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RAPORT 
Z BADANIA SONDAŻOWEGO DOTYCZĄCEGO OPINII UŻYTKOWNIKÓW 
WS. BUSPASA NA UL. MIKOŁOWSKIEJ 
 

 
 

I. Informacje ogólne   
 
Termin badania: od 21 do 28 września 2018 r.  
 
Grupa docelowa: użytkownicy ulicy Mikołowskiej, czyli kierowcy wszystkich typów pojazdów 
oraz pasażerowie komunikacji autobusowej. Badanie sondażowe miało charakter otwarty  
i powszechny, tj. uczestniczyć w sondzie mogli mieszkańcy Katowic, jak i również użytkownicy 
drogi spoza miasta, korzystający z transportu indywidualnego/publicznego na terenie Katowic. 
 
Cel badania: diagnoza społeczna dotycząca opinii wobec lokalizacji buspasa na ul. Mikołowskiej, 
który został wprowadzony jako rozwiązanie testowe w terminie 16-22 września 2018 r. Wyniki, 
obejmujące ocenę zasadności wprowadzenia takiego rozwiązania zostaną przekazane do analizy 
Zespołowi ds. Organizacji Ruchu Drogowego, który działa przy Wydziale Transportu Urzędu 
Miasta Katowice, a w jego skład wchodzą także przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej i 
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach. 
 
Metodologia: anonimowa ankieta online. 
 

 

II. Wyniki badania 
 

1. Miejsce zamieszkania respondentów 
 
W badaniu wzięło udział łącznie 4518 osób. Aż 80% respondentów zamieszkuje Katowice,  
co piąty uczestnik sondy mieszka jednak poza Katowicami. Respondenci spoza Katowic 
zamieszkują przede wszystkim miasta ościenne – bezpośrednio sąsiadujące z Katowicami. 
 
 
Czy jest Pan/Pani mieszkańcem Katowic? 
 

Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 tak 
 

3626 80.3 % 

 nie (proszę podać w jakiej miejscowości Pan/Pani mieszka) 
 

892 19.7% 

 
Najliczniej reprezentowanymi w sondażu respondentami spoza Katowic byli mieszkańcy 
Chorzowa (130 osób), stanowiąc niespełna 13,5% respondentów spoza Katowic. 100 
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respondentów pochodzi z Rudy Śląskiej, kolejnych 95 osób mieszka w Mikołowie – 
reprezentanci tych miast stanowili po 10% tych respondentów, którzy deklarowali inne miejsce 
zamieszkania niż Katowice. Łącznie 40,5 % respondentów spoza Katowic stanowili mieszkańcy 
następujących miast - Siemianowice Śląskie (87 osoby), Sosnowiec (67 osoby), Mysłowice (57 
osoby), Bytom (53 osoby), Tychy (34 osoby), Będzin (23 osoby), Gliwice (22 osoby), 
Świętochłowice (20 osoby), Dąbrowa Górnicza (19 osoby) oraz Czeladź (13 osób).  
Reasumując największym zainteresowaniem sonda cieszyła się wśród mieszkańców Katowic, 
osoby spoza Katowic, które zdecydowały się uczestniczyć w badaniu przede wszystkim 
zamieszkiwały miasta Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, w tym miasta bezpośrednio 
sąsiadujące z Katowicami. Łącznie wszyscy mieszkańcy metropolii stanowią 98% wszystkich 
respondentów (4426 respondentów). Osoby, które deklarowały, że mieszkają poza metropolią 
(56 respondentów), jak również poza województwem śląskim (16 respondentów) – stanowiły 
niespełna 1,5% wszystkich uczestników sondy. 
 
Czy korzystał Pan/Pani z buspasa w trakcie testów w dniach 16-22 września 2018 r. jako 
kierowca samochodu/ roweru? 
 

Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 tak 
 

2892 64.0 % 

 nie 
 

1626 36.0 % 

 

 

Na pytanie czy korzystał Pan/Pani z buspasa w trakcie testów w dniach 16-22 września 2018 r. 

jako kierowca samochodu/roweru 64% respondentów (2 892 osoby) udzieliło odpowiedzi 

twierdzącej. Natomiast 36% uczestników sondy (1 626 osoby) zadeklarowało, że nie korzystało  

z czasowo wydzielonego buspasa. 705 respondentów skorzystało z buspasa okazjonalnie, 1 178 

przejeżdżało po tym odcinku drogi sporadycznie nie mniej niż 3 i nie więcej niż 6 razy. Wyższą 

częstotliwość, czyli 7 i więcej przejazdów, zadeklarowało 829 kierowców. 

Proszę ocenić czy oznakowanie buspasa było dla Pana/Pani czytelne? 

Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 tak 
 

950 32.7 % 

 raczej tak 
 

1177 40.5 % 

 trudno powiedzieć 
 

275 9.5 % 

 raczej nie 
 

335 11.5 % 

 nie 
 

166 5.7 % 
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Sposób oznakowania buspasa został oceniony pozytywnie przez większość użytkowników drogi, 
czyli 73,2% wszystkich respondentów, w tym 32,7% oznakowanie oceniło dobrze, kolejnych 
40,5% raczej dobrze. Przeciwnego zdania było 17,2% respondentów, a 9,5% wstrzymało się  
od głosu. 
 
Co należałoby poprawić w oznakowaniu buspasa? 
 
Poniższa tabela prezentuje najczęściej występujące uwagi respondentów, które zostały 
wyselekcjonowane spośród 409 odpowiedzi. Następnie uwagi zostały uszeregowane ze 
względu na obszar tematyczny. Pierwsza kategoria obejmuje negatywne opinie na temat 
zastosowanego oznakowania. Druga kategoria koncentruje się na propozycjach zmian, których 
wprowadzenie mogłoby istotnie poprawić oznakowanie. Trzecia kategoria obejmuje najczęściej 
pojawiające się uwagi, które chociaż nie odnoszą się do samego oznakowania, to jednak 
związane są z pojawieniem się buspasa w tej przestrzeni. 
 

Co należałoby poprawić w oznakowaniu buspasa? 

zestawienie opracowane na podstawie 409 odpowiedzi 

Wskazanie obszaru do poprawy (negatywne opinie wobec oznakowania) 

żółte oznakowanie było niewidoczne 

nieczytelnie oznaczony koniec buspasa 

mylące białe (stare) strzałki 

znaki poziome mało widoczne, znaki pionowe za daleko, niewidoczne jadąc środkowym 

pasem 

nie wiadomo czy można skorzystać z pasa, gdy chce się zaparkować w miejscu parkingowym 

graniczących z buspasem 

strzałki na wprost myliły się z tymi "w lewo" 

skręty w prawo oznaczone poziomo za późno 

skręt w Kopernika z którego pasa? na oświetleniu drogowym stare oznakowanie 

problem przy prawoskrętach w Kilińskiego, Kopernika i Andrzeja 
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brak informacji kiedy buspas obowiązuje przy wyjeździe z bocznych uliczek 

nie wiadomo czy włączając się do ruchu w środku buspasa, np. z ul. Andrzeja, można 

wjechać na buspas i potem przejechać na lewy pas czy należy włączyć się do ruchu 

bezpośrednio na lewy pas 

Propozycje poprawy w oznakowaniu buspasa  

wprowadzić bardziej czytelne oznakowanie 

poprawić oznaczenie kiedy buspas się zaczyna, a kiedy kończy 

oznakowanie powinno pojawić się wcześniej np. na światłach 

lepsze oznakowanie już od zjazdu od A4 

wprowadzić oznakowanie "Uwaga zmiana organizacji ruchu" 

zaznaczyć początek zmiany organizacji ruchu 

rozmieścić znaki za każdym skrzyżowaniem o terminie i godzinach obowiązywania 

umieścić większą ilość znaków 

umieścić większe tablice 

umieścić znaki poziome różne od pionowych 

wprowadzić go na całej długości (Pałac Młodzieży - ul. Kopernika oznaczenie się urywa) dać 

znak na sygnalizacji świetlnej 

wyraźniej oznaczyć momenty do włączenia się do ruchu oraz skręty w ulice boczne 

przy każdym możliwym zjeździe w prawo dla samochodów powinien być nakaz skrętu w 

prawo, a dla busa na wprost 

postawić znaki na zjazdach w prawo, że w tym miejscu można wjechać na buspas aby 

skręcić, najlepiej parę metrów przed zjazdami 

zmienić kolor buspasa na czerwony z pozwoleniem korzystania poza szczytem 

wprowadzić inny kolor nawierzchni np. zielony 

oddzielić wystającymi odblaskami 

wydzielić osobną linią 

częściej na jezdni pisać "bus" 

zmienić kolor nowych oznaczeń na jezdni na białe i usunąć stare białe 

nie malować oznaczeń kolorem żółtym sugerującym remonty 

zamazać białe linie - skreślenie jest niewystarczające 
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wprowadzić oznakowanie, które wskazuje czy rowery mogą poruszać się buspasem 

wprowadzić zakaz jazdy po buspasie 

przeprowadzić ogólną informację w mediach 

Pozostałe propozycje 

poprawić zasady poruszania przy skrzyżowaniach 

lepszym rozwiązaniem byłoby przetestowanie prawego pasa ruchu jako pasa tylko dla 

skręcających w prawo pod galerię 

uwzględnić rowery i taksówki 

poszerzyć ul. Mikołowską 

zmienić zasięg pasa (jak skręcić na dworzec skoro na całej długości jest buspas) 

wprowadzić możliwość skrętu w prawo pod wiaduktem do galerii oraz na ul. Andrzeja 

Czy korzystał Pan/Pani z buspasa w trakcie testów w dniach 16-22 września 2018 r. jako 
pasażer komunikacji miejskiej? 

Na pytanie czy respondenci skorzystali z testowanego buspasa przy okazji przemieszania się 
środkami komunikacji miejskiej, co czwarty uczestniczący w sondzie użytkownik drogi przy 
ulicy Mikołowskiej zadeklarował, że był pasażerem linii autobusowej poruszającej się tą 
trasą (łącznie korzystanie z transportu publicznego zadeklarowało 1210 osób). 

 

Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 tak 
 

1210 26.8 % 

 nie 
 

3308 73.2 % 

 

 

Większość respondentów, czyli aż 3308 osób, stanowiących tym samym 75% ogółu 
respondentów, nie korzystała w okresie testowym z transportu publicznego na przedmiotowej 
trasie.  
 
28% katowiczan, czyli 998 osób biorących udział w badaniu zadeklarowało, że w okresie 
testowym skorzystało z komunikacji publicznej, wśród osób spoza Katowic taką deklarację 
złożyło 212 osób, co stanowi z kolei 24% tych respondentów, którzy w Katowicach nie 
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mieszkają. 
Ile razy korzystał Pan/Pani z buspasa jako pasażer komunikacji miejskiej we wskazanym 
okresie? 
 
Na pytanie dotyczące częstotliwości korzystania z buspasa 496 z 1210 pasażerów transportu 
publicznego zadeklarowało, że wykonało od 1 do 2 przejazdów przedmiotową trasą w okresie 
testowym, czyli 41% osób, które zadeklarowały przejazd autobusem komunikacji autobusowej 
skorzystało z niego okazjonalnie (tacy pasażerowie stanowili 11% wszystkich biorących w 
badaniu respondentów). 35% pasażerów (426 respondentów) podróżowało autobusem po 
buspasie od 3 do 6 razy (w odniesieniu do wyników ogólnych stanowili oni 9,5% ogólnej liczby 
badanych). Natomiast transport częsty i regularny - czyli odbywający się co najmniej 7 lub 
więcej razy w okresie testowym - zadeklarowało kolejnych 227 osób (czyli ok. 19% pasażerów, 
co w odniesieniu do wszystkich uczestników sondażu stanowi zaledwie 5% ogółu). 
Reasumując, uczestnikami sondy byli w przeważającej części kierowcy pojazdów i to oni  
w głównej mierze zadecydowali o ostatecznych wynikach badania sondażowego. 
 
 
Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie na stałe buspasa na ul. Mikołowskiej na odcinku  
od ul. Poniatowskiego do ul. Słowackiego? 

Na pytanie czy popiera Pan/Pani wprowadzenie na stałe buspasa na ul. Mikołowskiej  
na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Słowackiego jedynie 17,1% respondentów 
opowiedziało się w stopniu zdecydowanym lub umiarkowanym za wprowadzeniem takiego 
rozwiązania. 5,8% uczestników sondażu raczej sprzeciwiło się idei pozostawienia buspasa na 
stałe, a 75% wyraziło kategoryczny sprzeciw wobec takiego pomysłu. Zaledwie 1% 
respondentów nie posiadało zdania na ten temat. Kolejnych 1,1% respondentów pominęło 
przedmiotowe pytanie. 

 

Odpowiedź  Odpowiedzi Udział 

 tak 
 

 617 13.7 % 

 raczej tak 
 

 153 3.4 % 

 nie wiem 
 

 42 0.9 % 

 raczej nie 
 

 264 5.8 % 

 nie 
 

 3394 75.1 % 

 jeśli chcesz - uzasadnij swój wybór 
 

 1374 30.4 % 



 S t r o n a  | 7 

 
 

 
 Raport z badania sondażowego dotyczącego opinii  

ws. buspasa na ul. Mikołowskiej 

 

 
 

 

 

 

Podsumowując, na 4518 osób 3658  uczestników nie zaakceptowało idei wprowadzenia 

buspasa. Respondenci mieli możliwość uzasadnienia wyrażonej przez siebie opinii. Z tej 

możliwości skorzystało 1374 uczestników sondażu.  

W przypadku mieszkańców Katowic, z 3626 katowiczan 469  opowiedziało się za 

zdecydowanym pozostawieniem buspasa, co stanowi niespełna 13% wszystkich opinii 

wyrażonych przez mieszkańców Katowic. Raczej za pozostawieniem buspasa opowiedziało się 

kolejnych 120 katowiczan, co stanowi 3,3% wszystkich odpowiedzi. Łącznie 589 mieszkańców 

Katowic, czyli 16,2% mieszkańców Katowic zaopiniowało pozytywnie pomysł pozostawienia 

buspasa na ul. Mikołowskiej. Przeciwnego zdania było łącznie 2 953 mieszkańców, co stanowi 

ok. 81,5% katowiczan, uczestniczących w badaniu sondażowym, w tym 75,6%, czyli 2741 osób 

wyraziło zdecydowany sprzeciw. 

W przypadku respondentów spoza Katowic, których liczba wynosiła 893 osoby, za 

pozostawieniem buspasa opowiedziało się łącznie 179 osób, co stanowi 20% wszystkich opinii 

wyrażonych przez mieszkańców spoza Katowic, w tym raczej za pozostawieniem buspasa 

opowiedziało się 31 respondentów, co stanowi 3,5 % wszystkich odpowiedzi. Łącznie 697 

respondentów spoza miasta, czyli ok. 77,6% sprzeciwiło się pomysłowi pozostawienia buspasa 

na ul. Mikołowskiej, w tym 73%, czyli  652 osoby wyraziły zdecydowany sprzeciw. 13 osób nie 

udzieliło odpowiedzi, a 4 respondentów nie miało zdania. 

Podsumowując, respondenci spoza Katowic nieco łagodniej ocenili zastosowanie buspasa  

na ul. Mikołowskiej. W porównaniu do procentowego rozkładu głosów, wyrażonych przez 

mieszkańców Katowic, udział procentowy negatywnych opinii respondentów spoza Katowic był 

nieco niższy (mieszkańcy Katowic: 81,5% negatywnych opinii a mieszkańcy spoza Katowic: 

77,6% negatywnych opinii, co wpłynęło tym samym na zwiększenie udziału procentowego 

opinii pozytywnych; mieszkańcy Katowic 16,2% pozytywnych opinii a mieszkańcy spoza 

Katowic 20% pozytywnych opinii). Niemniej jednak respondenci spoza Katowic stanowili ok. 

1/5 ogółu respondentów. Łącznie 101 osób nie udzieliło odpowiedzi lub nie miało zdania w tym 

temacie. 

Wśród mieszkańców Katowic, a jednocześnie pasażerów komunikacji publicznej 38% 
wypowiedziało się pozytywnie o buspasie (w tym 317 osób, czyli 32 % respondentów poparło 
utrzymanie buspasa na ul. Mikołowskiej, a 64 respondentów, czyli 6% badanych raczej poparło 
buspas w tej przestrzeni). Niemniej jednak 61% badanych czyli 602 osoby sprzeciwiły się w 
stopniu pełnym lub umiarkowanym takiemu rozwiązaniu (nie – 546 głosów, raczej nie – 56 
głosy).  
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W przypadku rozkładu głosów osób spoza Katowic proporcje procentowe były nieco inne, tzn. 
47% respondentów (100 osób) opowiedziało się za utrzymaniem buspasa, 8% (18 
respondentów) mniej stanowczo poparło pomysł zastosowania tego rozwiązania. 43% 
respondentów czyli 91 osoby sprzeciwiły się w stopniu pełnym lub umiarkowanym takiemu 
rozwiązaniu (nie – 82 głosy, raczej nie – 9 głosów).  
 
Reasumując, poparcie dla buspasa łącznie wyraziło 41,2% wszystkich, biorących udział w 
badaniu respondentów, którzy korzystali w okresie testowym z komunikacji miejskiej. 
Przeciwnego zdania było 693 respondentów, czyli  57% osób deklarujących korzystanie z 
komunikacji miejskiej w okresie testowym. 
 
49% ogółu katowiczan biorących udział w badaniu, czyli 1791 osoby wskazywały, że przejeżdżały 
samochodem/rowerem przez ul. Mikołowską w trakcie testu buspasa. Wśród tych 
respondentów jedynie 6% poparło istnienie buspasa na ul. Mikołowskiej (98 osób). 
Przeciwnego zdania było aż 92% katowiczan, czyli 1653 kierowców. 
 
Wśród respondentów, którzy mieszkają poza Katowicami 489 korzystało z buspasa w trakcie 
testów w dniach 16-22 września 2018 r. jako kierowcy samochodu/roweru, co stanowi prawie 
55% respondentów z tej grupy i odpowiednio ok. 11% wszystkich uczestników sondażu. 353 
respondentów z tej grupy nie korzystało z buspasa w tym czasie. Wśród respondentów spoza 
Katowic 20% poparło istnienie buspasa na ul. Mikołowskiej (176 osoby). Przeciwnego zdania 
było 74% respondentów niemieszkających w Katowicach, czyli 659 kierowców.   
 
Najczęściej przedstawianym argumentem było zauważalne - według respondentów,  
a niewystępujące przed wprowadzeniem buspasa - zakorkowanie ul. Mikołowskiej, które 
sparaliżowało ruch uliczny na niej, jak i ulicach, które się z nią łączą. Często respondenci 
wskazywali, że ulica Mikołowska nie jest dostosowana do wprowadzenia takiego rozwiązania -  
z uwagi na fakt, że znajdują się tam jedynie dwa pasy ruchu. Niemniej jednak część 
respondentów wyrażała aprobatę wobec wprowadzenia buspasa na ulicach trzypasmowych. 
Podnoszono również kwestię braku bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wskazując  
na zwiększenie ryzyka kolizyjności, w szczególności przy włączaniu się kierowców do ruchu z 
ulic bocznych. Zakwestionowany również został aspekt proekologiczny – pojawiły się głosy, że 
występująca na masową skalę niedrożność ruchu powoduje zwiększoną emisję spalin do 
atmosfery. Z kolei zwolennicy tego rozwiązania proponowali wydłużenie buspasa, a także 
wprowadzenie buspasów na innych drogach w mieście. Niemniej jednak w odniesieniu do 
globalnych wyników sondy, w której to jednoznacznie wybrzmiał sprzeciw wobec tego rodzaju 
organizacji ruchu drogowego, pozytywne opinie należy traktować jako jednostkowe  
i odosobnione. 

Jeśli ma Pan/Pani inne uwagi dot. wprowadzenia buspasa prosimy o ich wpisanie poniżej. 

Poniższe tabele prezentują najczęściej powtarzające się uwagi respondentów, które  
ze względu na charakter wypowiedzi można było uwzględnić w ramach zróżnicowanych 
kategorii tematycznych. Oprócz kategorii ściśle powiązanych z funkcjonowaniem buspasa  
na ul. Mikołowskiej, pojawiła się również kategoria dotycząca  innych potencjalnych 
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lokalizacji buspasów w Katowicach. Respondenci, udzielając odpowiedzi na te pytanie, 
skorzystali także z możliwości przekazania opinii dotyczących różnych spraw związanych z 
organizacją ruchu  
w mieście i transportem publicznym, które również zostały ujęte w poszczególnych 
kategoriach tematycznych. 
 

dot. użytkowników buspasa 

Buspas powinien być dostępny dla: 

 rowerów 

 taksówek 

 skuterów i motocykli 

 kierowców samochodów, którzy wiozą co najmniej 2 pasażerów (3 osoby łącznie) 

 samochodów dostawczych (kurierzy, dostawcy) 

 pogotowia, straży pożarnej i policji 

 klasycznych hybryd 

 samochodów, w których podróżują małe dzieci 

 samochodów osobowych w godzinach szczytu 

Buspas powinien obowiązywać kierowców wyłącznie w godzinach: 

 od 6-9 oraz od 15 – 18 

 7-18 

 7-10, 15-18 

 6-9, 13-18 

 do 18.00/20.00 

 nie powinien funkcjonować w godz. 14-16 

 

dot. innych buspasów 

Lepszym pomysłem buspas na wyjazd z centrum w ciągu ul. Mikołowskiej 

Przydałoby się więcej patroli policji na buspasie na ul. Sokolskiej 

Miejsca, w których mogłyby zostać wytyczone buspasy: 

 ul. Chorzowska 
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dot. innych buspasów 

 ul. Katowicka 

 Al. Roździeńskiego do zjazdu na DK86 

 ul. Sokolska (wymusiłyby likwidację parkingów w kierunku Placu Wolności) 

 ul. Warszawska 

 ul. Francuska 

 pod rondem w Katowicach w stronę DTŚ 

 ul. Graniczna 

 Al. Korfantego 

 ul. 1 Maja 

 ul. Grundmanna 

 ul. Bohaterów Monte Casino 

 ul. Piotrowicka od Famuru po ul. Ligocką 

 ul. Załęska aż do Mikołowskiej 

 w okolicach ul. Sądowej i Goeppert-Mayer  

 ul. Jankego ( musi być jednokierunkowa, wtedy będzie miejsce na buspus) 

 

dot. testu 

Okres badania był niefortunny, ponieważ studenci mieli jeszcze wakacje, a to jest poważna grupa 

uczestników ruchu drogowego 

Propozycja zrobienia ankiety wśród kierowców autobusów 

Pilotaż powinien trwać dłużej 

Nie informować ludzi ile będzie trwać „test”. Test powinien być powtórzony 

Podobna ankieta powinna być w sprawie świateł / skrzyżowania na ul. Sądowej / Goeppert-Mayer  

Wprowadzenie buspasa powinno być poprzedzone lokalną kampanią informacyjną (kto może 

jechać buspasem, czy tylko osoby skręcające na prawo lub są wyjątki) 

Większy nacisk należy kłaść na edukację kierowców odnośnie konieczności wpuszczania do ruchu 

autobusów wyjeżdżających z przystanku - jako obowiązek, a nie grzeczność 
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dot. autobusów i tramwajów 

Należy pomyśleć nad rozwiązaniem zatoru tworzącego się na ul. Sokolskiej, na przystanku, gdzie 

znajduje się kilka przystanków w różnych kierunkach. Autobusy wypuszczają pasażerów na ulicy, 

bo tam nie ma jak zjechać, jak się ustawią autobusy i samochody do skrętu w prawo.  

Pierwszym krokiem do zachęcenia mieszkańców Katowic do korzystania z komunikacji zbiorowej 

jest wprowadzenie niezawodnej i punktualnej KZ oraz przystępnej oferty handlowej. 

Następny krok to poprawienie częstotliwości kursów komunikacji zbiorowej - takt 12-minutowy 

jest optymalny dla którego człowiek wybierze KZ a nie auto. 

Do poprawy w komunikacji miejskiej należy: 

- usunąć stare autobusy, które niemiłosiernie zanieczyszczają środowisko 

- poprawić dojazd, m.in. z Panewnik (linia przyspieszona, która nie jedzie przez Kokociniec oraz 

Kopalnię Wujek)  

- wymusić włączanie klimatyzacji latem 

Większe zachęty dla rodzin z dziećmi na transport publiczny, np. ulgi dla rodziców - posiadaczy 

Karty Dużej Rodziny 

Powinno być więcej różnorodnych tras autobusów zwłaszcza w Panewnikach, tak żeby np. jadąc 

ze Starych Panewnik do centrum nie być skazanym na objeżdżanie całego osiedla przy Kijowskiej. 

Może jakimś pomysłem byłyby autobusy pospieszne w godzinach porannych i popołudniowych na 

trasie centrum – Panewniki, autem można przejechać tą trasą w 20 min, a autobusem min. 40 

Wprowadzenie ruchu mieszanego (A+T) na torowisko między dworcem kolejowym a pętlą 

tramwajową na Brynowie, po uprzednim dostosowaniu tegoż do poruszania się pojazdów 

kołowych i przetrasowanie części linii autobusowych na nie. Infrastruktura, która na chwilę 

obecną i tak jest wydzielona od ruchu drogowego może przy pewnych nakładach finansowych 

służyć także autobusom. 

Przeniesienie części ruchu autobusowego na ulicę Kościuszki jednocześnie zamykając ją dla 

zwykłych samochodów, a następnie umożliwienie w jakiś w miarę łatwy sposób przejazdu 

autobusów na Mikołowską 

Powinien być bezwzględny priorytet dla tramwaju na skrzyżowaniach 

Mieszańcy Katowic powinni mieć zapewnioną darmową komunikację  

Miasto musi wprowadzić wspólny bilet z Kolejami Śląskimi, aby zachęcić do podróży pociągiem 

Należy uruchomić tramwaj do Sosnowca oraz na Ligotę 

Konieczna jest rozbudowa komunikacji tramwajowej, również jeśli trasa będzie przebiegać w 

ulicy,  

z jednoczesną budową dodatkowych centrów przesiadkowych - np. w okolicy oś. Witosa (trasa 

tramwaju ul. Mikołowską do placu Wolności lub do planowanej trasy w ul. Grundmanna) 
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dot. autobusów i tramwajów 

Zbudujcie tramwaj na południe 

Musi być klimatyzacja we wszystkich autobusach i muszą jeździć co 10-15 minut 

 

dot. rowerów 

Lepiej i łatwiej zrobić ścieżkę rowerową w tym miejscu, kosztem kawałka chodnika 

Dlaczego ścieżki rowerowe nie są wydzielone jako pas na normalnej jezdni, skoro rowerzyści i tak 

nie korzystają ze ścieżek i dzięki temu nikt by nie tracił, ani rowerzyści, ani kierowcy? Warto 

zobaczyć jak to jest rozwiązane w cywilizowanych miastach, np. w Londynie. 

Kiedy wprowadzicie kontrapas dla rowerów na ulicy Markiefki? 

Wprowadzić przewóz rowerów w środkach komunikacji publicznej 

Jeżeli buspas ma przestać istnieć to proszę o drogę rowerową 

 

dot. parkingów 

Obecna ilość parkingów na obrzeżach miasta jest zbyt mała, a jak są  to płatne, więc płacenie za 

parking i komunikację po prostu nie opłaca się 

Najpierw powinny powstać centra przesiadkowe, pozwalające zostawić auto i do centrum miasta 

dojechać szybką komunikacją miejską (autobusową, kolejową i tramwajową). 

Brakuje park&ride od strony Wiślanki, a także park&ride przed Ikeą od strony Sosnowca 

 

uwagi pozostałe 

Popieram zamknięcie ulicy Sądowej od placu Wolności, o wiele lepszy przepływ samochodów 

ulicą Goeppert - Mayer 

Miasto powinno pomyśleć nad zamknięciem centrum miasta dla samochodów 

Idea buspasa powinna być brana pod uwagę przy budowach i remontach każdej drogi 

Najlepiej pomyśleć nad architekturą i możliwością poszerzania ulic, niż wprowadzania takich 

rozwiązań 

Ulica Głowackiego, Kilińskiego, Zajączka, Skłodowskiej – Curie powinny być jednokierunkowe 

Przy odpowiednim oznakowaniu aktywnym za pomocą wyświetlaczy informacyjnych można by, 

stosując inteligentny system analizy ruchu wsparty monitoringiem, włączać lub wyłączać buspas 

dla normalnych użytkowników drogi w krytycznych momentach 
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uwagi pozostałe 

Należy zacząć od montażu liczników czasu na światłach 

Kiedy Katowice wprowadzą zakaz wjazdu do centrum kopciuchów -  samochodów ze starym 

dieslem? 

Zrobić ronda na skrzyżowaniu z ul. Goeppert - Mayer i dalej na Sokolskiej  

Należy zrobić metro 

Więcej połączeń kolejowych na trasie Katowice-Mikołów 

Szybka kolej lub pospieszna linia tramwajowa między miastami metropolii 

Przydałaby się szybka kolej miejska ze stacjami np. na Kokocińcu i Zadolu. 

Udrożnijcie komunikację likwidując problemy w wąskich gardłach np. wiaduktach kolejowych 

przez okrężny ruch jednokierunkowy 

Mam nadzieję, że Libero będzie krokiem w dobrą stronę i umożliwi dojeżdżającym z tamtej strony 

przesiadkę na komunikację zbiorową (o ile galeria zostanie połączona z linią tramwajową, a 

częstotliwość kursowania tramwajów wzrośnie) 

Oprócz wprowadzenia buspasów, powinno się ograniczyć ruch samochodowy w centrum (np. 

rejestracja parzyste/ nieparzyste w poszczególne dni). 

Więcej ulic jednokierunkowych w mieście i na nich kontrapasy 

Redukcja ilości miejsc parkingowych w centrum miasta, Strefy tempo 30, a nie 40 

Wprowadzenie transportu intermodalnego 

Konieczne jest ułatwienie wjazdu na ul. Mikołowską jadąc od autostrady od strony Gliwic, 

ponieważ tworzą się tam korki (teraz większe) i autobusy w nich stoją. Rozwiązaniem byłaby np. 

oficjalna możliwość wjazdu autobusu na łącznik nad autostradą ze środkowego pasa zjazdowego, 

nie zmuszając go do stania na lewym w kolejce. 

Wprowadzić liczniki mówiące ile pozostało do zmiany świateł  

Środki wydawać na analizy komunikacji miejskiej, reklamę czy poprawę nawierzchni w zatoczkach 

autobusowych 

Proponuję zająć się poszerzaniem ul. Brynowskiej 

Należy rozważyć budowę miejsc parkingowych w okolicach biurowców 

Należy tworzyć bezpłatne parkingi i centra przesiadkowe na rogatkach miejskich, połączone z 

zakazem wjazdu dla pojazdów osobowych w godzinach 6-19 

Inwestycje realizowane na trasie z południa do Katowic na niewiele się zdadzą, ponieważ nie 

obejmują przebudowy węzła Kościuszki – Rolna - Brynowska, który jest i będzie jeszcze bardziej 

kluczowy dla zapewnienia płynności przejazdu 
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dot. alternatywnych połączeń 

Należy rozważyć możliwość rozbudowy tkanki drogowej o: 

 drogę łączącą Panewniki przecinającą autostradę do średnicówki 

 połączenie ul. Kijowskiej z Bocheńskiego 

 budowę obwodnicy wschodniej (od ul. Sądowej pod torami, przez Raciborską do węzła 

Mikołowskiego) 

 obwodnicę od ul. Grundmana po AWF 

 estakadę wzdłuż Mikołowskiej od A4 aż do ul Goeppert-Mayer 

 połączenie ul. Kozielskiej lub Raciborskiej z ul. Goeppert – Mayer 

 zachodnią obwodnicę Katowic lub jakąś drogę prowadzącą do ul. Grundmanna 

 równoległą drogę w okolicach Kozielskiej, Raciborskiej i Adamskiego, którą można by 

połączyć tunelem z węzłem przesiadkowym na ul. Sądowej 

 łącznik pomiędzy ul. Francuską a Bażantowem i częścią południową 

 połączenie pomiędzy okolicami DTŚ a Francuską i A4 aby rozładować ruch 

Należy zainwestować środki pieniężne w przebudowę zjazd z A4 / skręt w ulicę Kominka/ dojazd 

do ulicy Poniatowskiego 

 

dot. ul. Mikołowskiej 

Buspas ma jedynie sens przy zakazie ruchu w centrum Katowic 

Buspas to rozwiązanie dobre w miejscu, gdzie jest więcej pasów ruchu 

Wyburzyć budynki przy ulicy i poszerzyć Mikołowską do 3 pasów, w tym buspas 

Buspas sprawdziłby się gdyby Mikołowska była ulicą jednokierunkową, a buspasy po bokach 

Lepiej zrobić Mikołowską jednokierunkową, tak jak Kościuszki na odcinku do Poniatowskiego 

Zmniejszenie szerokości pasów plus nieznaczna przebudowa ulicy Mikołowskiej spowoduje 

możliwość powstania dodatkowego pasa ruchu. Wtedy dodatkowy pas ruchu mógłby być ruchomy –

rano otwierany do centrum a popołudniu z centrum 

Lepszym rozwiązaniem byłoby zwężenie Mikołowskiej o jeden pas i budowa ścieżki rowerowej wraz 

ze szpalerem drzew na całej długości 

Kierowcy buspasa wpuszczają pojazdy z bocznych ulic, ale z drugiego pasa już kierowcy nie chcą 

wpuścić i czasem jest się zmuszonym poruszać buspasem 
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dot. ul. Mikołowskiej 

Autobusy jadące prawym pasem zasłaniają kierowcom z lewego pasu znaki stojące przy prawej 

krawędzi jezdni 

Propozycje zmiany przebiegu buspasa: 

 powinien zostać wydłużony do ul. Sokolskiej (prawy pas ul. Matejki i prawy pas pl. Wolności 

między ulicami Matejki i Sokolską) 

 powinien obowiązywać od przystanku Brynów Wincentego Pola aż do samej Chorzowskiej 

 powinien obowiązywać od przystanku AWF 

 powinien obowiązywać od skrzyżowania z Ligocką i Brynowską do samej GK (bądź chociaż 

stworzyć wjazd dla autobusów z pierwszeństwem) 

 powinien obowiązywać od zjazdu z autostrady A4 

 powinien obowiązywać do skrzyżowania z ulicą Chorzowską, przez plac Wolności i Sokolską 

 powinien być wytyczony tylko i wyłącznie w pobliżu sądu 

 powinien maksymalnie obowiązywać do ulicy Andrzeja 

 powinien obowiązywać w odwrotnym kierunku - od centrum w stronę AWF 

 powinien obowiązywać w dwie strony 

Uwagi dot. sygnalizacji świetlnej: 

 brak synchronizacji świateł na całej Mikołowskiej plus skrzyżowanie ulic Sądowej z 

Słowackiego i Mikołowską 

 w godzinach szczytu należałoby wydłużyć czas zaświeconego zielonego światła, aby więcej 

aut mogło przejechać, albo chociaż wcześniejsze informowanie o najbliższej zmianie świateł 

na zielone, poprzez wydłużone, albo wcześniejsze zapalenie się światła pomarańczowego, lub 

nawet wprowadzenie na głównych ulicach miasta Katowice sekundników 

 korek zaczyna się tworzyć na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej za wiaduktem. A powoduje go 

równoległe włączenie świateł dla pieszych i samochodów 

 powinno się zlikwidować przejście dla pieszych (Mikołowska/ Sądowa), a przynajmniej 

równoległe włączanie się go z zielonym światłem dla samochodów 

Uwagi dot. oznaczenia buspasa: 

 oddzielić pas niewielkim progiem i tylko przy skrętach opuścić ten próg by auto mogło 

przejechać i skręcić. Cudem by były buspasy jak w Anglii, gdzie autobus podjeżdża i obniża się 

zapora dzięki czytnikowi magnetycznemu 

 odmienna kolorystyka nawierzchni buspasa 
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dot. ul. Mikołowskiej 

 zrobić zielony asfalt podobnie jak w Sosnowcu 

 brakuje linii ciągłej między buspasem a drugim pasem 

Wniosek o wprowadzenie monitoringu 

Propozycje w zmianie organizacji ruchu: 

 głównym problemem w centrum jest skrzyżowanie Mikołowskiej, Poniatowskiego i 

Strzeleckiej, tam mogłoby pojawić się spore rondo 

 autobusy muszą mieć pierwszeństwo na włączenie się do ruchu po wyjeździe z przystanku 

pod AWF. Powinny jechać aż do świateł prawym pasem, a przed samymi światłami dopiero 

wjechać na lewy pas. Przed światłami powinna być specjalna strefa włączenia się autobusów 

na min 25m długa, na którą nie mogą wjeżdżać auta. Inaczej autobusy blokują prawy pas i 

mają problem z wjechaniem na lewy, nawet jak światła świecą na czerwono na rogu 

Mikołowska/Poniatowska 

 zmienić ul. Andrzeja na jednokierunkową od Mikołowskiej do Kościuszki i ul. Kopernika od 

Kościuszki do Mikołowskiej 

 ulica Mikołowska powinna być jednokierunkowa do centrum od ul. Poniatowskiego do placu 

Wolności. Samochody powinny jeździć środkowym pasem max 30km/h bez możliwości 

skrętu w lewo i prawo. Na skrajnych pasach ma jeździć metrobus w obie strony. Miejsca 

parkingowe zlikwidować. Zrobić  ścieżki rowerowe. Wokół środkowego pasa ustawić gęsto 

barierki uniemożliwiające przejazd na buspas 

 na ulicach prostopadłych do Mikołowskiej wprowadzić ruch jednokierunkowy 

 wprowadzenie zmiennego kierunku ruchu na środkowym pasie tej ulicy, tzn. gdy wzmożony 

jest ruch do centrum Katowic, środkowym pasem powinny jeździć samochody jak do tej 

pory. Natomiast gdy dzieje się to w drugą stronę tzn. z centrum w stronę Brynowa, ruch na 

środkowym pasie powinien odbywać się w przeciwną stronę niż jest to obecnie 

 przed skrzyżowaniem z ul. Poniatowskiego autobusy powinny mieć możliwość zmienić pas 

ruchu na lewy poprzez zastosowanie czerwonego pasa przelotu (jak przed rondami w 

Tychach). 

 lewoskręt w ul. Raciborską znacząco ogranicza płynność ruchu (również bez tego pasa) i 

wjazd w Raciborską wymaga zastosowania innego rozwiązania. Pierwsza opcja - lewoskręt na 

Kozielską przy wydłużeniu czasu świateł w kierunku placu Wolności. Druga opcja - dojazd do 

ul. Andrzeja, do M. Skłodowskiej-Curie, do Kopernika i w Kozielską 

 przydałoby się zlikwidować skręt w ul. Raciborską z Mikołowskiej w kierunku centrum 

 rozwiązaniem może być zamknięcie zjazdu z A4 w kierunku AWF dla samochodów 

osobowych i skierowanie ich węzłem Francuska  i Murckowska 

 powinien powstać dodatkowy pas na ul. Mikołowskiej od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego 
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aż do ul. Raciborskiej  

 należałoby zmienić oznakowanie i zrobić korektę wysp na skrzyżowaniu z ul. Poniatowskiego, 

tak aby można było z pasa do skrętu w prawo jechać na wprost dla autobusów. Wymagane 

byłoby też wprowadzenie osobnej fazy na skrzyżowaniu dla autobusów 

 odcinek od ul. Andrzeja do Słowackiego - tam prawy pas mógłby już służyć do ruchu 

ogólnego 

 należałoby wprowadzić oddzielną sygnalizację, która dawałaby pierwszeństwo autobusom 

wyjeżdżającym z zatoczki przy AWF 

 buspas powinien zostać bezwzględnie jedynie dla autobusów, bez możliwości skrętu z niego 

w ulice po prawej, powinno się skręcać z lewego pasa po ustąpieniu pierwszeństwa 

autobusowi 

 problemem jest skrzyżowanie się zjazdu autobusów na lewy pas pod galerię i zjazd 

samochodów osobowych na prawy pas pod galerię 

Propozycja ustawienia tablicy informującej o korku, aby zjechać wcześniej na A4 

 

 

III.  Podsumowanie 
 
Większość respondentów nie chce wprowadzenia buspasa na ul. Mikołowskiej. Najczęściej 

przedstawianym argumentem  przez respondentów było zakorkowanie ul. Mikołowskiej oraz 

ulic, które się z nią łączą. Respondenci wskazywali, że ulica Mikołowska nie jest dostosowana 

do wprowadzenia takiego rozwiązania - z uwagi na fakt, że znajdują się na niej jedynie dwa 

pasy ruchu. Niemniej jednak część respondentów wyrażała aprobatę wobec wprowadzenia 

buspasa na ulicach trzypasmowych.  

 


