
Wykonanie inwentaryzacji i szacowania kosztów 
inwestycji na potrzeby Studium Planistyczno-

Prognostycznego w ramach II etapu naboru do 
Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 

Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku
dla 6 projektów liniowych – Zadanie nr 1

Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic 
Kuźnica – Bytom w celu stworzenia nowego połączenia Ruda 

Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych
p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska

13.09.2021 R.



Agenda

• Lista interesariuszy

• Cel i efekt realizacji

• Lokalizacja i zakres 
projektu

• Charakterystyka projektu

• Pytania otwarte

2Źródło grafiki: https://linkd.pl/paze4



Lista interesariuszy

• Gmina Miejska Bytom,

• Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia,

• Gmina Miejska Ruda Śląska.

• Społeczności lokalne

3Źródło grafiki: https://linkd.pl/paze4



Efekt realizacji:
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Cel realizacji:

Realizacja projektu przyczyniać się będzie do usprawnienia istniejącego połączenia

transportem kolejowym dzięki:

• poprawie dostępności kolei – mieszkańcy dzielnic Bobrek i Orzegów otrzymają możliwość

bezpośredniego przejazdu do Katowic, Zabrza i Gliwic,

• zwiększeniu oferty przewozowej stanowiącej połączenie Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej

i Bytomia z Katowicami – większej liczbie pociągów na dwóch trasach połączenia, co

przyczyni się do:

▪ większej niezawodności połączenia (dwie trasy pociągów),

▪ większej dostępności do transportu kolejowego i sprawniejszym podróżom w innych

relacjach w obrębie metropolii (Bytom uzyska połączenie bezpośrednie z sąsiadującą

Rudą Śląską, Zabrzem. Gliwicami oraz Świętochłowicami.

Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom w celu 
stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. 
Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska



Zakres projektu
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W dniu 19.05.2021 r., została podpisana umowa na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego

realizowanego w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +

do 2028 roku.

Studium Planistyczne będzie stanowić podstawę opracowania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. studium projektowo-

technicznego.

Brakujące odcinki infrastruktury (wymagające działań inwestycyjnych):

• budowa łącznicy (nowej linii kolejowej): Ruda Śląska (p.odg.) – Ruda Orzegów (p.odg.) wraz z:

- elektryfikacją i przystosowaniem do obsługi ruchu pasażerskiego,

- budowa posterunku odgałęźnego Ruda Śląska (linia kolejowa nr 137 około km 13,500) w wariancie bezkolizyjnym

lub kolizyjnym,

• budowa łącznicy (nowej linii kolejowej): Kuźnica (p.odg.) – Bytom wraz z:

- elektryfikacją i przystosowaniem do obsługi ruchu pasażerskiego,

- budowa posterunku odgałęźnego Kuźnica (linia kolejowa nr 189 w km 3,346),

- budowa nowego przystanku osobowego Bytom Bobrek („B. B. Nowy”) przy ul. Zabrzańskiej z jednokrawędziowym

peronem o dł. 200 m,

- włączenie łącznicy w stację węzłową Bytom (w wariancie kolizyjnym lub bezkolizyjnym),

• prace na linii kolejowej nr 189:

- rewitalizacja linii wraz z elektryfikacją i przystosowaniem do obsługi ruchu pasażerskiego na odcinku Ruda Chebzie –

Kuźnica (p.odg.) na długości 3,346 km,

- przebudowa wschodniej głowicy rozjazdowej na stacji Ruda Śląska Chebzie dla zapewnienia jednotorowego odgałęzienia

linii kolejowej nr 189 od linii kolejowej nr 137 (w wariancie bezkolizyjnym lub kolizyjnym),

- budowa nowego przystanku osobowego Ruda Orzegów zlokalizowanego w rejonie ul. Orzegowskiej; budowa

jednokrawędziowego peronu o długości 200 m z drogami dojścia i niezbędną infrastrukturą pasażerską z dostosowaniem

do wymogów TSI PRM.

• rewitalizacja linii kolejowych od stacji Bytom do miejsca włączenia projektowanej łącznicy z Kuźnicy z przystosowaniem

do obsługi ruchu pasażerskiego.



Lokalizacja i zakres Projektu
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Lokalizacja i zakres Projektu

7



Lokalizacja i zakres Projektu
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Lokalizacja i zakres Projektu
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Charakterystyka 
Projektu
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Realizacja projektu przyczyniać się będzie do

usprawnienia istniejącego połączenia transportem

kolejowym dzięki:

• poprawie dostępności kolei:

o zostanie utworzone bezpośrednie połączenie

centrum Bytomia z Zabrzem i Gliwicami;

o mieszkańcy dzielnic Bobrek w Bytomiu i Orzegów

w Rudzie Śląskiej otrzymają możliwość

bezpośredniego przejazdu do Katowic, Zabrza

i Gliwic;

• możliwości rozszerzenia oferty przewozowej poprzez

bezpośrednie połączenia pomiędzy miastami, które do

tej pory nie mogły być obsługiwane transportem

kolejowym.

Pozwoli to na szybsze i wygodniejsze podróże w nowych

relacjach w obrębie metropolii (Bytom uzyska połączenie

bezpośrednie z sąsiadującą Rudą Śląską, Zabrzem, Gliwicami

oraz Świętochłowicami).



PYTANIA OTWARTE
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• Jakie są Państwa oczekiwania w stosunku do realizacji
przedsięwzięcia?

• Jakie są Państwa oczekiwania w stosunku do rynku
usług transportowych w obszarze oddziaływania po
zrealizowaniu przedsięwzięcia?

• Jakie kluczowe problemy transportowe identyfikują
Państwo w kontekście rozwoju transportu
szynowego?

• Jakie dostrzegają Państwo szanse i zagrożenia
wynikające z możliwości wprowadzenia zmian na
analizowanym odcinku linii kolejowej?

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dot. 
omawianego wniosku:

https://forms.gle/rvq7muNkYzPrrM1G8

https://forms.gle/rvq7muNkYzPrrM1G8


it’s all about data!


