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Termin badania: od 13 do 19 kwietnia 2015 r., termin wydłużony do 24 kwietnia'

Grupa docelowa: cała populacja miasta Katowice, ze szczegó|nym uwzględnieniem mieszkańców
południowych dzie In ic KatoWlc '

Cel badania: diagnoza społeczna dotycząca preferencji loczekiwań mieszkańców wobec budowy
nowej Iinii tramwajowej pętla ,,Brynów" _ pęt|a ,,Kostuchna"'

Metodologia: ankieta anonimowa, dystrybuowana W trakcie otwartych spotkań informacyjnych
z mieszkańcaml w dniach 13 - 16 kwietnia 2015 r. wraz z poglądową mapą, do której respondenci
mogli się odnosić budując swoją opinię na temat przebiegu nowej linij tramwajowej. Tożsamy
kwestionariusz udostępniono online na dedykowanej stronie tra mwaj-od rodze nie. katowice'e u,

portalu Katowice'eU oraz P|atformle Konsultacji społecznych Urzędu Miasta Katowice do dnia 24
kwietnla 2015 r.

1. Charakterystyka społeczno - demograficzna respondentów.

W badaniu wzięło udział 729 osób, W tym 431 respondentów wypełniło kwestionariusz W trakcie
spotkań informacyjnych, natomiast 298 osób poprzez formularz online'

A) WIEK:

Rozkład WiekoWY badanych w podzia e na rodzaj badania
*33 osób nie WśkaŻało WiekU
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Rodzaj bodonio
Wiek

18 i mniej 19-24 25-34 35-44 45 55 56 64 65 iwiecei
tradvcvine 6 22 68 65 95 88 54

online L9 46 727 63 27 14 )

ogólem 25 68 195 124 LŻ2 LOZ 56
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Najliczniejszą grupą, która brała udział w badaniu, byli mieszkańcy w przedziale Wiekowym 25-34

lata, przy czym chętniej wypełniali oni ankietę online niż uczestniczyli w spotkaniach
lnformacyjnych' Najmniej liczną grupą uczestników badania były osoby do 18 roku życia,

stanowiąca 3% ogółu respondentów' Ta grupa róWnież chętniej brała udzlał w ankiecie
internetowej.
59% ankietowanych za pomocą formularza tradycyjnego (uczestników spotkań) było w wieku
powyżej 45 roku życia. Najliczniejszą grupę stanowią tutaj mieszkańcy w przedzia|e wiekowym 45-
55 lat.

Struktura wieku respondentów
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59% uczestników badania wskazało ]ako swoje miejsce zamjeszkania jednostkę pomocnlczą
Piotrowice- ochojec, drugą najllcznie'iszą grupę w badaniu stanowjli mieszkańcy Kostuchny 60
osób (8% ogółu bada nych )'
Poniżej wskazania szczegółowe mieszkańców dzielnicy Piotrowice _ ochojec względem swojego
miejsca za mieszka n ia.

C) JAK czĘsTo KoRZYSTA PAN/ PANl Z NlŹEJ WYMlENloNYCH śRoDKoW TRANSPoRTU PRZY
D}JEŻDZ\E Do CENTRU M M |ASTA:
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Pytanie
Rodzaj bodania

trodycyjne online ogółem
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autobus/tra mwaj

co naimniei 3-5 dni w tvs. 111 148 259
1-2 dni w tvs. 53 45 98
kilka razv w m iesiacu 51 30 81

rzadziej niż kilka razy w miesiącu 90 75 165

ko lej

co naimniei 35dniwtve. 6 10 16
1-2 dni w tyg. 6 24 30
kilka razy w m iesiącu 24 23 47

rŻadziej niż kilka razy w miesiącu 110 241 351

samochód

co najmniej 3-5 dni w tyg. 177 99 276
1-2 dni w tve. 50 75 LZs
kilka raŻV w m iesiacu 43 59 LO2
rzadziei niż kilka razv w miesiacu 33 65 98

rower

co naimniei 3-5 dni w tvs. 30 19 49

1-2 dni w tyg. 38 53 91
kilka razy w miesiącu 30 57 87
rzadziei niż kilka razvw miesiacu 69 169 238

in ne, iakie?

co najmniej 3-5 dni w tvg. I 16 23

1-2 dni w tyg. 1, 10 11

kilka razy w miesiacu 3 11 14
rzadziei niż kilka razv W miesiacu 19 26r 280
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]ak często korzysta Pan(i) z autobusu/tramwaju ? Jak często korzysta Pan(i) z kolei?

Jak często korzysta Pan(i) z samochodu? Jak często korzysta Pan(i) z roweru?

Jak często korzysta Pan(i) z innych środków transportu?

Najczęściej wybieranym przez badanych środkiem transportu, z którego korzystają co najmniej 3_5

dni W tygodniu jest samochód (38%), drugim w ko|ejności wskazywanym środklem jest autobus/
tramWaj, którym podróżuje 35% badanych. Najmniej wskazań w tej częstotliwości korzystania

zdobyła kolej _ jedynie 16 osób zaznaczyło, że przemieszcza się za pomocą poclągu.

Podobnie kształtują się głosy W kategorli częstotliwość korzystania 1- 2 dni w tygodniu, samochód
wskazało tutaj 125 osób, autobus / tramwaj - 98. NiewieIe mniej osób W tej kategorii wskazało

rower jako środek transportu, którym podróżuje często - 91 osób.

Rapoń z badania ankietowego
dotyczącego preferencji mieszkańcóW

Wobec 5Żybkiej ini]tramWajoWej na połudn]e Katowic
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Liczba wskazań na środek transportu,
z którego badani korzystają co naimnie.i 3_s dniw tygodniu

ir
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Liczba wskazań na środek transportu,
z którego badani korzystaią 1-2 dni w tygodniu

1@ 200 3@ 400 5m

środek transportu

l autobus^.amwaj r kd€j ! s.mochód t rov€l

200 4@ 600 800

środek transpońu

.eutobu*.amwai . kdei rsamochód . rowe|

50 1m 150 2m 250 3m 3s0

środek transportu

. du,obus/LltsTwaj r kolej r samo.loo r ,owpr t ilnp

6@

1000

Liczba wskazań na środek transpońu,
z którego badani korzyśają rzadziei niż kilka rary W miesiącu

Rapoń z badania ankietowego
dotyczącego preferencji mieszkańców

wobec szybkiej linii tra mwajowej na południe Katowic
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2. Pytania dotyczące wariantów przebiegu linii tramwajowej pętla ,,Brynów" -

pętla,,Kostuchna".

Ra port Ż badania ankietowe8o

dotyczącego preferencji mieszkańców

Wobec szybkiej liniitramwajowej na południe Katowic

Pytanie Warianty odpowiedzi

Done zebrone za pomocq ąnkiety
w trokcie spotkań informacyjnych
w dniach 13 -16 kwietnio 2015 r.

Done z
onkiety
online

ogółem
(rozkłqd

procentowy
odpowiedzi
w stosunku

do liczby
wszystkich
zebronych

qnkiet)
13.44.
2475

14.04.
2015

15.04.
2015

16.44.
20L5 Łącznie

Pytanie 1

Który z

przedstawiony
ch na mapie
Wariantów
powinien
zo5tać
wybudowany
na pierwszym
odcinku trasy
lin ii

tramwajowej?

Wariant L

biegnący od ul.

Rzepakowej wzdłuż ul.

Kolejowej, a nastę pn ie

WZdłuż istniejącej linii
kolejowej, z

przekrocze nle m jej i dalej
w kieru nku ul. Szenwalda
do ul. Ziołowej w rejonie

Górnośląskiego centrum
Medvcznego 41- JÓ Ż2 133 139

?7Ż
(37%l

Wariant 2

biegnący od ul.

Rzepakowej, kolejnie na .jej

przedłużeniu, z
p rze kroczen iem lin ii

kole'iowej idalej na tyłach
ma rketu E. Lecle rc,

następnle obrzeżem
terenóW |eśnych w
klerunku Szenwa lda do ul.

Ziołowej W rejon ie

Górnośląskiego Centrum
Medycznego 36 26 51 40 '153 131

284
(3s%l

Pytanie 2

Który z
przedstawiony
ch na mapie
Wariantów
powinien
zostać
wybudowany

biegnący u|. Ziołową i
JaWoroWą, a następnie
terenem na przedłużeniu

ul. Braci Wiechułów z

włączeniem w ul.

Ra d oc kiego 31 Ż6 29 12 98 89
L87

(26%l
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na drugim
odcinku trasy
inii
tramwajowej?

biegnący u|. Ziołową, w ul'
Spółdzielczości w kierunku
ul. Radockiego, wraz z

włączeniem w ul.

Ra d oc kleso 9 13 21- 15 58 4t
99

L4%

Wariant 4A
biegnący od u|. Ziołowej
na fragmencie wzdłuż ul.
Cegielnia M urcki, a

następnie śladem przy

istn iejącym ciepłociągu W
kierunku ul. Krynicznej
poprowadzony dalej z

wykorzystaniem śladu
ciepłociągu i obrzeżem
terenóW leśnych do ul'
Bażantów 30 24 31 21" 106 78

184
Q\%l

Wariant 4B
biegnący od ul. Ziołowej
na fragmencie wzdłuż ul.

Cegie In ia Murcki, a

następnie śIadem przy
istniejącym ciepłociągu W
kieru n ku ul. KrynicŻnej, od
ul. Krynicznej u|. Koników
Polnych i następnie przy ul'
Radocklego do ul.
Baża ntów 13 3 '1,4 16 46 68

LI4
(L6%l

Pytanie 3

Jak często
korzystał(a)by
Pan(i) z tej
lin ii

tramwajowej?

Co najmniej 3-5 dni w
tvgod n iu 27 27 4L JJ 1-28 1-31

255
(36%l

1-2 dni w tvgodniu 't2 15 'l-4 27 62 47
109

(Ls%l

Kilka razv w miesiacu 15 13 I4 t2 54 44
98

It3%l
Rzadziej niż kilka razy w
miesiacu lub w ogóle 45 31 36 8 120 64

L84
(25%l

Pytanie 4
Jaka
częstotliwość
kursowan ia

tramwaju
zachęciłaby
Pana/Panią do
wyboru
komunikacji
tramwajowej
zamiast
samochodu?

Co 5 minut '/ 5 5 8 Ż5 48
73

(Lo%l

Co 10 minut 31 34 48 38 151 !70
27L

(37o/ol

Co 15 minut 15 20 It) 16 67
L34

(Lg%l

Nie mam zdania 35 15 25 7 8Ż 54
135

(Lg%l

Raport z badania ankletowego
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Z 729 respondentóW biorących udział w badaniu, Wyboru trasu dokonało 556 z nich.

Z 431 respondentów, wypełniających ankiety podczas spotkań, niespełna 31% wybrało Wariant 1,

a 35,5% opowiedziało się za wariantem 2. Natomiast aż 145 uczestnikóW spotkań nie opowledziało

się za żadnym Wariantem' Nieco inaczej przedstawiają się wynlki pozyskane w badaniu online, gdyż

46,5% respondentów oddało głos Za Wariantem 1-, a 44% za Wariantem 2' W przypadku badania

onIine jedynie 28 respondentów nie udzieliło odpowiedzi.

Który z przedstawionych na mapie WariantóW
pow ir e- 1o51aa wvbudowaĄy na piet wszyr

odcin ku trasv linii tramwajowei?

Rapoft Ż badania ankietowego
dotvczacego preferencj j m]eszkańców

Wobec sŻybkiej lin ii tra mWa jowe j na połUdnie Katowic

27)

.f];].'l ] r ll;ri.ni 
' 

t!ł'\r\lJŻ.n;

Wybór wariantu przebiegu trasy na pierwszym odcinku linii tramwajowej
ze względu na rodzaj przeprowadzon€go badania

1CO 150 )U)

t r!:r i;nt I r\!arenr 2

39% badanych Wskazało Wariant 2 przebiegu trasy linii tra mwajowej, ja ko ten który powinien być

reaIizowany, niewieIe mniej, ho 37% osób wskazało Wariant 1 'iako priorytetowy do realizacji.

24% respondentów nie dokonało wyboru pierwszego odcinka trasy Iinii tramwajowej'

Projektując drugi odcinek trasy linii tramwajowej 26% mieszkańców wskazywało Wariant 3A do

realizacjl, zaledwie o jeden punkt procentowy mniej zdobył Wariant 4A, popierany przez zsyo

mieszkanców biorących udział W badaniu. 20 % respondentów nie wskazało swoich preferencjl

odnośnie przebiegu drugiego odcinka Iinii tramwajowej.
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Który Z przedstawionych na mapie wariantóW
powinjen zostać wYbudowany na drugjm odcjnku

trasy linli tra mwajowej?

t0

JAKA czĘsIoTLlWość KURsoWANlATRAMWAJU
zAcHEclŁABY PANA/PANlA Do WYBoRU KoMUNlKAol

TRAMWAJOWE] ZAMIAST SAMOCHODU?

10%

Wybór Wariantu przebiegu trasY na dru8im odcinku linii tramwajowej
ze względu na rodzaj przeprowadzonego badania

020406080
wari.nr48 .w:!ianraA .!.:riintlB .rr:rlanrSA

W pytaniu ,,jak często korzystał(a)by Pan(i) z tej linii tramwajowej" 36% badanych zaznaczyło opcję
co nojmniej 3 5 dni w tygodniu. Drugą najczęściej wskazywaną opcją było rzodziej niż kilka razy
w miesiqcu lub w ogóle, zaznaczylo ją 25 % respondentóW. Dla 37% badanych satysfakcjonującą
częstotliwością kursowania tramwa'iu, która zachęciłaby do skorzystania z tego środka transportu
było co 10 minut, przy czYm aż 35% uczestnikóW badania nie miało zdania W tym temacie lub nie
wzkazało źadnej odpowiedzi.

JAK czĘsTo KoRZYSTAŁ(A}BY PAN{I) z TEJ

LINII TRAMWAJOWE.'?
BeŻ w5każanja;

73:lO%

z7lj37%

I34t 1a%

Raport z badania ankietowego
dotvczącego preferencii mie5zkańców

Wobec sŻybkiej l]niitramWajowej na połLldnie Katowic
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3. zestawienie indywidualnych odpowiedzi respondentów według obszarów
tematycznych.

Niniejsze zestawienle zbiorcze szereguje odpowiedzi respondentóW według obszarów

tematycznych, stanowiąc uzupełnienie dla pełnego wykazu indywidualnych odpowiedzi
mieszkańcóW biorących udział w badaniu sondażowym, przeprowadzonym w terminie 13-24

kwietnia 2015 r.

Z możliwości wypowiedzenia się W pytaniu otwartym skorŻYstało 317 respondentóW

wypełniających ankiety W trakcie 4 spotkań informacy.|nych oraz !27 respondentóW online'

Ze względu na fakt występowania zbieżnych odpowiedzi, przygotowane zostało liczbowe
zestaWienie UWag, sugestii oraz propozycji, które dotyczą konkretnych obszarów tematycŻnych,

z uwzględnieniem częstotliwości występoWania tożsamych wskazań w ujęciu rankingowym'

W toku analizy treści odpowiedzi sformułowano na5tępujące kategorie odpowiedzi:

l. Wyrazy zdecydowanego sprzeciwu wobec planów budowy nowej |inii tramwajowej pętla

,,Brynów - pętla ,, Kostuchna".

ll. Propozycje alternatywnych wariantów przebiegu linii tramwajowej, całkowicie odmiennych od
przedstawionych w ankiecie, jak również częściowo zbieżnych, ze wskazaniem ulic, w których

można byłoby wytyczyć torowiska tramWajoWe.

lll. sugestie dotyczące zabezpieczenia funkcji i wprowadzenia usprawnień dIa nowej linii
tramWajowej pod kątem użytkowa n ia.

lV Uwagi pouostałe, czyli postulaty niemieszczące się w w/w kategoriach, a|e charakteryzujące się

powtarzaInością i/lub dużym stopniem konkretności.

Niniejsze zestawienie jest próbą dokonania syntetycznego zestawienia odpowiedzi mieszkańcóW

biorących udział w badaniu sondażowym, pod kątem zbieżności opinii oraz częstotliwości ich
Występowania.
W celu zapoznania 5ię z pełnym materiałem badawczym, obejmującym wszystkie wypowiedzi
respondentóW należy sięgnąć po Wykaz indywidualnych odpowiedzi respondentów (załącznik nr 1).

l. Sprzeciw wobec planów budowy nowej linii tramwajowej.

Ponad % respondentów, czyli Ż9% Wypowiedziało się negatywnie o budowie nowej linii.

Najczęściej pojawiającymi się argumentami przeciw pIanowanej inwestycji był brak zgody na

naruszenie istniejącej infrastruktury drogowej, w szczególności w wąskich ulicach, w których
Wytyczono Wariantowe trasy linii tramwajowej. Respondenci zarzucali, że linia tramwajowa
negatywnie wpłynie na komfort życia ibezpieczeństwo mieszkańców posesji, które znajdowałyby
się wzdłuż trasy nowej linii.

Z krytyką spotkał się również wariant 44 (którego przebieg prowadzony jest dużym odda|eniu od

zabudowań mieszkalnych). Z jednej strony pojawiły się zarzuty odnoszące się do braku

rentowności takiego połączenia, z uwagi na potencjaInie niewielką liczbą korzystających z takiej

Ra port Ż badania ankietowego
dotyczącego prefereńcji mieszkańcóW

Wobec sŻYbkie] linii tra mwajowej na południe Katowic
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formy komunikacjl mlejskiej. Z drugiej strony respondenci sprzeciwiali się naruszeniu terenóW
leśnych, w tym obszaru rezerwatu.

Występowały również głosy wskazujące na konieczność przeznaczenia środków finansowych
na innego rodzajU Zadania publiczne, jak np. rozbudowę infrastruktury drogowej, która przez część
respondentów uznawana jest za priorytetową _ w przeciwieństwie do linii tramwajowej, z której j

tak _ zgodnie z deklaracjami _ nie będą korzystać. Ponadto część ankietowanych zarzuciła
propozycjom brak wystarczającego skomunikowania mieszkańców Piotrowic i ochojca, gdyż
projektowane trasy całkowicie omijają takie ulice, jak Kościuszki, Jankego, czy Armii Kra.jowej _
gdzie według ocenlających Występuje zdecydowanie Większa potrzeba budowy nowej linii
tramwajowej.

Tabela 4. zestawienie ilościowe odpowiedzi wyraźa.iących sprzeciW i brak wskazania wariantóW.

Miejsce wypelnienia ankiety Liczba
ankiet

Sprzeciw
wyraźony
w pvtaniu
otwartym

Brak wskazania
wariantów

w o!ygĘ!g! pytaniach
zamkniętych

Gimnazium nr 19 7L4 50 34

V Liceum oEólnoksztalcace 717 60 49

sŻkoła Podstawowa nr 27 r23 43 2A

BAżANToWo - centrum sportowe 77 7 5

ONLINE 298 49 18

Łącznie 729 209 135

ll. Alternatywne trasy przebiegu linii tramwajowej.

Projektowana trasa powinna uwzględniać budowę torowiska W ulicy Jankego'
liczba wskazań: 27

Jeden kierunek powinien zostać wydzielony w uIicy Spółdzielczości, a drugi kierunek w ulicy
Jaworowej.
liczba Wskazań: 14

Wytyczenie tra5y u Iicy Koścluszki'
liczba wskazań: 13

Wykorzysta n ie ulicy Armii Krajowej.
liczba wskazań: 11

Przedłużenie trasy do dzielnic południowych, w tym do stare.i Kostuchny, doce|owo aż do stacji
kolejowej Katowice Kostu ch na.

liczba wskazań: 8

Ra port z badania ankietowego
dotyczącego preferencji miesŻkańców

Wobec sŻVbkiej linii tra rnWa iowei na połudnle Katowic



Zaprojektowanie i wykonanie
z budową pętli przy Kościele.
liczba wskazań: 4

Uwzględnienie przebiegu trasy
liczba wskazań: 4

I .:.i 13

trasy, która obsługiWałaby osiedle odrodzenia kompleksowo'

przez ulicy Braci Wiechułów.

Połączenie trasą ulicy Szenwalda wraz z budową przystanku

liczba wskazań: 4

P rzeprowadzen ie Iin ii uIicą Szewską'
liczba wskazań: 3

Poprowadzenie trasy terenami kole.jowymi.

liczba wskazań: 3

Wytyczenie trasy uIicą Spokojną wraz z budową przystanku.

liczba wskazań: 2

Zaprojektowanie trasy od pętli W Brynowie do skrzyżowania Ż ulicą KolejoWą, następnie

w kierunku południowo - wschodnim trasa zostałaby poprowadzona przez |as. Ko|ejno tory byłyby
poprowadzone pomiędzy budynkami miesŻkalnymi przy uIicy Wesołe.j iWł. stala ze

skrzyżowaniami z ulicami Glebową iSzenwalda, dalej wzdłuż uIicy Lawendowej naprzeciw szpitala.

Kolejno po stronie północnej ulicy Ziołowej do skrzyżowań z uIicami Kryniczną

i JaWorową oraz do Ulicy Braci Wiechułów. Kolejno trasa poprowadzona zostanie do ulicą

Spółdzielczości do uIicy Spokojnej aż do ulicy Radockiego, ostatecznie po otwartym terenie tory
poprowadzone zostałyby do ul. Bażantów.
liczba wskazań: 2

Budowa llnli do ulicy BarceIońskiej.
liczba wskazań: 2

objęcie linią ulicy Boya- Zeleńsklego'
liczba wskazań: 2

Zaprojektowanle tra5y, która przebiegałaby przez ulicę Kostkl Napierskiego.

|iczba wskazań: 2

Budowa dwóch linii jed nokieru nkowych, obejmujących budowę Wariantu 3 i4a jako trasy
powrotnej do pętli Brynów.
liczba wskazań: 2

Propozycja Wytyczenia nowej trasy - Rzepakowa - Kościuszki do Sobocińskiego, Wilczewskiego
Bażantowo, oś. odrodzenia
liczba wskazań: 1

Raport Ż badania ankietowego
dotycŻącego preferencji mieszkańców

wobec szybkiej ini]trarnWajowej na południe KatoW]c
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Przesunąć pętle i zrobić parking (Park&Ride) przy wariancie 2. Reszta południowych dzielnic
połączyć autobusem i wykorzystaniem kolei.
liczba wskazań: 1

Przedłużenie linii o ok. 300 m i zakończenie jej pętlą na nieużytku za cmentarzem co zwiększy

dostępność tramwaju dla mieszkańców ulic Sępiej, Tunelowej, Niskiej itp.
liczba wskazań: 1

Przedłużenie linii do Kątów Piotrowickich.
liczba wskazań: 1

Wydłużenie linii do os. Miłe Zacisze.
liczba wskazań: 1

Połączenie linią os. Żurawia.
liczba wskazań: 1

Budowa linii tramwajowej jedynie do Górnośląskiego Centrum Medycznego
liczba wskazań: 1

Poprowadzić trasę w sposób umożliwiający skomunikowanie mieszkańców osiedla Targowa,

a także osób zamieszkujących ulice Jankego, szewską, Targową, Jastrzębią i Poprzeczną.
liczba wskazań: 1

Początek tak jak Wariant 2, następnie po przekroczeniu linii kolejowej odbicie w stronę ochojca
iwłączenie w ulicę Jankego. Następnie ulicą Jankego, aż do Braci Wiechułów. Potem przebieg byłby

taki sam jak W Wariancie nr 34. Jeżeli chodzi o szerokość ulicy Jankego i ewentualne wydzielenie
torowiska - proponuję umieszcŻenie torowiska tramwajowego centralnie na środku, umoż|iwienie
poruszania się po nim autobusom, następnie po obu stronach po jednym pasie ruchu, plus

ewentualnie pasy rowerowe ido tego chodnik. Coś na kształt ulicy LubIicz w Krakowie. Miejsca
parkingowe można utworzyć na jezdniach w sąsiednich uliczkach. Na u|. Jankego i tak nie było ich
zbyt wiele. Dodatkowo Warto stworzYć tzw. ''przystanki wiedeńskie'' to znaczy Wyniesie jezdni

w rejonie przystanku tramwajowego, które ułatwia wsiadanie dla pasażera i uspokaja ruch

samochodowy. Szerokość ulicy Lubicz, bez chodników to ok. 13 metróW a ul. Jankego
w najwęższym miejscu ma 17 metróW. Czy|i bez żadnych Wyburzeń da się w ten sposób umieścić
Iinię tramwajoWą.
liczba wskazań: 1

Tramwaj mógł objechać osiedle odrodzenia: wzdłuż rur ciepłowniczych -
spokojna - Radockiego - Bażantowo, wracałby już jak wariant 4A skorzystają
a droga wokół dość szeroka iW Większości niezabudowana.
liczba wskazań: 1

od szpitala ulica Braci Wiechułów do Jankego ijednotorowo ulicą Jankego do
druga nitka wg przedstawionego projektu, czyli 2 i 3A.
liczba wskazań: 1

Koników Polnych -

mieszkańcy osied la

ulicą BarceIońskiej -

Raport z badania ankietowego
dotyczącego preferencjl mieszkańców

Wobec sŻybkiej linii tra mWa jowej na południe Katowic
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Jeden tor poprowadzić pętlą BrynóW Jankego (bez Rzepakowej), Armii Krajowej, Piotrowicka,

Panewnicka, Kłodn ica, Petla Brynów.

|iczba wskazań: 1

lll. Propozycje dot. infrastruktury towarzyszącej

Wykonanle ciągu pieszego od ul. Wilczewskiego do ul. Armii Krajowe'i, umożliwiając wygodne

dojście mieszkańcom ulic WiIczewskiego, Bukszpanowej, Sępiej, Barcelońskiej itd. zarówno do

istnie.|ących przystanków autobusowych "Piotrowice cmentarz'" jak i projektowanej pętli

tramwajowej " KOSTUCHNA"
liczba wskazań: 8

Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż nowej linii tramwajowej.

liczba wskazań: 7

Budowa parkingu dla
przy u licy Radocklego
Liczba wskazań: 6

Budowa bezpłatnych
liczba wskazań: 5

osiedla odrodzenia, którY rekompensowałby likwidację miejsc postojowych

(np. przez Wykup terenu na wysokości sklepu Biedronka).

parkingów przy centach przesiad kowych.

Rapoń z badania ankietowego
dotvczącego preferencji mieszkańców

wobec szYbkiej linii tramWajowej na południe Katowic

oświetlone ibezpieczne dojścia do przystanków, założenie monitoringu na przystankach'

liczba wskazań: 6

Wybudowanie przystanków w odległości 1 km od siebie.

liczba wskazań: 2

Budowa parkingóW rowerowych istojakóW na rowery przY centach przesiadkowych'

liczba wskazań: 2

Propozycje loka lizacji dla przystanków:

0. (dla wszystkich wariantów) pętla ''Brynów''

1'. (dla wszystkich wariantów) skrzyżowanie Kolejowa - Rzepakowa

2' (dla wszystkich wariantów) skrzyźowanie Szenwalda - Jarzębinowa

3. (dla wszystkich wariantów) GórnośIąskie centrum Medyczne

4. (dla wariantu 3A) skrzyżowanie Jaworowa - Braci Wiechułów

4. (dla wariantu 3B) skrzyżowanie Spółdzielczości _ Kryniczna

4' (dla wariantu 4A i48) skrzyżowanie Kryniczna - Zakątek

5. (dla wariantu 3A, 3B i48) skrzyżowanie Radockiego - Łubinowa (osiedle ''odrodzenia'')

5. (dla wariantu 4A) BRAK (las)

6. (dla wszystkich wariantów) osiedle ''Murapol"

7. (dla wszystkich wariantów) pętla ''Kostuchna'' (osiedle ''Bażantów")

Liczba wskazań: 1

lnstalowanie automatóW biletoWych przy przystankach.

Liczba wskazań: 1
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Budowa ekranów dźwiękoszcze Inych przy ul. Radockiego.
Liczba wskazań: 1

BUdoWa specjalnego tUneIU, lub rozszerzenie ulicy rzepakowej do dwóch pasóW. Na jednym pasie
zrobić bus pas Wraz z torami tramwajowymi, by tramwaj nie stał w korkach wraz z samochodami.
Liczba wskazań: 1

lV. Pozostałe.

Brak ingerencji W istniejące parkingi przy ul. Radockiego.
Liczba wskazań: 24

Budowa nowych dróg, modernizacja dróg już istniejących, bezkolizyjnych skrzyżowań
dwupoziomowych w mieście, W szczegó|ności w centraInej ipołudniowej części (zamiast budowy
nowej linii tramwajowej).
Liczba wskazań: 24

Wprowadzić darmową komunikację miejską (lub obniżyć ceny biletów).
Liczba wskazań: 24

Wprowadzić Więcej linil autobusowych W

z pozostałymi częściaml miasta (np. wprowadzić
Liczba wskazań: 7

Przywrócenie autobusu linii 804.
Liczba wskazań: 6

Budowa kolejkl linowej zamiast tramwaju
Liczba wskazań: 5

celu skomunikowania południowych dzlelnic
linie przyśpieszone, usprawnić rozkład jazdy itp.).

odsunąć projektowane torowisko jak najdalej ulicy Jarzębinowej.
Liczba wskazań: 5

Przeznaczyć pieniądze na inny cel - budowę basenów, p|aców zabaw, zewnętrznych siłowni,
parkingów i ścieżek rowerowych
Liczba wskazań: 5

Rozwój infrastruktury tramwajowej W kierunku Ligoty i Panewnik.
Liczba wskazań: 4

Budowa parkingów w mieście.
Liczba wskazań: 4

Budowa tramwaju podziemnego.
Liczba wskazań: 4

Raport z badania ankietoweBo
dotyczącego preferencji mieszkańców

Wobec sŻybkiej lini] tramwajowej na południe Katowic
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Uruchomienie linil nocnych dla nowej trasy.

Liczba wskazań: 4

Rozwinięcie połączeń kolejowych (zamiast budowy nowej linii tramwajowej).

Liczba wskazań: 3

Budowa drogi na linii przebiegu trasy tramwajowej w wariantach 1-4a (zamiast budowy nowej linil

tramwajowej).
Liczba wskazań: 3

Zsynch ronizowanie rozkładu nowej linii tramwajowej z rozkładaml autobusów i pociągów,

moźliwość dokonywania przesiadek w sposób płynny, zorganizowanie komunikacji autobusowej
dowożącej pasażerów do przystanków w systemie,,drzwi _ drzwi".
Liczba wskazań: 3

Rozważenie przeprowadze nia referend u m.

Liczba wskazań: 3

Budowa parkingów przy Górnośląskim Centrum Medycznym.
Liczba wskazań:2

Wprowadzić drogie parkowanle w centrum miasta.

Liczba wskazań:2

Rozważyć budowę metra zamiast ko|ejnej linii tramwajowe.i.

Liczba wskazań:2

Doprowadzenie gazu ziemnego do budynków przy ulicach Warzywnej, Zytniej oraz w okolicy Pętli

Brynowskiej.
Liczba wskazań:2

Uregulować sygnalizację świetlną ponieważ obecna powoduje korki. Chodzi o to aby bYła tzw'

"" zielona linia"".
Liczba wskazań:1

W miejscach gdzie tramwaj będzie wkraczał na uIicę powinien zachować pierwszeństwo

bezkolizyjnego przejazdu tzw. zieloną falę.

Liczba wskazań:1

Wprowadzenle taboru n iskopodłogowego dla nowej liniitramwajowej.
Liczba Wskazań: 1

Zwiększyć częstotliwość kursowania autobusu linii nr 297.

Liczba wskazań: 1

Możliwość bezpośredniego dojazdu do centrum miasta bez przesiadania się na pętli brynowskiej.

Liczba wskazań: 1

Raport z badania ankietowego
dotyczącego pre{erencji mieszkańców

wobec szybkiej ]inii tramwajowej na południe Katowic
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Rozpoznanie czy nie dałoby się jednocześnie wybudować drog| łączącej ulicę Kościuszki
z Kostuchną (Podlesiem) aby odciąźyć ruch na ulicy Jankego'
liczba wskazań: 1

W okresie trwania badania sondaźowego do Urzedu Miasta Katowice
W tym 431 ankiet zostało wypełnionych W trakcie czterech spotkań
298 ankiet za pomocą formularza online.
Celem badania była diagnoza preferenc.ji ioczekiwań mieszkańców
tramwajowej pętla,,Brynów" _ pętla,,Kostuchna".

wpłynęło łączn ie 729 ankiet,
!nformacyjnych, a kole.inych

wobec budowy nowej lin ii

Źródło
pozyskonych

donych

Który woriont powinien zostoć
wybudowdny na pierwszynl

odcinku trasy linii
tramwoiowei

Który woliont powinien zostać Wbudowony no drugim odcinku trasy linii
t,omwojowcj

biegnący od ul'

wzdłUż ul]cY

Korejowej, a

następnie

i5tniejącej]ini]
kolejoWej, Ż

jej idalejw
kierunk!r ul.

Szenwalda do
ul. Ziołowej w

Górnośląskiego
centrurń

Medycznego)

(biegnący od ul'

ko ejnie na jej

pnedlużeniu, z

linii ko ejowej i

dalej na tylach

E.Leclerc,
następnie

leśnych w

SŻenWalda do
ul. Ziolowej w

rejonie
Górnoślą5kiego

Centrum

(b egnący ul'
Z ołową ]

na przedłużeniu ul'

Wariant 38
(b]egnący ul'

Ż]ołową, w ul'
spółdzielczośclW

kierunku u.
Radockiego, wraz z

(biegnący od Ulicy
Żjołowej na fragrnencie

wzdłUż u]' ceg]elnia
Mutcki, a następnie

śladem prŻY istniejącynr
ciep]ociągU W k]er!nk!

ulcy Krynicrnej,
poplowadŻony dalej z
wykorzystaniem śladu
ciepłociągu iobrŻeżem
terenóW eśnych do u|.

BażantóW)

Wariant 4B (bl€gnący
od UlicY Ziołowej na

fragmencie WŻdłuż !l'
Ceglelnia M!rcki, a
następnie śjadem
przy istniejącym
ciepłociągU W

Krynicznejulicą
Koników Po]nYch i

następnie prŻy ul'
R.docklego do ul.

BażantóW)

spotkanie
13.04.201s

4L 36 31 9 30 13

s potka n ie
14.04.2015

38 26 26 13 )4

s potka nie
15.04.2015

32 51 29 21, 31 1,4

s potka nie
16.04.2015

)) 40 1) 15 2L 16

bada nie
ONLINE

139 131 89 41 78 68

ŁĄczNlE 272 284 187 99 184 114

Raport z badania ankletowego
dotyczącego preferencji rnieszkańców

wobec sŻYbkiej llniitramwajowej na południe Katowic
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Na pierwsze pytanie odpowie działo % Wszystkich respondentów. Z pozyskanych danych wynika,

że respondenci, którzy zdecydowali się na dokonanie wyboru pomiędzy dwoma alternatYwnymi

Wariantami przebiegu linii W północnej części projektowanej trasy, w nieomalże równym stopniu

opowiedzieli się za budową torowiska tramwajowego W warlancje 1, jak i W Wariancie 2'

Z 431 respondentów wypełniających ankiety podczas spotkań niespełna 31% wybrało Wariant 1,

a 35,5o/o opowiedziało się za Wariantem 2. Nieco inaczej przedstawia'ią się wyniki pozyskane

w badaniu online, gdyż 46,5% respondentów oddało głos za Waria ntem I, a 44o/o za Wa ria ntem 2.

Należy zauważyć, że 24% badanych nie wskazalo żadnego z dwóch proponowanych Wariantów,

wyrażając tym samym sprzeciw wobec zaproponowanych rozwiązań.

W odpowiedzi na kolejne pytanie dot. Wariantowego przebiegu zaproponowanej trasy różnice

w opiniach respondentóW są już bardzie'i widoczne. Przede wszystkim respondenci mieli do

wyboru aż 4 Warianty, w tym W dwóch pierwszych Wariantach (wariant 34 i 38) charakterystyczne

iest Wytyczenie toróW wzdłuż budynków mieszkalnych, z tą różnicą, że pierwszy z nich wytyczony

został W ulicy JaWorowej, a drugi w uIicy Spółdzielczości. W Wariancle 48 torowisko

zaprojektowane zostało w ulicy Koników Polnych, a następnie Włącza się w ulicę Radockiego.

W wariancie 4A torowisko w przeważającej mierze przebiega obrzeżem terenów leśnych,

obejmując budoWę torowiska jedynie W ulicy Bażantów, z całkowitym pominięciem ulicy

Radockiego, która We wcześniejszych Wariantach jest Wykorzystana do Wytycuenia torowiska.

Na pytanie drugie łącznie odpowiedziało 80% Wszystkich respondentóW.

Wariant 3A zdobył uznanie ŻŻ]% uczestnikóW spotkań, a wariant 38 _ 1-3,5%. W badaniu onIine

za wariantem 3A opowiedziało się 29,9% internautóW, a za Wariantem 38 _13,7%'

lednakże tuż za Wariantem 34 uplasował się Wariant 4 A, którego przebieg jest znacznie odsunięty

od zabudowań mieszkalnych i poprowadzonym w dużej mierze obrzeżem terenów leśnych.

24,6 o/o respondentóW uczestniczących w spotkaniach informacyjnych opowiedziało się

za wariantem 4A, W badaniu online ten sam Wariant zdobył uznanie 26,2yo internautów '

sumując wyniki cząstkowe należy zauważyć, że wariant 3A, zdobył łącznie 187 głosy'

na poziomie poparcia wyrażonym przez Ż5,5%o wszystkich badanych, wyprzedzając o zaledwie

o,5% wariant 4A, który został wybrany łącznie 184 razy, stanowiąc 25,2% wszystkich

odpowiedzi.

Zestawiając wyniki pozyskane w ankietach papierowych oraz online naleźy zauważyć, że poparcie

wyrażone przez respondentów dla dwóch najczęściej wskazywanych wariantów rozłożyło się

równomiernie, zdobywając nieomalże równą liczbę głosów.

20% respondentów nie wskazało żadnego z czterech proponowanych wariantów, Wyrażając tym

samym sprzeciw wobec zaproponowanych rozwiązań.

Raport z badania ankietowe8o
dotycŻącego preferencji mieszkańców

Wobec sŻybkiej iniitramwajowej na południe Katow]c

ogółem na wariant 2 oddało głos 39% wszystkich badanych, którzy odpowiedzieli na pytanie 1,

natomiast wariant 1spotkal się z przychylnością 37% respondentów.
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Na 729 ankiet Wypełnionych w terminie w 135 stwierdzono brak odpowiedzi na obvdwa pytania
dot. wariantowości proponowanych odcinków, co oznacza, Że L8,5% wszystkich respondentów
postanowiło nie rozstrrygać na korzyść żadnego wariantu - protestując tym samym wobec
wszystkich przedstawionych propozycji.

Wszyscy respondenci mieli możliwość wyrażenia opinii o planowanej linii tramwajowej W pytaniu
otwartym.

Ponad yn respondentów, czyli 29% wypowiedziało się jednoznacznie negatywnie o budowie
nowej linii.

Najczęściej pojaWiającymi się argumentami przeciw pIanowanej inWestycji był brak zgody
na naruszenie istniejącej infrastruktury drogowej, w szczególności w wąskich ulicach, w których
Wwyczono Wariantowe trasy linii tramwajowej. Respondenci zarzucali, że Iinia tramwajowa
negatywnie wpłynie na komfort Źycia i bezpieczeństwo mieszkańców posesji, które znajdowałyby
się wzdłuż trasy nowej linii.

Z krytyką spotkał się również wariant 44 (którego przebieg prowadzony jest dużym oddaleniu od
zabudowań mieszkalnych). Z jednej strony pojawiły się zarzuty odnoszące się do braku
rentowności takiego połączenia, z uwagi na potencjalnie niewielką liczbą korzystających z takiej
formy komunikacji miejskiej. Z drugiej strony respondenci sprzeciwiali się naruszeniu terenóW
leśnych, w tym obszaru rezerwatu.

Występowały również głosy wskazujące na konieczność przeznaczenia środków finansowych
na innego rodzaju zadania publiczne, jak np. rozbudowę infrastruktury drogowej, która przez część
respondentów uznawana jest za priorytetową (w przeciwieństwie do Iinii tramwajowej, z której
i tak _ zgodnie z deklaracjami _ nie będą korzystać). Ponadto część ankietowanych zarzuciła
propozycjom brak wystarczającego skomunikowania mieszkańców Piotrowic i ochojca, gdyż
projektowane trasy całkowicie omijają takie ulice, jak Kościuszki, Jankego, czy Armii Krajowej _
gdzie według oceniających Występuje zdecydowanie większa potrzeba budowy nowej Iinii
tramwajowej.

Po wskazanym terminie badania, czyli po 24 kwietnia br., do Urzędu Miasta Katowice wpłynęły
ankiety W liczbie !73. Z uwagi na fa kt, że ankiety wpłynęły po terminie badania, nie było moż|iwe
uwzględnienie ich wyników W zestawieniu zbiorczym, podsumowującym przeprowadzone badanie
ankietowe-

/ Rapoft z badania ankietowego

/ dotyczącego preferencjimieszkańców
wobec szylkiei liniitramwajowei na połUdnie Katowic


