w Katowicach o ilości pasażerów przewożonych linią 820  

(Katowice – Tarnowskie Góry) oraz 830 (Katowice - Bytom). 



Zgłaszam następujące wnioski i uwagi : 
1) Na wstępnym etapie analizowania wariantów przebiegu połączenia kolejowego 

wykonawca i inwestor kierowali się głównie koniecznością maksymalnego skrócenia 
czasu przejazdu na trasie Katowice – Pyrzowice. Zabrakło rzetelnej analizy integracji 
komunikacji autobusowej i kolejowej w ramach całej aglomeracji. Pominięcie 
Tarnowskich Gór w prowadzeniu linii kolejowej Katowice – Pyrzowice doprowadzi do 
sytuacji, że powstanie komfortowe połączenie kolejowe dla użytkowników MPL 
Pyrzowice z miastem Katowice, natomiast nie zostaną zaspokojone potrzeby 
komunikacyjne około 10 milionów mieszkańców aglomeracji, przewijających się 
rocznie przez dworzec autobusowy w Tarnowskich Górach 

 
Przy założeniu, że przedmiotowe połączenie będzie przebiegało przez  Katowice –Piekary 
Śląskie -  Pyrzowice to poniższa tabela pokazuje przewidywalne napełnienie pociągów przy 
założeniach : 
-  80 przejazdów w ciągu doby  
-  60 % pasażerów MPL Pyrzowice zacznie korzystać z połączeń kolejowych 
- 50 % pasażerów PKP dojeżdżających do MPL Pyrzowice będzie jechać z kierunku 
Katowice/Chorzów. 

 Liczba użytkowników MPL Pyrzowice Przewidywalna ilość pasażerów na 1 
przejazd 

2011  2 800 000 osób – realnie 28 osób (*) 

2015  3 600 000 osób - prognoza 44 osoby 

 
(* - niektórzy użytkownicy forów kolejowych szacują że liczba ta może być dwukrotnie mniejsza ze względu 

na brak nawyków korzystania z komunikacji kolejowej) 

 
Kolejna  tabela zawiera realne dane uzyskane z KZK GOP za rok 2010 i 2011 raportujące ilość 
przewożonych pasażerów na liniach pokrywających się z połączeniem kolejowym Katowice – 
Tarnowskie Góry. 
  

Rok Linia 820 Linia 830 Linia 201 Linia 92 Suma Przewidywana średnia 
ilość pasażerów w 
pociągu 

2010 2981461 1376849 1695148 796791 6823249 116 osób 

2011 2645307 1394431 bd bd bd 69 osób tylko dla linii 820 
i 830 

 
Gdyby przyjąć, że 50 % pasażerów zaczęłoby korzystać z usług PKP to średnia ilość pasażerów 
w pociągu (przy identycznym założeniu 80 przejazdów) wyniosłaby 116 osób. 
Z powyższych danych wynika, że aglomeracja górnośląska potrzebuje kompleksowych 
rozwiązań komunikacyjnych, które do tej pory były zaniedbywane. Skomunikowanie MPL 
„Katowice” w Pyrzowicach z resztą aglomeracji może zostać w sposób naturalny 
zorganizowane, przez wydłużenie połączenia z Tarnowskich Gór w kierunku Pyrzowic. 

 
2) Przedmiotowy przebieg trasy uzyskał w roku 2010 pozytywną akceptację Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jednak do dnia dzisiejszego projekt ten 
nie uzyskał akceptacji społeczności lokalnych, w tym Gmin. Gmina Bobrowniki cały 
czas stoi na stanowisku, że jest przeciwna prowadzeniu kolejnej inwestycji liniowej 
przez swoje tereny. 
 



3) Kto i w jaki sposób zrekompensuje Gminie Bobrowniki, której jestem mieszkańcem 
straty z tytułu utraty terenów przeznaczonych pod planowaną inwestycję oraz spadek 
wartości terenów przyległych ? 
 

4) Dziesięcio lub nawet piętnastominutowe wydłużenie czasu przejazdu z Katowic do 
Pyrzowic przez Tarnowskie Góry w stosunku do wybranego wariantu nie może być 
czynnikiem dyskwalifikującym, ponieważ :  
a) pasażer samolotu musi być na lotnisku od 45 do 120 minut przed odlotem 
b) aby skorzystać z komunikacji kolejowej pasażer i tak musi dojechać na jeden z 

dworców kolejowych swoim samochodem, lub innym środkiem komunikacji. 

5) Dzięki zdecydowanej rozbudowie ilości i poprawie jakości połączeń drogowych jakie 
w ostatnich latach połączyły MPL ”Katowice” w Pyrzowicach z aglomeracją 
górnośląską, oraz z faktem powstania dużej ilości miejsc parkingowych 
w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska, mam wrażenie, że pasażerowie, którym 
faktycznie zależy na czasie i cenią sobie wygodę oraz niezależność, w dalszym ciągu 
będą korzystali z prywatnych samochodów osobowych. 

 
Podsumowanie : 
 
Zdaję sobie sprawę z ogromu prac wykonanych do tej pory dla przygotowania tego projektu 
jednak ze względu na fakty : 

a) ciągłego sprzeciwu społeczności gmin Bobrowniki i Ożarowice, 
b) zainteresowania w/w inwestycją kolejową na obszarze  gminy Tarnowskie Góry, 
c) przedstawionych powyżej argumentów z zakresu potrzeb komunikacyjnych 

mieszkańców aglomeracji, 
składam wniosek o odrzucenie raportu środowiskowego dla wybranego przebiegu, gdyż 

większe korzyści komunikacyjno - ekonomiczne będą zapewnione przy całkowitym braku 

wzrostu kosztów środowiskowych w przypadku poprowadzenia połączenia kolejowego 

Katowice – Pyrzowice istniejącą linią Katowice – Tarnowskie Góry (linia 131) a następnie 

śladem nieczynnej linii Tarnowskie Góry – Pyrzowice  (linia 182). 

  

Użyję wymownego porównania :  w obecnej sytuacji raport oddziaływania na środowisko 

udowadnia, że koń rasy arabskiej jest: pięknym, szybkim zwierzęciem doskonałym do 

podróży nawet po pustyni. Jednak wszyscy wiedzą, że wielbłąd mimo, że nie tak piękny 

jest o wiele bardziej praktyczny.  

 

Połączenie kolejowe Katowice – Pyrzowice może być piękne i szybkie ale o wiele bardziej 

praktyczne i niewiele wolniejsze będzie połączenie Katowice – Tarnowskie Góry – 

Pyrzowice. 

 
Z poważaniem 

         Adam Nocuń 

 

 
Do wiadomości: 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 


