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Lista interesariuszy

• Miasto Katowice

• Miasto Tychy

• Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia

• Społeczności lokalne
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Efekt realizacji:
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Cel realizacji:

Wzrost spójności komunikacyjnej oraz społeczno-gospodarczej. Natomiast
w transporcie metropolitalnym otworzą się nowe obszary integracji w tej części
regionu. Pojawi się sposobność poszerzenia kolejowej oferty przewozowej
i uruchomienia pociągów metropolitalnych w relacjach obejmujących odcinek
Tychy – Katowice trasą przez południowe dzielnice Katowic tj. Podlesie,
Kostuchna, Murcki i Ochojec, jako uzupełnienie oferty realizowanej obecnie
tylko na linii nr 139.

Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy -
Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142.



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.

Zakres projektu obejmuje:

Dokończenie dokonanej przez PKP PLK rewitalizacji istniejącej linii kolejowej nr 142 Katowice Ligota –
Tychy oraz odbudowę peronów jednokrawędziowych lub wyspowych, z drogami dojścia spełniającymi 
wymogi TSI PRM (tj. dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się), na stacjach/przystankach: 

• Katowice Ochojec (przy przejeździe ul. gen. Waltera-Jankego),

• Katowice Murcki (rejon ul. Samsonowicza),

• Katowice Kostuchna (przy przejeździe ul. Boya-Żeleńskiego),

• Katowice Podlesie /Saska (przy przejeździe ul. Saskiej),

wraz z skrzyżowaniami dwupoziomowymi z ulicami Jankiego, Kołodzieja i Boya Żeleńskiego.



Lokalizacja i zakres Projektu
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Lokalizacja i zakres Projektu
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Lokalizacja i zakres Projektu
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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 – mieszkańcy

dzielnic Katowic: Podlesie, Kostuchna,

Murcki, Piotrowice (wschodnia część

dzielnicy) zyskają bezpośrednie połączenie

z centrum Katowic oraz z Tychami,

• zwiększenie oferty przewozowej oraz

umożliwienie realizacji połączeń

o charakterze metropolitalnym, poprzez

utworzeniu alternatywnego połączenia do

relacji Katowice Ligota - Tychy



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/KbEC5uC7inWh7LTu7

https://forms.gle/KbEC5uC7inWh7LTu7


it’s all about data!


