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WNIOSKI ZŁOŻONE MAILOWO 

1. 1. 6.12.2019 r. MK Utworzenie bezpośredniego połączenia północnych 
dzielnic Bielska-Białej z Parkiem Przemysłowym. 

Brak zasadności tworzenia połączenia bezpośredniego kursującego kilka razy w ciągu doby - 
łączącego północne rejony komunikacyjne miasta z Parkiem Przemysłowym.  
Istnieje możliwość podróży łączonej z przesiadką na przystankach: 
- 3 Maja Dworzec (linie nr 33, 51); 
- Piastowska Lubertowicza (linia nr 32). 
Wnioski: potrzeba budowy nowego przystanku Piastowska Dworzec kier. Hulanka (opisanego 
w opracowaniu) ułatwiającego przesiadkowość pomiędzy liniami (umożliwienie szybkiej 
przesiadki pomiędzy przystankami Warszawska Dworzec (z linii nr 13, 13w, 29, 50); 
- potrzeba przetrasowania linii autobusowych z przystanku Podwale Dworzec do przystanku 
Warszawska Dworzec (zapewnienie przesiadkowości z linii nr 17, 31, 56, 56BIS na przystanku  
3 Maja Dworzec). 

2. 2. 7.12.2019 r. PB Zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 7 w 
godzinach szczytu do 15/20 min. 
 

Brak możliwości finansowania nowych kursów. 
Zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 7 do poziomu 15/20 min wymaga uruchomienia 
dodatkowego autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na 
chwilę obecną brak możliwości realizacji postulatu. 

3. 2. 7.12.2019 r. PB Likwidacja linii nr 30, zwiększenie częstotliwości 
kursowania linii nr 50, pozostawienie linii nr 28 bez 
zmian. 

Porozumienie komunalne z Gminą Czechowice-Dziedzice. 
Linia nr 50 objęta jest porozumieniem komunalnym pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Gminą 
Czechowice-Dziedzice w zakresie wzajemności świadczenia usług komunikacyjnych. Zwiększenie 
jej częstotliwości kursowania na całej długości trasy wymaga porozumienia z Czechowicami w 
zakresie zwiększenia liczby kursów na liniach nr VII oraz 50. Uruchomienie dodatkowych kursów 
wiązałoby się także z potrzebą uruchomienia dodatkowego autobusu oraz zatrudnienia 
dodatkowych kierowców.  
Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 

4. 2. 7.12.2019 r. PB Wydłużenie linii nr 28 do Wapienicy Centrum 
/Dzwonkowa /Strażacka przez Os. Kopernika, Os. 
Polskich Skrzydeł. 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Przez rejon Os. Aleksandrowice przebiegają trasy linii nr 7, 10, 16, 20, 52 kursujące do Wapienicy 
- brak zasadności wydłużania kolejnej linii tą samą trasą. W projekcie optymalizacji 
przedstawiono koncepcję przetrasowania linii nr 16 - zapewnienie mieszkańcom Aleksandrowic 
dojazdu do terenów rekreacyjnych w Wapienicy. 

5. 2. 7.12.2019 r. PB Synchronizacja rozkładów jazdy linii 28/50 z liniami 22, 
27, 57 do os. Sarni Stok. 

Wniosek do realizacji. 
Zakładana jest synchronizacja rozkładów jazdy linii kursujących do Os. Sarni Stok. 
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6. 2. 7.12.2019 r. PB Wydłużenie linii nr 2 do Os. Wojska Polskiego. Brak zasadności realizacji postulatu. 
Do Os. Wojska Polskiego kursują linie nr 4, 15, 21+34. Proponuje się zwiększenie częstotliwości 
kursowania linii nr 15 poprzez włączenie do niej kursów linii nr 23. 

7. 2. 7.12.2019 r. PB Zmiana trasy przejazdu linii nr 18 - skierowanie linii ul. 
Boboli i Partyzantów (zastąpienie wariantów linii nr 21). 
Uruchomienie 18 w weekendy. 

Brak możliwości realizacji postulatu oraz możliwości finansowania nowych kursów. 
Wydłużenie trasy przejazdu linii nr 18 o wspomniane ulice wiązałoby się ze znacznym 
zmniejszeniem liczby wykonywanych kursów. Uruchomienie linii nr 18 w weekendy wiąże się z 
potrzebą zatrudnienia dodatkowych kierowców do obsługi linii. 

8. 2. 7.12.2019 r. PB Zmiana trasy połączonych linii nr 21 i 34 ul. Leszczyńską, 
Maczka. 

Wnioski: propozycja zasadna, wymagająca dalszych analiz. 

9. 2. 7.12.2019 r. PB Nieuruchamianie wariantowych kursów linii nr 10 przez 
os. Kopernika - przejęcie potoków pasażerskich przez 
linię nr 21. 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Zgłaszane postulaty przez studentów wskazują na potrzebę utrzymania relacji porannych kursów 
linii nr 24BIS>10 przebiegających przez ul. Piastowską oraz 3 Maja. 

10. 2. 7.12.2019 r. PB Uruchomienie linii nr 5 relacji Langiewicza Basen - 
Gemini Park - Os. Karpackie - Piastowska - Piłsudskiego - 
Komorowicka - Piekarska - Lwowska - Kakowska - 
Wapienna Osiedle. 

Brak zasadności uruchomienia linii. 
Linie o charakterze podkowy (7, 23 i 28) pokazują że połączenia te nie cieszą się popularnością 
na całym odcinku trasy przejazdu - wykorzystywane są jedynie w relacjach kraniec A/B > 
centrum miasta. Istotnym jest zapewnienie szybkich połączeń do centrum miasta oraz 
umożliwienie pasażerom szybkiej przesiadki pomiędzy liniami. 

11. 2. 7.12.2019 r. PB Likwidacja linii nr 9 i 29. Brak zasadności likwidacji linii. 
Linie nr 9 i 29 pełnią rolę połączeń szczytowych - zapewniających dojazd do zakładów pracy. 

12. 3. 7.12.2019 r. PB Organizacja komunikacji nocnej – dodatkowe kursy linii 
nocnych. 

Propozycja do dalszych analiz. 
Przeanalizowana zostanie możliwość uruchomienia dodatkowych kursów w godzinach 
późnowieczornych na podstawowych liniach komunikacyjnych. 

13. 4. 8.12.2019 r. MS Zmiana nazwy przystanku Komorowicka Piekarnia. Propozycja zasadna - proponowana nowa nazwa - Komorowicka Kładka. 
 

14. 4. 8.12.2019 r. MS Zmiana nazwy przystanku Warszawska Lipowa. Propozycja zasadna - nowa nazwa została zaproponowana w projekcie optymalizacji - 
Warszawska Dworzec. 

15. 4. 8.12.2019 r. MS Synchronizacja rozkładów jazdy linii nr 25, 51 i X w 
Mazańcowicach. 

Porozumienie komunalne z Gminą Jasienica. 
Linia nr 51 oraz wydłużone kursy linii nr 25 są objęte porozumieniem komunalnym zawartym 
pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Gminą Jasienica - na mocy którego Gmina Jasienica określa 
liczbę kursów oraz godziny ich realizacji. Linia nr X jest objęta porozumieniem pomiędzy Gminą 
Czechowice-Dziedzice a Gminą Jasienica. Wniosek ws. zmian godzin kursowania ww. linii należy 
złożyć w Urzędzie Gminy Jasienica. 

16. 5. 8.12.2019 r. SK Zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 16 w dni 
wolne oraz wakacje. 
 

Propozycja zadana. W opracowaniu przedstawiona została koncepcja zmiany pętli końcowych 
linii nr 7 i 16 w Wapienicy - skierowanie linii nr 7 do pętli Wapienica Zapora - dzięki czemu w 
weekendy oraz wakacje zwiększona zostanie częstotliwość odjazdów. 
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17. 5. 8.12.2019 r. SK Zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 57 w dni 
wolne oraz wakacje. 
 

Porozumienie komunalne z Gminą Wilkowice. 
Linia nr 57 jest objęta porozumieniem komunalnym zawartym pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a 
Gminą Wilkowice - na mocy którego Gmina Wilkowice określa liczbę kursów oraz godziny ich 
realizacji. Wniosek ws. zwiększenia częstotliwości kursowania linii nr 57 należy złożyć w Urzędzie 
Gminy Wilkowice. 

18. 5. 8.12.2019 r. SK Uruchomienie linii do Jaworza. Brak porozumienia komunalnego z Gminą Jaworze. 
Uruchomienie linii wykraczającej poza granice administracyjne Gminy Bielsko-Biała jest możliwe 
jedynie po podpisaniu porozumienia komunalnego pomiędzy dwoma sąsiednimi gminami. 

19. 6. 8.12.2019 r. MT Zmiana tras przejazdów linii nr 3 i 32 – utrzymanie linii 
nr 3 w aktualnej relacji – dojazd młodzieży do placówek 
oświatowych na ul. Michałowicza. 

Projekt zmian trasy przejazdu linii nr 3 i 32 skierowany do ponownej analizy. 
 

20. 6. 8.12.2019 r. MT Synchronizacja rozkładów jazdy linii nr 7 i 18. Propozycja do dalszej weryfikacji 
Przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy linii nr 18.  

21. 6. 8.12.2019 r. MT Zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 18, 37 i 
38. 

Brak możliwości finansowania nowych kursów. 
Uruchomienie dodatkowych kursów na liniach nr 18, 37 i 38 wymaga uruchomienia 
dodatkowych trzech autobusów oraz zatrudnienia sześciu dodatkowych kierowców do obsługi 
linii - na chwilę obecną brak możliwości realizacji postulatu. 

22. 6. 8.12.2019 r. MT Brak taboru przegubowego – wprowadzenie podziału 
kategorii taboru do poszczególnych linii. 

Dopasowanie długości taboru do obsługiwanych linii. 
Szczegółowy podział taboru ze względu na długość i jego dospawanie do poszczególnych linii 
komunikacyjnych zostało określone w umowie przewozowej podpisanej przez organizatora - 
Gminę Bielsko-Biała i operatora - Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej sp. z o.o. 

23. 7. 8.12.2019 r. PK Udostępnienie API do aplikacji podmiotów 
zewnętrznych. 

Dane GTFS w Google Transit. 
Aktualne dane rozkładowe są udostępniane w postaci plików GTFS do Google Transit. 
Zewnętrzne podmioty mogą z nich korzystać bez ograniczeń. 

24. 8. 8.12.2019 r. AB Połączenie linii nr 21 i 34 – częstotliwość kursowania. 
 

Częstotliwość kursowania linii nr 21 i 34 – wyjaśnienie. 
Zakładana jest częstotliwość linii na poziomie co 30 min - w zależności od potrzeb przewozowych 
- w godzinach szczytu część kursów wydłużona przez Mikuszowice Błonia (częstotliwość ok. 90 
min), pozostałe kursy skierowane szybką trasą przez Szpital Wojewódzki. 

25. 8. 8.12.2019 r. AB Połączenie linii nr 15 i 23, 26 i 27, likwidacja 37 i 38, 
wydłużenie linii nr 57 do Os. Sarni Stok. 

Aprobata do przedstawionych w propozycji optymalizacji zmian. 
 

26. 8. 8.12.2019 r. AB Wydłużenie linii nr 9 do Wapienicy Dzwonkowej lub 
zmiana trasy przejazdu przez ul. Skrzydlewskiego do Os. 
Polskich Skrzydeł. 

Analiza zasadności - propozycja do dalszych analiz. 
 

27. 8. 8.12.2019 r. AB Zmiana trasy przejazdu linii nr 10, 20 i 52 w Wapienicy. Brak zasadności zgłoszenia w pełnym zakresie wniosku – propozycja do dalszych analiz. 
Po zakończeniu przebudowy ul. Cieszyńskiej w dalszym ciągu utrzymana zostanie komunikacja 
autobusowa starym śladem ul. Międzyrzeckiej. Analizowana jest możliwość przetrasowania 
części linii ul. Cieszyńską i Międzyrzecką (wiadukt) lub ul. Dzwonkową. 
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28. 8. 8.12.2019 r. AB Przedłużenie linii nr 18 do Wapienicy. Brak możliwości finansowania nowych kursów. 
Wydłużenie linii nr 18 do Wapienicy skutkowałoby wprowadzeniem znacznych redukcji w 
rozkładzie jazdy (wydłużenie czasu przejazdu). Uruchomienie dodatkowych kursów na linii nr 18 
wymaga uruchomienia dodatkowego autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych 
kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną brak możliwości realizacji postulatu. 

29. 8. 8.12.2019 r. AB Wydłużenie linii nr 2 do Os. Polskich Skrzydeł. Brak zasadności realizacji postulatu. 
Do Os. Polskich Skrzydeł kursują linie nr 4, 15, 21+34. Proponuje się zwiększenie częstotliwości 
kursowania linii nr 15 poprzez włączenie do niej kursów linii nr 23. 

30. 8. 8.12.2019 r. AB Wydłużenie linii nr 30 do Os. Sarni Stok. Brak zasadności realizacji postulatu. 
W projekcie optymalizacji zakładane jest wydłużenie często kursującej linii nr 57 do Os. Sarni 
Stok. 

31. 8. 8.12.2019 r. AB Dodatkowe kursy późno-wieczorne. Przeanalizowana zostanie możliwość uruchomienia dodatkowych kursów na liniach 
podstawowych w godzinach późnowieczornych. 

32. 8. 8.12.2019 r. AB Ograniczenie pracy przewozowej w niedziele 
niehandlowe. 

Propozycja do dalszych analiz. 

33. 9. 8.12.2019 r. R Wprowadzenie ciepłego guzika. Propozycja do dalszych analiz - likwidacja zasady wsiadania przednimi drzwiami czy 
wprowadzenie ciepłego guzika. 

34. 10. 8.12.2019 r. S Wydłużenie linii nr 3 do Bestwiny. Porozumienie komunalne z Gminą Bestwina. 
Uruchomienie linii wykraczającej poza granice administracyjne Gminy Bielsko-Biała jest możliwe 
jedynie po podpisaniu porozumienia komunalnego pomiędzy dwoma sąsiednimi gminami. W 
przypadku Gminy Bestwina porozumienie zostało zawarte wyłącznie na wydłużenie trasy linii nr 
56 do przystanku Bestwina Centrum. 

35. 11. 9.12.2019 r. WB Utworzenie bezpośredniego połączenia  wschodnich 
dzielnic Bielska-Białej z Parkiem Przemysłowym. 
 

Brak zasadności tworzenia połączenia bezpośredniego kursującego kilka razy w ciągu doby - 
łączącego wschodnie rejony komunikacyjne miasta z Parkiem Przemysłowym.  
Istnieje możliwość podróży łączonej z przesiadką na przystankach: 
- 3 Maja Dworzec (linie nr 13, 13w, 26, 27, 35, 35L/S z rejonu Lipnika, 2, 4, 9, 11 15, 22, 23 z 
rejonu Os. Złote Łany). Ponadto bezpośrednie połączenie z Os. Złote Łany zapewnia linia nr 20. 
Brak możliwości prowadzenia regularnych linii komunikacji miejskiej drogami ekspresowymi. 

36. 11. 9.12.2019 r. WB Wprowadzenie linii ekspresowych. 
 

Brak zasadności tworzenia linii ekspresowych. 
Z uwagi na liczne wnioski pasażerów dotyczące obsługi przez linie autobusowe wszystkich 
przystanków na trasie przejazdu wycofano się z pomysłu rozwoju linii przyspieszonych 
nieobsługujących wybranych przystanków. 
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37. 11. 9.12.2019 r. WB Zmiana godzin odjazdów linii w Parku Przemysłowym. Godziny odjazdów autobusów z terenu Parku Przemysłowego są indywidualnie ustalane z 
poszczególnymi zakładami pracy – wniosek w sprawie zmiany rozkładu jazdy należy złożyć w 
zakładzie pracy. 

38. 11. 9.12.2019 r. WB Wprowadzenie wariantowych kursów linii nr 1 przez ul. 
Wałową, Piłsudskiego i Stojałowskiego. 
 

Brak zasadności tworzenia wariantów objazdowych na podstawowych liniach 
komunikacyjnych. 
Wprowadzenie wariantowości kursowania linii nr 1 przez ul. Wałową, Piłsudskiego i 
Stojałowskiego wpłynęłoby negatywnie na czas przejazdu linii (znaczne wydłużenie czasu  
przejazdu skutkujące zmniejszeniem liczby kursów) a także zmusiło stałych pasażerów do 
wydłużenia czasu podróży. 

39. 11. 9.12.2019 r. WB Brak szerokiej oferty biletów czasowych oraz wspólna 
taryfa z Kolejami Śląskimi. 

Propozycja do dalszych analiz – rozważona zostanie możliwość rozszerzenia oferty biletów 
przesiadkowych. 

40. 12. 9.12.2019 r. ES Zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 7 w 
Wapienicy - brak dogodnego połączenia do FCA Poland. 

Brak możliwości finansowania nowych kursów. 
Zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 7 do poziomu 15/20 min wymaga uruchomienia 
dodatkowego autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na 
chwilę obecną brak możliwości realizacji postulatu. W opracowaniu przedstawiona została 
koncepcja zmiany pętli końcowych linii nr 7 i 16 w Wapienicy - skierowanie linii nr 16 do pętli 
Wapienica Dzwonkowa oraz zmiana trasy przejazdu linii 20 lub 52 - przetrasowanie linii z 
przejazdem przez ul. Dzwonkową oraz ul. Zagajnik. Dzięki dodatkowej linii w tym rejonie 
Wapienicy zwiększy się częstotliwość kursowania autobusów na ul. Dzwonkowej - w przypadku 
przetrasowania linii nr 52 - mieszkańcy tej części Wapienicy uzyskają połączenie linią nr 52 do 
przystanku Warszawska Dworzec - dogodna przesiadkowość na inne linie w kierunku FCA. 

41. 13. 9.12.2019 r. EW Uruchomienie nowej linii na ul. Złotych Kłosów. Brak zasadności realizacji postulatu. 
Osiedle Złote Łany jest jednym z najlepiej skomunikowanych osiedli mieszkaniowych w Bielsku-
Białej. Przez przystanek Łagodna Złotych Kłosów przebiegają trasy 5 linii komunikacyjnych. 
Przeprowadzono wizję w terenie, która nie potwierdza możliwości bezpiecznego zawracania linii 
o charakterze minibusowym w górnej części ul. Złotych Kłosów. 

42. 14. 9.12.2019 r. WB Zmiana trasy przejazdu - kursy wariantowe linii nr 2 i 11 
ul. Bora-Komorowskiego i Leszczyńską. 
 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Komunikację w relacji Straconka - Gemini Park zapewnia linia nr 35L/S - na analizowanym 
odcinku trasy nie obserwuje się zapotrzebowania na uruchamianie dodatkowych kursów w tej 
relacji. Z Mikuszowic do Gemini Park istnieje możliwość podróży łączonej liniami 2 lub 9 oraz 
przesiadkę na linię nr 35L/S na przystanku Żywiecka Leszczyny. 

43. 14. 9.12.2019 r. WB Dodatkowe kursy linii nocnych N1 i N2. Propozycja do dalszych analiz. 
Przeanalizowana zostanie możliwość uruchomienia dodatkowych kursów w godzinach 
późnowieczornych na podstawowych liniach komunikacyjnych. 

44. 15. 9.12.2019 r. PK Dodatkowe kursy na liniach nr 18 lub 24. Brak możliwości finansowania nowych kursów. 
Uruchomienie dodatkowych kursów na linii nr 18 wymaga uruchomienia dodatkowego autobusu 
oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną brak 
możliwości realizacji postulatu. 



Tabela 1 – Raport z wniosków i uwag zgłoszonych w postaci mailowej oraz pisemnej 
 

 

 

 

Lp. 
Nr 
wniosku 

Data zgłoszenia Zgłaszający Przedmiot zgłoszenia Zasadność realizacji zgłoszenia 

45. 16. 9.12.2019 r. K Zmiana nazwy przystanku Armii Krajowej ZIAD na Armii 
Krajowej WORD. 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Przystanek Armii Krajowej ZIAD odnosi się do lokalizacji całości kompleksu ZIAD, w skład którego 
wchodzi m.in. WORD oraz Hotel Dębowiec. Wprowadzenie zmiany nazwy ułatwiłoby 
podróżowanie komunikacją miejską jedynie nielicznej grupie pasażerów (kursantów WORD). 

46. 17. 9.12.2019 r. MS Wydłużenie linii nr 3 do Bestwiny. Porozumienie komunalne z Gminą Bestwina. 
Uruchomienie linii wykraczającej poza granice administracyjne Gminy Bielsko-Biała jest możliwe 
jedynie po podpisaniu porozumienia komunalnego pomiędzy dwoma sąsiednimi gminami. W 
przypadku Gminy Bestwina porozumienie zostało zawarte wyłącznie na wydłużenie trasy linii nr 
56 do przystanku Bestwina Centrum. 

47. 18. 9.12.2019 r. KJ Likwidacja linii nr 28 – zbyt niska częstotliwość 
kursowania autobusów ul. Michałowicza. 

Częstotliwość kursowania autobusów ul. Michałowicza. 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 

48. 18. 9.12.2019 r. KJ Dodatkowe kursy linii nocnych N1 i N2. Propozycja do dalszych analiz. 
Przeanalizowana zostanie możliwość uruchomienia dodatkowych kursów w godzinach 
późnowieczornych na podstawowych liniach komunikacyjnych. 

49. 19. 9.12.2019 r. SK Zmiana czasu przejazdu linii nr 24 na odcinku od 
Starego Bielska do Wapienicy. 

Propozycja zasadna: potrzeba skorygowania czasu przejazdu linii nr 24. 

50. 19. 9.12.2019 r. SK Uruchomienie przystanków Partyzantów Belos, 
Partyzantów Krepol na żądanie. 

Brak zasadności realizacji zgłoszenia. 
Z uwagi na liczne wnioski pasażerów dotyczące obsługi przez linie autobusowe wszystkich 
przystanków na trasie przejazdu wycofano się z pomysłu tworzenia przystanków na żądanie.  

51. 19. 9.12.2019 r. SK Zmiana trasy przejazdu linii nr 17, 31 i 56 do przystanku 
Warszawska Dworzec – zasygnalizowanie problemu 
zbyt małej pojemności pętli autobusowej. 

Założenie zbieżne z projektem optymalizacji. 
 

52. 19. 9.12.2019 r. SK Uruchomienie linii nr 37 i 38 w weekendy. Brak możliwości finansowania nowych kursów. 
Uruchomienie kursów na liniach nr 37 i 38 w weekendy wymaga uruchomienia dodatkowych 
dwóch autobusów oraz zatrudnienia czterech dodatkowych kierowców do obsługi linii - na 
chwilę obecną brak możliwości realizacji postulatu. 

53. 19. 9.12.2019 r. SK Pozostawienie tras linii nr 3 i 32 bez zmian. Zwrócenie 
uwagi na problem związany z przepustowością 
przystanku Szpital Wojewódzki (obsługa przystanku 
pojazdami przegubowymi) 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Na linii nr 32 w związku z wydłużeniem trasy przejazdu planuje się uruchomić dodatkowy 
autobus (pozyskany z likwidowanej linii nr 37). Zmiana spowoduje wycofanie przegubowych 
autobusów na linii nr 3 z przystanku Szpital Wojewódzki - obsługa Szpitala Wojewódzkiego 
ulegnie poprawie. 
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54. 19. 9.12.2019 r. SK Pozostawienie bez zmian tras linii nr 15 i 23. Brak 
połączenia do Szpitali. 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Mieszkańcy os. Złote Łany w dalszym ciągu będą mieć połączenie ze Szpitalem przy ul. 
Wyzwolenia oraz Wyspiańskiego za sprawą kursującej co 30 min linii nr 15. Połączenie ze 
Szpitalem Wojewódzkim zostanie zapewnione przez linię nr 21 (kursy co 30 min). 

55. 19. 9.12.2019 r. SK Pozostawienie bez zmian trasy linii nr 21 i 34. Propozycja do dalszych analiz. 

56. 19. 9.12.2019 r. SK Pozostawienie bez zmian trasy linii nr 12. Brak zasadności realizacji postulatu. 
Zmiana trasy linii nr 12 pozwoli na obsługę nowych rejonów komunikacyjnych miasta. 

57. 19. 9.12.2019 r. SK Pozostawienie bez zmian trasy linii nr 7 i 16. Brak zasadności realizacji postulatu. 
W opracowaniu przedstawiona została koncepcja zmiany pętli końcowych linii nr 7 i 16 w 
Wapienicy - skierowanie linii nr 7 do pętli Wapienica Zapora - dzięki czemu w weekendy oraz 
wakacje zwiększona zostanie częstotliwość odjazdów.  

58. 19. 9.12.2019 r. SK Wydłużenie linii nr 57 do Os. Sarni Stok – brak 
przepustowości pętli autobusowej. 

Wydłużenie linii nr 57 uwarunkowane jest gruntowną przebudową pętli autobusowej. 

59. 20. 9.12.2019 r. GG Uruchomienie nowej linii na trasie Straconka – 
Wapienica przez Os. Karpackie. 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Ze Straconki istnieje możliwość podróży łączonej z przesiadką (liniami nr 11, 35L/S) na 
przystanku 3 Maja Dworzec (na linie nr 7, 10) oraz Warszawska Dworzec (linie nr 16 i 52). 

60. 21. 9.12.2019 r. IG Wydłużenie linii nr 11 do CH Sarni Stok. Brak możliwości realizacji postulatu. 
Wydłużenia linii komunikacyjnych do obiektów handlowych realizowane są w porozumieniu z 
zainteresowanymi podmiotami. W przypadku CH Sarni Stok zawarta została umowa na 
wydłużenie linii nr 30 do CH Sarni Stok umożlwiająca m.in. zawracania autobusów na terenie 
placu manewrowego wewnątrz CH. Wniosek w sprawie wydłużenia linii nr 11 należy złożyć w 
biurze administracji CH Sarni Stok. Niezależnie od powyższego dojazd do CH Sarni Stok 
umożliwiają trzy przelotowe linie autobusowe nr 22, 27 i 52. 

61. 22. 10.12.2019 r. WK Zmiana charakteru linii nr 7 z linii uzupełniającej na linię 
podstawową. 
 
 

Brak możliwości realizacji postulatu. 
Linia nr 7 w znacznej części trasy pokrywa się z trasą przejazdu podstawowej linii nr 10 – 
kursującej w szybkiej relacji ul. Piastowską. Zmiana kategorii linii nr 7 wiązałaby się z potrzebą 
uruchomienia dodatkowych dwóch/trzech autobusów oraz zatrudnieniem 4/5 dodatkowych 
kierowców do jej obsługi – na chwilę obecną zmiana kategorii linii niemożliwa do realizacji. 

62. 22. 10.12.2019 r. WK Brak biletomatów w Wapienicy, Os. Polskich Skrzydeł, 
Os. Wojska Polskiego i przy przystanku Hotel Prezydent. 

Rozwój płatności mobilnych. 
Planuje się rozwój mobilnych kanałów płatności o wprowadzenie biletów długookresowych - 
miesięcznych do aplikacji mobilnej, dzięki czemu znacznie rozszerzona zostanie dostępność do 
zakupu biletów. W najbliższych latach planuje się przeprowadzić modernizację istniejących 
automatów biletowych – przeprowadzona zostanie także analiza możliwości rozszerzenia sieci 
biletomatów stacjonarnych. 

63. 22. 10.12.2019 r. WK Uruchomienie nowych połączeń do Komorowic. Brak zasadności realizacji postulatu. 
Do Komorowic Krakowskich kursują linie nr 3, 29 i 32. Natomiast do Komorowic Śląskich linie nr 
33, 50 i 51. Dodatkowo Komorowice są obsługiwane przez linie nr VII i X uruchamiane przez PKM 
Czechowice-Dziedzice. Brak zasadności uruchamiania kolejnych połączeń. 
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64. 23. 10.12.2019 r. PB Uruchomienie linii minibusowej na ul. Jeżynowej. Brak możliwości technicznych poprowadzenia w przedmiotowym rejonie linii minibusowej. 
Przeprowadzona wizja w terenie wykluczyła możliwość poprowadzenia linii minibusowej ul. 
Jeżynową z uwagi m.in. na zbyt małą szerokość jezdni, łuki poziome, stromy – kręty podjazd od 
strony Kamienicy. Uruchomienie komunikacji miejskiej na przedmiotowym rejonie jest 
zasadne lecz będzie możliwym dopiero po przebudowie – poszerzeniu ulicy. 

65. 24. 10.12.2019 r. KB Uruchomienie linii minibusowej na ul. Jeżynowej. Brak możliwości technicznych poprowadzenia w przedmiotowym rejonie linii minibusowej. 
Przeprowadzona wizja w terenie wykluczyła możliwość poprowadzenia linii minibusowej ul. 
Jeżynową z uwagi m.in. na zbyt małą szerokość jezdni, łuki poziome, stromy – kręty podjazd od 
strony Kamienicy. Uruchomienie komunikacji miejskiej na przedmiotowym rejonie jest 
zasadne lecz będzie możliwym dopiero po przebudowie – poszerzeniu ulicy. 

66. 25. 10.12.2019 r. JK Utrzymanie kursowania linii nr 28. Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 

67. 26. 10.12.2019 r. IR Wydłużenie linii nr 31 do Pisarzowic/Wilamowic. Brak porozumienia komunalnego z Gminą Wilamowice. 
Uruchomienie linii wykraczającej poza granice administracyjne Gminy Bielsko-Biała jest możliwe 
jedynie po podpisaniu porozumienia komunalnego pomiędzy dwoma sąsiednimi gminami.  

68. 27. 10.12.2019 r. M Uruchomienie dodatkowego przystanku na ul. 
Urodzajnej – za skrzyżowaniem z ul. Tuwima. 

Brak możliwości technicznych uruchomienia nowego przystanku. 
Na przedmiotowym odcinku ul. Urodzajnej nie ma możliwości technicznych wytyczenia 
dodatkowego przystanku autobusowego z uwagi na znaczne nachylenie niwelety jezdni. 
Ponadto, odległość pomiędzy przystankami Urodzajna Osiedle Langiewicza a  Tuwima Osiedle 
Langiewicza wynosi ok. 600 m (w terenie zabudowanym przystanki komunikacji miejskiej 
powinny być projektowane co ok. 500 m). 

69. 27. 10.12.2019 r. M Wydłużenie linii nr 20 do Os. Langiewicza. Brak zasadności realizacji postulatu. 
Wydłużenie linii nr 20 do Os. Langiewicza wiązałoby się z wydłużeniem czasu przejazdu linii o ok. 
15 minut – co spowodowałoby znaczne zmniejszenie liczby wykonywanych kursów na linii nr 20. 
Mieszkańcy Os. Langiewicza mają możliwość dogodnej przesiadki na przystanku Os. Złote Łany 
(linie nr 15, 21, 22, 37) oraz na przystanku Żywiecka Os. Grunwaldzkie (linia nr 23). 

70. 28. 10.12.2019 r. MS Uruchomienie linii minibusowej na ul. Jeżynowej. Brak możliwości technicznych poprowadzenia w przedmiotowym rejonie linii minibusowej. 
Przeprowadzona wizja w terenie wykluczyła możliwość poprowadzenia linii minibusowej ul. 
Jeżynową z uwagi m.in. na zbyt małą szerokość jezdni, łuki poziome, stromy – kręty podjazd od 
strony Kamienicy. Uruchomienie komunikacji miejskiej na przedmiotowym rejonie jest 
zasadne lecz będzie możliwym dopiero po przebudowie – poszerzeniu ulicy. 
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71. 29. 10.12.2019 r. IG Wydłużenie linii nr 6 do Szyndzielni. 
 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Wydłużenie linii nr 6 do Szyndzielni wiązałoby się z wydłużeniem czasu przejazdu linii o ok. 25 
minut – co spowodowałoby znaczne zmniejszenie liczby wykonywanych kursów na linii nr 6. 
Mieszkańcy Lipnika mają możliwość przesiadki z linii nr 6 na linię nr 7 na przystankach 
Piastowska Wita Stwosza – Piastowska Wyspiańskiego – ponadto w ramach przebudowy ul. 
Piastowskiej planuje się budowę nowego przystanku Piastowska Dworzec kier. Hulanka – dzięki 
któremu znacznie skrócona zostanie droga dojścia i czas na dokonanie przesiadki. 

72. 29. 10.12.2019 r. IG Przetrasowanie linii nr 8 przez ul. Dmowskiego. Brak zasadności realizacji postulatu. 
Zmiana trasy przejazdu linii nr 8 – poprowadzenie jej ul. 1 Maja, Sempołowskiej, Dmowskiego i 
Stojałowskiego wydłuży jej czas przejazdu o ok. 18 minut – co wpłynie na znaczne zmniejszenie 
liczby wykonywanych kursów. Pasażerowie mają możliwość dogodnej przesiadki na przystanków 
Hotel Prezydent z linii nr 8 na linie nr 22, 26, 27, 35, 35L/S. 

73. 30. 10.12.2019 r. MW Skomunikowanie tras linii autobusowych z ul. Boruty-
Spiechowicza. 

Przystanek Wyzwolenia Piekarska (362) jest obsługiwany przez 4 linie autobusowe (9, 19, 56, 
56BIS) – a więc przez wszystkie linie, których trasa przebiega przez ul. Wyzwolenia. Przystanek 
nie jest pomijany przez żadną kursującą w tym rejonie linię komunikacyjną. Ponadto od 14 
listopada 2019 r. zmianie uległa trasa przejazdu linii nr 56 i 56BIS, których wszystkie kursy 
obsługują przystanek Wyzwolenia Polsport. 

74. 31. 10.12.2019 r. JG Dostosowanie godzin odjazdów linii nr 57 w dni wolne 
do pracowników Szpitala w Bystrej. 

Przeanalizowana zostanie możliwość wprowadzenia korekt w godzinach odjazdów linii nr 57 w 
weekendy. 

75. 32. 10.12.2019 r. EP Wprowadzenie częstotliwości kursowania co 15 min w 
godzinach szczytu na linii nr 6. 

W projekcie optymalizacji założono częstotliwość kursowania linii nr 6 w godzinach szczytu co 
15 min. 

76. 33. 10.12.2019 r. APO Zlikwidowanie jazdy stadnej. 
 

Projekt optymalizacji zakłada zastosowanie równych taktów kursowania na poszczególnych 
liniach komunikacyjnych, dzięki czemu w znacznym stopniu wyeliminowane zostanie zjawisko 
stadnych odjazdów. 

77. 33. 10.12.2019 r. APO Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów w 
soboty i dni poświąteczne. 

Brak możliwości realizacji postulatu. 
Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów wymaga znacznego rozszerzenia zatrudnienia 
w grupie zawodowej kierowców autobusowych, których aktualnie brakuje na rynku pracy.  

78. 33. 10.12.2019 r. APO Częstsze odjazdy linii nr 18 i 24 do Starego Bielska.  Brak możliwości realizacji postulatu. 
Uruchomienie dodatkowych kursów na liniach nr 18 i 24 wiązałoby się z potrzebą uruchomienia 
dwóch dodatkowych autobusów oraz zatrudnieniem 4 dodatkowych kierowców. 

79. 33. 10.12.2019 r. APO Zlikwidowanie na linii nr 24 rozkładu jazdy 
wakacyjnego. 

Postulat wymaga dalszej analizy. 
 

80. 33. 10.12.2019 r. APO Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej dla 
dzieci do lat 7. 

Darmowa komunikacja miejska dla dzieci do 7 roku życia została wprowadzona od 1 stycznia 
2020 r. 
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81. 33. 10.12.2019 r. APO Wprowadzenie karty miejskiej. Możliwość zakupu biletu 
miesięcznego przez internet. 

Rozwój płatności mobilnych. 
Planuje się rozwój mobilnych kanałów płatności o wprowadzenie biletów długookresowych - 
miesięcznych do aplikacji mobilnej, dzięki czemu znacznie rozszerzona zostanie dostępność do 
zakupu biletów.  

82. 33. 10.12.2019 r. APO Wprowadzenie dni darmowej komunikacji w okresie 
największego zanieczyszczenia powietrza. 

Z uwagi na przedstawioną propozycję - wykraczającą znacznie poza ramy projektu 
konsultacyjnego brak możliwości odniesienia się do przedmiotowego wniosku. 

83. 33. 10.12.2019 r. APO Przedłużenie linii nr 30 do Os. Sarni Stok. Brak zasadności realizacji postulatu. 
W projekcie optymalizacji zakładane jest wydłużenie często kursującej linii nr 57 do Os. Sarni 
Stok.  
 

84. 33. 10.12.2019 r. APO Częstsze odjazdy linii nr 52. Porozumienie komunalne z Gminą Jasienica. 
Linia nr 52 objęta jest porozumieniem komunalnym zawartym pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a 
Gminą Jasienica - na mocy którego Gmina Jasienica określa liczbę kursów oraz godziny ich 
realizacji. Wniosek ws. zwiększenia częstotliwości  kursowania linii należy złożyć w Urzędzie 
Gminy Jasienica. 

85. 34. 10.12.2019 r. TS Wydłużenie linii nr 2 do Wilkowic. Porozumienie komunalne z Gminą Wilkowice. 
Uruchomienie linii wykraczającej poza granice administracyjne Gminy Bielsko-Biała jest możliwe 
jedynie po podpisaniu porozumienia komunalnego pomiędzy dwoma sąsiednimi gminami. Z 
Gminą Wilkowice zawarte zostało porozumienie ws. wydłużenia linii nr 57 do Bystrej. Wniosek 
ws. wydłużenia linii nr 2 należy złożyć w Urzędzie Gminy Wilkowice. 

86. 35. 10.12.2019 r. DD Zmiana trasy przejazdu linii nr 20 w Wapienicy. Propozycja do dalszych analiz. 
Po zakończeniu przebudowy ul. Cieszyńskiej w dalszym ciągu utrzymana zostanie komunikacja 
autobusowa starym śladem ul. Międzyrzeckiej z obsługą przystanku Międzyrzecka Przejazd. 
Analizowana jest możliwość przetrasowania części linii ul. Cieszyńską i Międzyrzecką (wiadukt) 
lub ul. Dzwonkową. 

87. 35. 10.12.2019 r. DD Zmiana godziny odjazdu linii nr 20 w Wapienicy – 
opóźnienie kursu o sześć minut po godz. 14 z ul. 
Międzyrzeckiej. 

Opóźnienie kursu o sześć minut spowodowałoby konieczność przebudowania całego rozkładu 
jazdy linii nr 20 (opóźnienie kolejnych następujących po sobie kursów linii nr 20 aż do godz. 
18:40) – zmiana niemożliwa do realizacji. 
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88. 36. 10.12.2019 r. MP Uruchomienie nowej linii łączącej Stare Bielsko z Os. 
Sarni Stok przez Os. Karpackie, Szyndzielnię, Szpital 
Wojewódzki, Gemini Park, ul. Żywiecką, Piekarską, Fiat. 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Z przystanku Stare Bielsko Kościół istnieje możliwość podróży łączonej z przesiadką z linii nr 
18/24 na linie nr: 
- 6, 28, 50 – dojazd do Os. Karpackiego; 
- 7, 8 – dojazd do Szyndzielni; 
- 1, 8 – dojazd do Szpitala Wojewódzkiego; 
- 35L/S – dojazd do CH Gemini Park; 
- 2, 4, 15, 22, 23 – dojazd do ul. Żywieckiej; 
- 9 – dojazd do ul. Piekarskiej; 
- 16 – dojazd do FCA Poland; 
- 22, 27, 30, 52 – dojazd do Os. Sarni Stok 

89. 37. 11.12.2019 r. MO Uruchomienie całodniowych kursów linii nr 12 (co 30 
min). Uruchomienie linii nr 12 w weekendy. 
 

Brak możliwości finansowych uruchomienia linii. 
W ramach projektu optymalizacji planuje się zmianę trasy przejazdu linii na południowym 
odcinku trasy – a zarazem zmianę charakteru linii ze szczytowej na całodniową. Brak możliwości 
finansowych uruchomienia linii w takcie co 30 min. Do obsługi zwiększonej częstotliwości 
kursowania niezbędne byłoby uruchomienie 2 dodatkowych autobusów i zatrudnienie 4 
dodatkowych kierowców. 

90. 37. 11.12.2019 r. MO Zmiana trasy linii nr 18 – skierowanie jej do Os. Wojska 
Polskiego. Uruchomienie linii w weekendy. 
 

Brak możliwości realizacji postulatu. 
Zmiana trasy przejazdu – wydłużenie linii do Os. Wojska Polskiego wiązałaby się ze znacznym 
zmniejszeniem częstotliwości jej kursowania bądź uruchomienia dodatkowego autobusu i 
zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców. Uruchomienie linii nr 18 w weekendy wiązałoby 
się z potrzebą zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców. Wobec powyższego – brak 
możliwości finansowania dodatkowych kursów. 

91. 37. 11.12.2019 r. MO Zmiana trasy linii nr 37 do Straconki. Uruchomienie linii 
w weekendy. Zmniejszenie liczby kursów linii nr 11. 

Brak możliwości realizacji postulatu. 
Zmiana trasy przejazdu – wydłużenie linii do Straconki wiązałaby się ze znacznym zmniejszeniem 
częstotliwości jej kursowania bądź uruchomienia dodatkowego autobusu i zatrudnienia dwóch 
dodatkowych kierowców. Uruchomienie linii nr 37 w weekendy wiązałoby się z potrzebą 
zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców. Zmniejszenie częstotliwości kursowania linii nr 11 
(kursującej co 30 min) spowoduje znaczne pogorszenie taktu kursowania linii o charakterze 
uzupełniającym a także uniemożliw dokonywanie wygodnych przesiadek na inne linie w centrum 
miasta. 

92. 37. 11.12.2019 r. MO Zwiększenie liczby kursów linii nr 38. Uruchomienie linii 
w weekendy. Zmniejszenie liczby kursów linii nr 1. 

Brak możliwości realizacji postulatu. 
Uruchomienie linii nr 38 w weekendy wiązałoby się z potrzebą zatrudnienia dwóch dodatkowych 
kierowców. Zmniejszenie częstotliwości kursowania linii nr 1 (kursującej co 20 min) spowoduje 
znaczne pogorszenie taktu kursowania linii o charakterze podstawowym a także uniemożliw 
dokonywanie wygodnych przesiadek na inne linie w centrum miasta. 
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93. 37. 11.12.2019 r. MO Zmiana trasy przejazdu linii nr 16. Brak możliwości realizacji postulatu. 
Zmiana trasy przejazdu linii nr 16 i wydłużenie jej do Hałcnowa będzie skutkowało drastycznym 
obniżeniem częstotliwości jej kursowania bądź potrzebą uruchomienia dodatkowych dwóch 
autobusów i zatrudnieniem 4 dodatkowych kierowców do jej obsługi. Brak możliwości 
finansowych realizacji postulatu. 

94. 37. 11.12.2019 r. MO Zmiana trasy przejazdu linii nr 20 – wydłużenie do CH 
Gemini Park. 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Wydłużenie linii nr 20 do CH Gemini Park  wiązałoby się z wydłużeniem czasu przejazdu linii o ok. 
15 minut – co spowodowałoby znaczne zmniejszenie liczby wykonywanych kursów na linii nr 20.  

95. 37. 11.12.2019 r. MO Wydłużenie linii nr 34 do przystanku Wapienna Osiedle. 
Uruchomienie linii w weekendy. 

Brak możliwości realizacji postulatu. 
Zmiana trasy przejazdu – wydłużenie linii do Wapienna Osiedle wiązałaby się ze znacznym 
zmniejszeniem częstotliwości jej kursowania bądź uruchomienia dodatkowego autobusu i 
zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców. Uruchomienie linii nr 34 w weekendy wiązałoby 
się z potrzebą zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców. Wobec powyższego – brak 
możliwości finansowania dodatkowych kursów. 

96. 37. 11.12.2019 r. MO Wydłużenie linii nr 19 przez os. Langiewicza. Brak zasadności realizacji postulatu. 
Wydłużenie linii nr 19 do Os. Langiewicza wiązałoby się z wydłużeniem czasu przejazdu linii o ok. 
10 minut – co spowodowałoby zmniejszenie liczby wykonywanych kursów na linii nr 19. 
Mieszkańcy Os. Langiewicza mają możliwość dogodnej przesiadki na przystanku Os. Złote Łany 
(linie nr 15, 21, 22, 37) oraz na przystanku Żywiecka Os. Grunwaldzkie (linia nr 23). 

97. 37. 11.12.2019 r. MO Wdrażanie nowych standardów informacji pasażerskiej. Zadania związane z jednolitą informacją pasażerską na wszystkich wiatach przystankowych są 
sukcesywnie realizowane. 

98. 37. 11.12.2019 r. MO Podjęcie działań w zakresie przebudowy przystanków i 
pętli w szczególności w zakresie przebudowy pętli na 
Os. Langiewicza, Stare Bielsko Kościół, Szpital 
Wojewódzki oraz Os. Złote Łany. 

Zadania związane z przebudową pętli autobusowych prowadzone są sukcesywnie przy okazji 
przebudowy danych odcinków układu komunikacyjnego. Na przebudowywanych przystankach 
autobusowych wydzielane są odrębne przystanki dla pasażerów wysiadających, miejsca postoju 
dla odczekujących autobusów oraz przystanek dla pasażerów wsiadających. 

99. 37. 11.12.2019 r. MO Nowe rozwiązania inżynierii ruchu – brak aprobaty dla 
pomysłu wytyczania śluz autobusowych. Zasugerowanie 
wytyczania na głównych przystankach stref 
bezpieczeństwa w postaci linii. 

Na przebudowywanych przystankach autobusowych wyznaczane są strefy bezpieczeństwa w 
postaci kostek integracyjnych z wypustkami (koloru żółtego), która informuje pasażera o 
bezpiecznej granicy odczekiwania na podjazd autobusu. 

100. 38. 11.12.2019 r. AG Wyeliminowanie dublujących się kursów linii nr 7 i 10. Godziny odjazdów linii autobusowych nr 7 i 10 obsługujących różne rejony transportowe 
Wapienicy dostosowane są głównie pod: 
- godziny rozpoczęcia/zakończenia pracy w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Parku 
Przemysłowym oraz wzdłuż ul. Międzyrzeckiej i Regera (linia nr 10); 
- godziny rozpoczęcia nauki w placówkach oświatowych oraz zakładach pracy (linia nr 7 – 
koordynacja godzin zarówno w Wapienicy jak i w Kamienicy). 
Z uwagi na powyższe wprowadzenie synchronizacji rozkładów jazdy pomiędzy liniami jest 
niemożliwe. 

101. 38. 11.12.2019 r. AG Uruchomienie dodatkowych kursów linii nocnych. Propozycja do dalszych analiz. 
Przeanalizowana zostanie możliwość uruchomienia dodatkowych kursów w godzinach 
późnowieczornych na podstawowych liniach komunikacyjnych. 
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102. 39. 11.12.2019 r. MG Uruchomienie dodatkowych kursów linii nocnych. Propozycja do dalszych analiz. 
Przeanalizowana zostanie możliwość uruchomienia dodatkowych kursów w godzinach 
późnowieczornych na podstawowych liniach komunikacyjnych. 

103. 39. 11.12.2019 r. MG Uruchomienie dodatkowych przystanków na węzłach 
Andersa – Partyzantów, Plac Mickiewicza, 
Żywiecka/Lwowska/Lipnicka. 

Przeanalizowana zostanie możliwość uruchomienia dodatkowych przystanków w ramach 
przedmiotowych węzłów. 
 

104. 39. 11.12.2019 r. MG Utworzenie bezpiecznej drogi dojścia do przystanków 
MZK zlokalizowanych przy CH Sarni Stok oraz Żywiecka 
Os. Grunwaldzkie. 

Przeanalizowana zostanie możliwość wytyczenia dodatkowych przejść dla pieszych w okolicy 
przedmiotowych przystanków. 

105. 39. 11.12.2019 r. MG Wprowadzenie zmian w taryfie biletowej: 
- bilet 10 lub 15 minutowy; 
- zamiana biletu jednodniowego na 24-godzinny; 
- wspólny bilet MZK+PKM+PKS. 

Przeanalizowana zostanie możliwość wprowadzenia zmian w taryfie biletowej – 
uelastycznienie obowiązującej oferty biletowej.  

106. 39. 11.12.2019 r. MG Zmiana trasy linii nr 21 – przetrasowanie linii ul. 
Partyzantów, Długą do Szpitala Wojewódzkiego. 

Propozycja zasadna – zmiana zostanie wprowadzona w docelowej wersji projektu 
optymalizacji. 

107. 40. 12.12.2019 r. AW Zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 25 w 
soboty i niedziele. 

Porozumienie komunalne z Gminą Jasienica. 
Wydłużone kursy linii nr 25 są objęte porozumieniem komunalnym zawartym pomiędzy Gminą 
Bielsko-Biała a Gminą Jasienica - na mocy którego Gmina Jasienica określa liczbę kursów oraz 
godziny ich realizacji. Wniosek ws. zmian godzin kursowania ww. linii należy złożyć w Urzędzie 
Gminy Jasienica. 

108. 41. 12.12.2019 r. MG Zmiana nazw przystanków: Grażyńskiego FIAT I i 
Grażyńskigo Fiat II na Grażyńskiego Strefa Przemysłowa 
lub Grażyńskiego FCA. 

Zmiana zasadna – zostanie uwzględniona w docelowym projekcie optymalizacyjnym. 
Propozycja nowych nazw: Grażyńskiego Kwiatkowskiego, Grażyńskiego Kładka. 

109. 41. 12.12.2019 r. MG Zmiana nazw przystanków: Katowicka Polmozbyt na 
Katowicka Centrum Sprzedaży FCA 

Zmiana zasadna – zostanie uwzględniona w docelowym projekcie optymalizacyjnym. 
Propozycja nowej nazwy: Katowicka Ogrodników. 

110. 42. 12.12.2019 r. M Brak synchronizacji rozkładów jazdy – jazda stadna. Przedstawiony projekt optymalizacji zakłada synchronizację rozkładów jazdy. 

111. 42. 12.12.2019 r. M Brak połączenia ul. Michałowicza z ul. Gen Maczka – 
zmiana godzin odjazdu linii nr 14. 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Z ul. Michałowicza w kier. ul. Gen. Maczka istnieje możliwość połączeń z przesiadką na 
przystanku Plac Żwirki i Wigury na często kursujące linie nr 10 i 57. 

112. 43. 13.12.2019 r. RO Lipnik  Prośba o przesłanie projektowanego rozkładu jazdy 
autobusów w Lipniku. 

Założenia koncepcyjne – na chwilę obecną brak opracowanego przyszłego rozkładu jazdy. 

113. 44. 13.12.2019 r. ML Zwiększenie ilości kursów linii nr 31 w wakacje. Przeanalizowana zostanie możliwość wprowadzenia nowego rozkładu jazdy w wakacje. 

114. 45. 13.12.2019 r. JP Zmiana nazw przystanków przy szpitalach. Brak zasadności wprowadzania zmian. 
Nazwa przystanku Lwowska Krakowska określa lokalizację przystanku w okolicy zbiegu dwóch 
ulic – przystanek nie znajduje się w okolicy wejścia do Szpitala – zmiana nazwy może 
wprowadzać pasażerów w błąd. 
Nazwy przystanków Konopnickiej Szpital, Grunwaldzka Szpital, Wyspiańskiego Szpital odnoszą 
się do lokalizacji ulicy, przy której zlokalizowany jest szpital oraz określają jako druga nazwa 
członu nazwę typu obiektu placówki medycznej. 
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115. 45. 13.12.2019 r. JP Zniesienie zasady wsiadania przednimi drzwiami. Propozycja do dalszych analiz - likwidacja zasady wsiadania przednimi drzwiami czy 
wprowadzenie ciepłego guzika. 

116. 45. 13.12.2019 r. JP Zakup i montaż biletomatów w pojazdach. Rozwój płatności mobilnych. 
Planuje się rozwój mobilnych kanałów płatności o wprowadzenie biletów długookresowych - 
miesięcznych do aplikacji mobilnej, dzięki czemu znacznie rozszerzona zostanie dostępność do 
zakupu biletów. Zakup biletomatów do pojazdów jest ekonomicznie nieuzasadniony. 

117. 46. 13.12.2019 r. MD Uruchomienie dodatkowych kursów nocnych. Propozycja do dalszych analiz. 
Przeanalizowana zostanie możliwość uruchomienia dodatkowych kursów w godzinach 
późnowieczornych na podstawowych liniach komunikacyjnych. 

118. 47. 14.12.2019 r. NK Uruchomienie połączenia bezpośredniego Hałcnów – 
Aleksandrowice 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Z Hałcnowa istnieje możliwość podróży łączonej do Aleksandrowic (przesiadka na przystanku 
Warszawska Dworzec z linii nr 13, 13w, 32 na linię nr 16, 52, lub z linii nr 33 na przystanku 3 
Maja Dworzec na linię nr 7, 10). 

119. 48. 14.12.2019 r. D Synchronizacja rozkładów jazdy linii nr 3 i 31. Godziny odjazdów linii autobusowych nr 3 i 31 obsługujących różne rejony transportowe 
Komorowic i Hałcnowa dostosowane są głównie pod:  
- godziny rozpoczęcia/zakończenia pracy w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych przy ul. 
Bestwińskiej jak również godzin rozpoczęcia nauki w placówkach oświatowych oraz zakładach 
pracy (linia nr 3); 
- godziny rozpoczęcia nauki w placówkach oświatowych oraz zakładach pracy (linia nr 31 – 
koordynacja godzin w rejonie Osiedla Hałcnów). 
Z uwagi na powyższe wprowadzenie synchronizacji rozkładów jazdy pomiędzy liniami jest 
niemożliwe. 

120. 49. 14.12.2019 r. MP Przedstawiona szczegółowa propozycja utworzenia 
nowej siatki połączeń zakładająca m.in. powstanie linii 
magistralnej oraz linii dowozowych oraz wprowadzenie 
szeregu zmian w trasie przejazdu linii komunikacyjnych. 

Bardzo szczegółowa propozycja modyfikacji istniejącej siatki połączeń – przedstawione 
propozycje będą szczegółowo analizowane i brane pod uwagę w trakcie prowadzenia działań 
optymalizacyjnych.  

121. 49. 14.12.2019 r. MP Wprowadzenie przystanków na żądanie.  Brak zasadności realizacji zgłoszenia. 
Z uwagi na liczne wnioski pasażerów dotyczące obsługi przez linie autobusowe wszystkich 
przystanków na trasie przejazdu wycofano się z pomysłu tworzenia przystanków na żądanie.  

122. 49. 14.12.2019 r. MP Wprowadzenie ciepłego guzika. Propozycja do dalszych analiz - likwidacja zasady wsiadania przednimi drzwiami czy 
wprowadzenie ciepłego guzika. 

123. 49. 14.12.2019 r. MP Zmniejszenie cen biletów lub wprowadzenie karty 
bielszczanina uprawniającej do dodatkowych zniżek 
mieszkańców Bielska-Białej. 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Ceny biletów jednorazowych (N – 3,00 zł, U – 1,50 zł) są cenami promocyjnymi – nie 
odzwierciedlające realnych kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej, które nie uległy 
zmianie od 7 lat. Na przestrzeni ostatnich miesięcy szereg miast w celu zachowania wielkości 
pracy przewozowej na dotychczasowym poziomie znacznie podniosło ceny biletów. 
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124. 49. 14.12.2019 r. MP Wprowadzenie biletów czasowych oraz zmiana biletów 
jednodniowych na 24-godzinne i miesięcznych na 30 
dniowe. 

Przeanalizowana zostanie możliwość wprowadzenia zmian w taryfie biletowej – 
uelastycznienie obowiązującej oferty biletowej. 

125. 49. 14.12.2019 r. MP Rozszerzenie siatki połączeń – nowe połączenia 
podmiejskie. 

Połączenia komunalne z gminami ościennymi. 
Uruchomienie linii wykraczającej poza granice administracyjne Gminy Bielsko-Biała jest możliwe 
jedynie po podpisaniu porozumienia komunalnego pomiędzy dwoma sąsiednimi gminami.  

126. 49. 14.12.2019 r. MP Skorelowanie MZK z PKS i PKM Czechowice-Dziedzice i 
utworzenie systemu P+R. 

Komunikacja podmiejska – powiatowa PKS jest organizowana przez Beskidzki Związek 
Powiatowo-Gminny, wyznaczając trasy komunikacyjne i uzgadniając z Gminą Bielsko-Biała 
warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych. Głównym celem komunikacji podmiejskiej 
PKS jest dowóz pasażerów z sąsiednich gmin powiatu bielskiego do centrum Bielska-Białej 
(przede wszystkim dowóz dzieci i młodzieży do szkół). Wprowadzenie konieczności przesiadek 
na obrzeżach miasta znacznie wydłużyłoby czas podróży i z pewnością zniechęciło część 
pasażerów z korzystania z komunikacji publicznej. 
Podjęte zostaną rozmowy z organizatorem komunikacji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 
ws. skoordynowania rozkładów jazdy linii nr VII i 50. 

127. 49. 14.12.2019 r. MP Prezentowanie informacji o zmienionej trasie przejazdu 
na wyświetlaczach wewnętrznych w pojazdach. 

Brak możliwości technicznych realizacji postulatu. 
Posiadane oprogramowanie nie umożliwia oddzielnego programowania poszczególnych 
wyświetlaczy w pojazdach. Wprowadzenie dodatkowej  informacji w nazewnictwie kierunków 
na wyświetlaczach wewnętrznych spowoduje wprowadzenie napisów pływających na wszystkich 
tablicach zewnętrznych w pojeździe. 
W ramach rozwoju systemu ITS planowane jest wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie 
informacji pasażerskiej (m.in. prezentowanie przystanków na trasie objazdowej na żółtym tle). 

128. 49. 14.12.2019 r. MP Zapowiedzi głosowe w pojazdach. Zapowiedzi głosowe w pojazdach są zarządzane przez Miejski Zakład Komunikacyjny w 
Bielsku-Białej. 
Uwagi odnośnie działania systemu zapowiedzi głosowych w poszczególnych typach pojazdów 
należy zgłaszać do MZK. 

129. 50. 15.12.2019 r. JF Uruchomienie dodatkowego przystanku Hałcnowska 
Architektów. 

W opracowaniu przedstawiona została informacja o planowanym uruchomieniu w 2020 r. 
dodatkowego przystanku.  
 

130. 51. 15.12.2019 r. PG Zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 38. Brak możliwości finansowania nowych kursów. 
Uruchomienie dodatkowych kursów na linii nr 38 wymaga uruchomienia dodatkowego autobusu 
oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną brak 
możliwości realizacji postulatu. 
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131. 51. 15.12.2019 r. PG Zlikwidowanie zasady wsiadania przednimi drzwiami. Propozycja do dalszych analiz - likwidacja zasady wsiadania przednimi drzwiami czy 
wprowadzenie ciepłego guzika. 

132. 52. 15.12.2019 r. A Zwiększenie częstotliwości kursowania linii w dni wolne 
oraz w okresie wakacji. 

Brak możliwości finansowania nowych kursów. 
Uruchomienie dodatkowych kursów w dni wolne wiąże się z potrzebą zatrudnienia dodatkowych 
kierowców do obsługi linii. Na chwilę obecną brak możliwości finansowych realizacji postulatu. 

133. 52. 15.12.2019 r. A Uelastycznienie cen biletów. Przeanalizowana zostanie możliwość wprowadzenia zmian w taryfie biletowej – 
uelastycznienie obowiązującej oferty biletowej. 

134. 52. 15.12.2019 r. A Zmiana organizacji ruchu w Kamienicy w dniu 
Wszystkich Świętych. 

Propozycja zostanie przeanalizowana na etapie przygotowywania założeń koncepcyjnych do 
obsługi cmentarza komunalnego w Kamienicy w dniu Wszystkich Świętych. 

135. 52. 15.12.2019 r. A Uruchomienie linii obwodowej w dni wolne rozwożącą 
po szlaków górskich. 

Brak możliwości finansowania nowych kursów. 
Uruchomienie dodatkowych kursów w dni wolne wiąże się z potrzebą zatrudnienia dodatkowych 
kierowców do obsługi linii. Na chwilę obecną brak możliwości finansowych realizacji postulatu. 

136. 53. 17.12.2019 r. L Wydłużenie linii nr 2. Porozumienie komunalne z Gminą Wilkowice. 
Uruchomienie linii wykraczającej poza granice administracyjne Gminy Bielsko-Biała jest możliwe 
jedynie po podpisaniu porozumienia komunalnego pomiędzy dwoma sąsiednimi gminami. Z 
Gminą Wilkowice zawarte zostało porozumienie ws. wydłużenia linii nr 57 do Bystrej. Wniosek 
ws. wydłużenia linii nr 2 należy złożyć w Urzędzie Gminy Wilkowice. 

137. 54. 17.12.2019 r. TS Wydłużenie linii nr 2. Porozumienie komunalne z Gminą Wilkowice. 
Uruchomienie linii wykraczającej poza granice administracyjne Gminy Bielsko-Biała jest możliwe 
jedynie po podpisaniu porozumienia komunalnego pomiędzy dwoma sąsiednimi gminami. Z 
Gminą Wilkowice zawarte zostało porozumienie ws. wydłużenia linii nr 57 do Bystrej. Wniosek 
ws. wydłużenia linii nr 2 należy złożyć w Urzędzie Gminy Wilkowice. 

138. 55. 17.12.2019 r. MO Zlikwidowanie zasady wsiadania przednimi drzwiami. Propozycja do dalszych analiz - likwidacja zasady wsiadania przednimi drzwiami czy 
wprowadzenie ciepłego guzika. 

139. 56. 10.12.2019 r. MŚ Wprowadzenie integracji taryfowej z Kolejami Śląskimi 
oraz MZK+PKM+PKS 

Przeanalizowana zostanie możliwość wprowadzenia zmian w taryfie biletowej – 
uelastycznienie obowiązującej oferty biletowej. 

140. 56. 10.12.2019 r. MŚ Wprowadzenie synchronizacji w rozkładach jazdy Kolei 
Śląskich oraz MZK. 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Kolejowy rozkład jazdy zmienia się raz do roku, jednak w trakcie jego obowiązywania mają 
miejsce korekty (co najmniej 3). W ramach jednej korekty poszczególne pociągi także mają różne 
godziny kursowania w zależności od konkretnej daty. Koordynacja rozkładów jazdy MZK 
wymuszałaby cykliczne zmiany w rozkładach jazdy autobusów co nie spotkałoby się z aprobatą 
pasażerów. 

141. 56. 10.12.2019 r. MŚ Budowa centrum przesiadkowego na dolnej płycie 
dworca PKS. 

Na dolnej płycie dworca PKS-u planowana jest budowa centrum przesiadkowego – inwestycja 
planowana przez właściciela terenu – PKS w Bielsku-Białej S.A. 

142. 56. 10.12.2019 r. MŚ Obniżenie cen biletów. Brak zasadności realizacji postulatu. 
Ceny biletów jednorazowych (N – 3,00 zł, U – 1,50 zł) są cenami promocyjnymi – nie 
odzwierciedlające realnych kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej, które nie uległy 
zmianie od 7 lat. Na przestrzeni ostatnich miesięcy szereg miast w celu zachowania wielkości 
pracy przewozowej na dotychczasowym poziomie znacznie podniosło ceny biletów.  
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143. 56. 10.12.2019 r. MŚ Likwidacja linii szczytowych, wzmocnienie komunikacji 
nocnej. 

Przedstawiony projekt optymalizacji zakłada wypracowanie równego taktu kursowania 
autobusów – osiągnięcie taktu możliwe tylko w sytuacji uproszczenia sieci komunikacyjnej – 
łączeniu i likwidacji linii. 
Przeanalizowana zostanie możliwość uruchomienia dodatkowych kursów późnowieczornych. 

144. 56. 10.12.2019 r. MŚ Likwidacja rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu 
uspakajających ruch w mieście. 

Elementy uspokajające ruch w mieście instalowane są na wniosek Rad Osiedli, Policji oraz 
mieszkańców miasta – brak możliwości odniesienia się do przedmiotowego wniosku. 

145. 56. 10.12.2019 r. MŚ Wprowadzenie nowych tabliczek rozkładowych. Brak zasadności realizacji postulatu.  
Obecny kształt, format, kolorystyka oraz czcionka tabliczek przystankowych została 
zaakceptowana przez bielskich pasażerów – a wprowadzane zmiany w zakresie poprawy 
czytelności rozkładów jazdy były wprowadzane na ich wniosek. 

146. 56. 10.12.2019 r. MŚ Uruchomienie linii ekspresowych. Brak zasadności tworzenia linii ekspresowych. 
Z uwagi na liczne wnioski pasażerów dotyczące obsługi przez linie autobusowe wszystkich 
przystanków na trasie przejazdu wycofano się z pomysłu rozwoju linii przyspieszonych 
nieobsługujących wybranych przystanków. 

147. 56. 10.12.2019 r. MŚ Wprowadzenie trolejbusu regionalnego. Z uwagi na przedstawioną propozycję - wykraczającą znacznie poza ramy projektu 
konsultacyjnego brak możliwości odniesienia się do przedmiotowego wniosku. 

148. 56. 10.12.2019 r. MŚ Wprowadzenie darmowej komunikacji dla posiadaczy 
dowodu rejestracyjnego. 

Z uwagi na przedstawioną propozycję - wykraczającą znacznie poza ramy projektu 
konsultacyjnego brak możliwości odniesienia się do przedmiotowego wniosku. 

149. 57. 10.12.2019 r. Książnica  
Beskidzka 

Zapewnienie dojazdu komunikacją publiczną do 
Książnicy Beskidzkiej przy ul. Słowackiego. 

Wniosek zasadny – przenalizowana zostanie możliwość przetrasowania jednej z istniejących 
linii komunikacyjnych oraz wytyczenia przystanków autobusowych na ul. Juliusza 
Słowackiego. 

150. 58. 20.12.2019 r.  SK Wprowadzenie synchronizacji rozkładu jazdy 
autobusów i pociągów Kolei Śląskich. 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Kolejowy rozkład jazdy zmienia się raz do roku, jednak w trakcie jego obowiązywania mają 
miejsce korekty (co najmniej 3). W ramach jednej korekty poszczególne pociągi także mają różne 
godziny kursowania w zależności od konkretnej daty. Koordynacja rozkładów jazdy MZK 
wymuszałaby cykliczne zmiany w rozkładach jazdy autobusów co nie spotkałoby się z aprobatą 
pasażerów. 

151. 59. 21.12.2019 r. BP Synchronizacja porannych kursów linii nr 15 i 31. 
Przyspieszenie pierwszego kursu linii nr 15 z Os. 
Polskich Skrzydeł. 

Wniosek zostanie przeanalizowany przy zmianie rozkładu jazdy linii nr 15. 

152. 60. 22.12.2019 r. JB Uruchomienie linii nr 3 w soboty do Szpitala 
Wojewódzkiego. 

Propozycja do dalszych analiz – w przypadku utrzymania kursowania linii nr 3 w aktualnym 
kształcie podjęte zostaną działania w celu uruchomienia wydłużonych kursów linii nr 3 do 
Szpitala Wojewódzkiego w soboty. 

153. 61. 23.12.2019 r. PJ Zmiana rozkładu jazdy linii nr 7. Po zakończeniu przebudowy ul. Cieszyńskiej wypracowany zostanie docelowy rozkład jazdy 
linii. 
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154. 61. 23.12.2019 r. PJ Wprowadzenie synchronizacji rozkładów jazdy. Przedmiotowy projekt zakłada synchronizację rozkładów jazdy. 

155. 61. 23.12.2019 r. PJ Dodatkowe kursy bezpośrednie pomiędzy Os. Złote 
Łany a Os. Karpackim. 

Zakładane jest połączenie linii nr 21 i 34 – większa liczba kursów bezpośrednich pomiędzy 
osiedlami. 
 

156. 61. 23.12.2019 r. PJ Otwieranie drzwi przez kierowców na wszystkich 
przystankach. 

Zgodnie z Regulaminem przewozowym  pasażer przed wysiadaniem z pojazdu ma obowiązek 
zasygnalizowania chęci opuszczenia pojazdu - „Wysiadanie z pojazdu odbywa się drzwiami 
oznaczonymi napisem "wyjście" po uprzednim zasygnalizowaniu przyciskiem tego zamiaru.” W 
przypadku, gdy kierowca nie otwiera drzwi po uprzednim zasygnalizowaniu tego zamiaru należy 
zgłosić interwencję w przedmiotowej sprawie do MZK. 

157. 61. 23.12.2019 r. PJ Zlikwidowanie zasady przednimi drzwiami. Propozycja do dalszych analiz - likwidacja zasady wsiadania przednimi drzwiami czy 
wprowadzenie ciepłego guzika. 

158. 61. 23.12.2019 r. PJ Wprowadzenie synchronizacji rozkładu jazdy 
autobusów i pociągów Kolei Śląskich. 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Kolejowy rozkład jazdy zmienia się raz do roku, jednak w trakcie jego obowiązywania mają 
miejsce korekty (co najmniej 3). W ramach jednej korekty poszczególne pociągi także mają różne 
godziny kursowania w zależności od konkretnej daty. Koordynacja rozkładów jazdy MZK 
wymuszałaby cykliczne zmiany w rozkładach jazdy autobusów co nie spotkałoby się z aprobatą 
pasażerów. 

159. 61. 23.12.2019 r. PJ Likwidacja biletów na jedną linię. Brak zasadności realizacji postulatu – bilety na jedną linię cieszą się zainteresowaniem 
pasażerów. 

160. 61. 23.12.2019 r. PJ Opóźnienie odjazdów autobusów o 1 min. Z uwagi na nieprecyzyjny wniosek brak możliwości odniesienia się. 

161. 61. 23.12.2019 r. PJ Kursowanie autobusów w dni robocze po świętach jak 
w dni robocze a nie jak w soboty. 

Rozważane jest uruchomienie rozkładów jazdy wakacyjnych w dni robocze po świętach. 
 

162. 61. 23.12.2019 r. PJ Zmiana godzin odjazdów autobusów dowożących 
pracowników do zakładów pracy. 

Godziny odjazdów autobusów są indywidualnie ustalane z poszczególnymi zakładami pracy. 
 

163. 62. 25.12.2019 r. PK Wycofanie się z pomysłu włączenia 24BIS do linii nr 10. Brak zasadności realizacji postulatu. 
Dzięki likwidacji linii nr 24BIS na linii nr 10 uruchomiony zostanie dodatkowy kurs w pełnej 
relacji. 

164. 62. 25.12.2019 r. PK Wycofanie się z włączenia linii nr 33 do 51. Brak zasadności realizacji postulatu. 
Proponowana zmiana ma na celu uproszczenie sieci komunikacyjnej oraz wprowadzenie 
równego taktu kursowania linii w relacji podstawowej do przystanku Mazańcowice Osiedle. 

165. 62. 25.12.2019 r. PK Uruchomienie linii nr 38 w wakacje. Brak możliwości finansowania nowych kursów. 
Uruchomienie dodatkowych kursów na linii nr 38 wymaga uruchomienia dodatkowego autobusu 
oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną brak 
możliwości realizacji postulatu. 

166. 62. 25.12.2019 r. PK Brak zasadności likwidacji linii nr 28. Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 
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167. 63. 25.12.2019 r. AM Utrzymanie obsługi komunikacyjnej rejonu ul. Podwale 
– poprzez kursy wariantowe obsługujące kieszeniowo 
Podwale. 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Wprowadzenie wjazdów kieszeniowych na kursach wariantowych bądź zmiana trasy przejazdu 
przez ul. Kwiatkowskiego znacznie wydłuży czas przejazdu linii co w konsekwencji spowoduje 
konieczność zmniejszenia liczby wykonywanych kursów. 

168. 63. 25.12.2019 r. AM Problem z obsługą komunikacyjną ulicy Wyspiańskiego 
– wprowadzenie zakazu parkowania. 

Z uwagi na tematykę wykraczającą znacznie poza zakres przedmiotowego opracowania brak 
możliwości odniesienia się. 

169. 63. 25.12.2019 r. AM Zmiana trasy przejazdu linii nr 21 – obsługa ul. Boboli i 
Długiej. 

Propozycja zasadna – zmiana zostanie wprowadzona w docelowej wersji projektu 
optymalizacji. 

170. 63. 25.12.2019 r. AM Brak zasadności likwidacji linii nr 28. Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 

171. 64. 24.12.2019 r. BM Zmiana godziny odjazdu linii nr 12 przyspieszenie kursu 
z godz. 21:25 do Mikuszowic. 

Wniosek zostanie przeanalizowany przy zmianie rozkładu jazdy. 

172. 65. 26.12.2019 r. A Utrzymanie linii nr 23 w aktualnej relacji. Brak zasadności realizacji postulatu. 
Kursy linii nr 23 zostaną włączone do nowego rozkładu jazdy linii nr 15 – w dalszym ciągu 
utrzymana zostanie obsługa Szpitali Miejskich. Z rejonu ul. Piastowskiej dojazd do Szpitala 
Wojewódzkiego zostanie zapewniony przez linię nr 32, natomiast z rejonu Os. Złote Łany szybkie 
połączenie linią nr 21 do Szpitala Wojewódzkiego. 

173. 66. 27.12.2019 r. ŁK Wydłużenie linii nr 2. Porozumienie komunalne z Gminą Wilkowice. 
Uruchomienie linii wykraczającej poza granice administracyjne Gminy Bielsko-Biała jest możliwe 
jedynie po podpisaniu porozumienia komunalnego pomiędzy dwoma sąsiednimi gminami. Z 
Gminą Wilkowice zawarte zostało porozumienie ws. wydłużenia linii nr 57 do Bystrej. Wniosek 
ws. wydłużenia linii nr 2 należy złożyć w Urzędzie Gminy Wilkowice. 

174. 67. 27.12.2019 r. M Wydłużenie linii 13 do pętli Wielkopolska Brak zasadności realizacji postulatu.  
Wydłużenie trasy linii 13 wiązałoby się z koniecznością przemodelowania rozkładu jazdy linii, co 
skutkowałoby znacznym obniżeniem częstotliwości jej kursowania. 

175. 67. 27.12.2019 M Uruchomienie weekendowych kursów linii 35S/L Brak możliwości finansowania nowych kursów. 
Uruchomienie dodatkowych kursów na linii nr 35S/L w weekendy wymaga uruchomienia 
dodatkowego autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na 
chwilę obecną brak możliwości realizacji postulatu. 
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176. 68. 27.12.2019 MK Wydłużenie linii nr 2. Porozumienie komunalne z Gminą Wilkowice. 
Uruchomienie linii wykraczającej poza granice administracyjne Gminy Bielsko-Biała jest możliwe 
jedynie po podpisaniu porozumienia komunalnego pomiędzy dwoma sąsiednimi gminami. Z 
Gminą Wilkowice zawarte zostało porozumienie ws. wydłużenia linii nr 57 do Bystrej. Wniosek 
ws. wydłużenia linii nr 2 należy złożyć w Urzędzie Gminy Wilkowice. 

177. 69. 28.12.2019 JK Nie ujęcie w opracowaniu linii 28 Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 

178. 69. 28.12.2019 JK Nie ujęcie w opracowaniu linii 34 Linia 34 nie została ujęta w opracowaniu z powodu planowanego jej włączenia do linii 21. 
Zakładane jest połączenie linii nr 21 i 34 – większa liczba kursów bezpośrednich pomiędzy 
osiedlami. 

179. 69. 28.12.2019 JK Pozostawienie linii nr 7 na ul. Cieszyńskiej. Propozycja zostanie poddana dalszym analizom. 

180. 69. 28.12.2019 JK Utrzymanie kursowania autobusów linii 10 do 
Mikuszowic Śląskich. 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Proponowana zmiana jest powiązana ze zmianą pętli docelowej linii 24 oraz koordynacją 
rozkładów jazdy linii 24 i 57. pozwoli to na uzyskanie wysokiej częstotliwości odjazdów z 
przystanku Mikuszowice Śląskie przy jednoczesnym zapewnieniu obsługi ATH/Błoni autobusami 
przegubowymi. 

181. 69. 28.12.2019 JK Utrzymanie częstotliwości kursowania autobusów linii 
32 z uwagi na wydłużony czas przejazdu linii po 
zmianach. 

Propozycja zasadna. 
Obecny takt kursowania autobusów zostanie utrzymany dzięki dodaniu dodatkowego pojazdu 
do obsługi linii. 

182. 69. 28.12.2019 JK Wprowadzenie tablic DIP zbiorczych w okolicy dworca Brak zasadności realizacji postulatu. 
Śledzenie najbliższych odjazdów autobusów z poszczególnych przystanków umożliwia wdrożona 
aplikacja systemu ITS (wirtualne tablice przystankowe). Istotnym jest dalszy rozwój systemu 
tablic dynamicznej informacji pasażerskiej w kolejnych rejonach transportowych miasta 
nieobjętych dotąd systemem tablic DIP. 

183. 69. 28.12.2019 JK Koordynacja linii MZK z pociągami PKP Intercity Brak zasadności realizacji postulatu 
Kolejowy rozkład jazdy zmienia się raz do roku, jednak w trakcie jego obowiązywania mają 
miejsce korekty (co najmniej 3). W ramach jednej korekty poszczególne pociągi także mają różne 
godziny kursowania w zależności od konkretnej daty. Koordynacja rozkładów jazdy MZK 
wymuszałaby cykliczne zmiany w rozkładach jazdy autobusów co nie spotkałoby się z aprobatą 
pasażerów. 
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184. 70. 29.12.2019 AO Korekta godziny odjazdu porannego kursu linii 18 z 
godz. 7:30 – przyspieszenie kursu o 25 minut. 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Przyspieszenie kursu linii nr 18 o 25 min z przystanku Os. Złote Łany (z godz. 7:30 na godz. 7:05) 
spowoduje konieczność przemodelowania całego porannego rozkładu jazdy linii (przyspieszenie 
również kursów z godz. 4:53 oraz 5:53 z Os. Złote Łany oraz 5:35 i 6:40 ze Starego Bielska). 
Należy także wskazać, iż przedmiotowy kurs jest dostosowany do potrzeb pracowników Szpitala 
Wojewódzkiego rozpoczynających pracę o godz. 8:00. 

185. 71. 29.12.2019 TK Brak zasadności likwidacji linii nr 28 Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 

186. 72. 30.12.2019 MK Zwiększenie częstotliwości linii 24 Brak możliwości finansowania nowych kursów. 
Uruchomienie dodatkowych kursów na linii nr 24  wymaga uruchomienia dodatkowego 
autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną 
brak możliwości realizacji postulatu. 

187. 72. 30.12.2019 MK Wydłużenie linii 18 do DK Stare Bielsko Brak zasadności realizacji postulatu 
Wydłużenie trasy linii 18 wiązałoby się z koniecznością przemodelowania rozkładu jazdy linii, co 
skutkowałoby znacznym obniżeniem częstotliwości jej kursowania. 

188. 73. 30.12.2019 Książnica  
Stare Bielsko 

Synchronizacja odjazdów autobusów z pętli Os. 
Karpackie 

Propozycja zasadna 
Jednym z podstawowych założeń projektu optymalizacji jest koordynacja między sobą rozkładów 
jazdy linii, kursujących w podobnych relacjach. 

189. 73. 30.12.2019 Książnica  
Stare Bielsko 

Wydłużenie linii 1 z Os. Beskidzkiego na Os. Karpackie Brak zasadności realizacji postulatu 
Wydłużenie trasy linii 1 wiązałoby się z koniecznością przemodelowania rozkładu jazdy linii, co 
skutkowałoby znacznym obniżeniem częstotliwości jej kursowania. 

190. 74. 30.12.2019 RK Utrzymanie częstotliwości ok 30 minut na ul. 
Jaworzańskiej w godz. 7.00-9.00 oraz 15.00-17.00 

Propozycja zasadna 
Zgodnie z założeniem projektu optymalizacji planowane jest zachowanie w godzinach szczytu 
komunikacyjnego częstotliwości ok. 30 minut na zmienionej trasie linii 7. 

191. 75. 28.12.2019 TM Zapewnienie połączeń na Przegibek w sezonie 
wiosenno-jesiennym 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Wydłużenie trasy linii 11 wiązałoby się z koniecznością przemodelowania rozkładu jazdy linii, co 
skutkowałoby znacznym obniżeniem częstotliwości jej kursowania, co z uwagi na przewidywane 
małe potoki pasażerskie na tym odcinku jest niezasadne. 

192. 76. 1.01.2020 ID Pozostawienie bez zmian trasy przejazdu linii nr 56 Propozycja do dalszych analiz 
Rozważona zostanie kwestia utrzymania kursowania linii nr 56 na dotychczasowej trasie 
przejazdu. 

193. 76. 1.01.2020 ID Synchronizacja odjazdów autobusów z Hałcnowa Wniosek do dalszych analiz 

194. 77. 1.01.2020 MW Utrzymanie kursowania linii nr 14 Brak zasadności realizacji postulatu 
Pomimo likwidacji linii nr 14 w dalszym ciągu utrzymana zostanie możliwość wykonywania 
podróży w kierunku Mikuszowic (podróż łączona z przesiadką). 
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195. 77. 1.01.2020 MW Wydłużenie linii 28 do Os. Polskich Skrzydeł oraz 
Szyndzielni/Straconki 

Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Wydłużenie trasy przejazdu linii wiązałoby się z koniecznością przemodelowania rozkładu jazdy 
linii, co skutkowałoby znacznym obniżeniem częstotliwości jej kursowania. Uruchomienie 
dodatkowych kursów na linii nr 28  wymagałoby natomiast uruchomienia dodatkowego 
autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną 
brak możliwości realizacji postulatu. 

196. 78. 1.01.2020 MW Montowanie wiat na kolejnych przystankach 
niewyposażonych w infrastrukturę przystankową 

Wniosek zasadny 
Wiaty przystankowe są sukcesywnie montowane na kolejnych przystankach komunikacyjnych. 

197. 78. 1.01.2020 MW Montowanie tablic z rozkładami jazdy na szybach 
wyjazdowych. 

Wniosek zasadny 
Gabloty rozkładowe znajdujące się na szybach najazdowych są sukcesywnie przewieszane. 

198. 79. 1.01.2020 ZK Zmiana porannego rozkładu jazdy linii 56 Wniosek do dalszych analiz 

199. 79. 1.01.2020 ZK Wydłużenia linii 32 do przystanku Janowice Niklówka Brak zasadności realizacji postulatu 
Wydłużenie trasy linii 32 wiązałoby się z koniecznością przemodelowania rozkładu jazdy linii, co 
skutkowałoby znacznym obniżeniem częstotliwości jej kursowania, a także wiązałoby się z 
brakiem obsługi głównego przystanku w centrum Hałcnowa (Hałcnów Kościół). 

200. 80. 2.01.2020 AG Przeniesienie pętli Wapienica Strażacka w kierunku ul. 
Świt 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Pętla Wapienica Strażacka zapewnia możliwość nawracania autobusów oraz bezpiecznego 
oczekiwania na godzinę odjazdu. W rejonie ul. Świt nie ma miejsca pozwalającego na budowę 
nowej pętli autobusowej. 

201. 81. 2.01.2020 MS Brak zasadności likwidacji linii nr 28 Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 

202. 82. 2.01.2020 MŻ Uruchomienie bezpośredniego połączenia Os. 
Kopernika - Aluprof 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Os. Kopernika posiada bardzo dobre skomunikowanie z centrum miasta, gdzie istnieje możliwość 
przesiadki na linię 22, której godziny odjazdów są dostosowane do godzin pracy w zakładach 
przemysłowych, zlokalizowanych przy ul. Okrężnej. 

203. 83. 2.01.2020 A Uruchomienie bezpośredniego połączenia Wyzwolenia 
Witosa - Wapienica 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Przystanek Wyzwolenia Witosa posiada dobre skomunikowanie z centrum miasta: 
- linie nr 13, 13w – przesiadki na przystanku Warszawska Dworzec; 
- linie nr 17, 31, 56 – przesiadka na przystankach Podwale Dworzec – przejście piesze do 
przystanku 3 Maja Dworzec (planuje się przetrasowanie ww. linii do ul. Warszawskiej, dzięki 
czemu zapewniona zostanie bezpośrednia przesiadkowość). 
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204. 84. 2.01.2020 IM Zmiana godziny odjazdu kursu linii 10 Godziny odjazdów autobusów są ustalane z poszczególnymi zakładami pracy zlokalizowanymi 
w Parku Przemysłowym. Wniosek w sprawie korekty godziny odjazdu należy złożyć w zakładzie 
pracy. 

205. 85. 2.01.2020 AC Przebudowa zatoki autobusowej na pl. Mickiewicza Brak zasadności realizacji postulatu 
Na przystanku znajduje się pełnowymiarowa zatoka autobusowa. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w przypadku pasów rozjazdowych nie stosuje się zatok półotwartych. 

206. 85. 2.01.2020 AC Synchronizacja odjazdów linii 50 oraz VII (PKM 
Czechowice-Dziedzice) 

Wniosek do dalszych analiz 
Podczas wprowadzania zmian optymalizacyjnych zostaną podjęte rozmowy z PKM-em w sprawie 
możliwości koordynacji rozkładów jazdy obu linii.  

207. 85. 2.01.2020 AC Zmian trasy linii 7, 15, 23 – obsługa dodatkowego 
przystanku na ul. Grunwaldzkiej. Przeniesienie 
przystanku Wyspiańskiego Szpital pod główne wejście 
do Szpitala. 

Wniosek wymaga dalszych analiz 

208. 86. 2.01.2020 DW Utrzymanie kursowania linii nr 14 Brak zasadności realizacji postulatu 
Pomimo likwidacji linii nr 14 w dalszym ciągu utrzymana zostanie możliwość wykonywania 
podróży w kierunku Mikuszowic (podróż łączona z przesiadką). Sprawne połączenie Os. 
Słonecznego z Cygańskim Lasem może odbyć się przy pomocy linii 50 oraz 30, na linię 1.  

209. 87. 2.01.2020 AW Utrzymanie linii nr 28 Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 

210. 87. 2.01.2020 AW Likwidacja linii 37 Wniosek zbieżny z założeniami optymalizacji 

211. 88. 3.01.2020 N Brak zasadności likwidacji linii nr 34 Zakładane jest połączenie linii nr 21 i 34 – większa liczba kursów bezpośrednich pomiędzy 
osiedlami. 

212. 89. 4.01.2020 MF Wprowadzenie mapki ze schematem sieci na 
kluczowych przystankach 

Propozycja zasadna – do realizacji. 
 

213. 90. 4.01.2020 RO Przebudowa przystanku Michałowicza Czarnieckiego – 
zastosowanie węższej wiaty przystankowej. 

Propozycja zasadna – w przedmiotowej lokalizacji planuje się wymianę wiaty przystankowej 
na węższą. 

214. 91. 4.01.2020 JK Przedłużenie jednej z linii (18, 20 lub 34) do pętli na Os. 
Langiewicza 

Wniosek zbieżny z założeniami optymalizacji – zakłada się włączenie kursów linii nr 34 do 
rozkładu jazdy linii nr 21. 

215. 92. 4.01.2020 WN Zamontowanie wiat na przystankach Filarowa Zakłady 
Energetyczne oraz Komorowicka Bielsbud 

Brak możliwości technicznych 
Na przystankach Komorowicka Bielsbud nie ma możliwości technicznych montażu wiat 
przystankowych. 
Na przystanku Filarowa Med-Work brak możliwości prawnych montażu wiaty w kierunku 
centrum miasta, natomiast w kierunku pętli autobusowej brak zasadności montażu 
infrastruktury (przedostatni przystanek na trasie przejazdu). 
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216. 93. 5.01.2020 AS Podział zatoki autobusowej przy ul. 3 Maja na dwa 
stanowiska, zgodnie z kierunkami odjazdów autobusów. 

Zakładany jest podział zatoki przystankowej na dwa odrębne stanowiska: odrębne stanowisko 
dla busów oraz autobusów PKS oraz odrębne stanowisko dla autobusów MZK i PKM – 
przeanalizowana zostanie propozycja zmiany podziału pod względem obsługi przez autobusy 
MZK. 

217. 94. 6.01.2020 D Brak zasadności likwidacji linii nr 28 Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 

218. 95. 7.01.2020 IC Uruchomienie dodatkowych połączeń nocnych Propozycja do dalszych analiz. 
Przeanalizowana zostanie możliwość uruchomienia dodatkowych kursów w godzinach 
późnowieczornych na podstawowych liniach komunikacyjnych. 

219. 96. 8.01.2020 ŁH Wprowadzenie kolei metropolitalnej Wniosek wykracza poza zakres projektu optymalizacji – brak możliwości odniesienia się. 

220. 97. 8.01.2020 NK Utrzymanie częstotliwości kursowania zmienionej trasy 
autobusów linii 7 na ul. Jaworzańskiej/Zapora 

Propozycja zasadna 
Zgodnie z założeniem projektu optymalizacji planowane jest zachowanie w godzinach szczytu 
komunikacyjnego częstotliwości ok. 30 minut na zmienionej trasie linii 7. 

221. 98. 8.01.2020 KZ Utrzymanie częstotliwości kursowania zmienionej trasy 
autobusów linii 7 na ul. Jaworzańskiej/Zapora 

Propozycja zasadna 
Zgodnie z założeniem projektu optymalizacji planowane jest zachowanie w godzinach szczytu 
komunikacyjnego częstotliwości ok. 30 minut na zmienionej trasie linii 7. 

222. 99. 8.01.2020 G Utrzymanie kursów wariantowych linii 25 do Leroy 
Merlin 

Wniosek zbieżny z założeniami optymalizacji 

223. 100. 8.01.2020 GW Wydłużenie trasy linii 17 do przystanku Hałcnów 
Granica 

Propozycja do dalszych analiz  
Zmiana trasy linii nr 17 do przystanku Hałcnów Granica spowoduje brak połączenia rejonu ul. 
Witosa z centrum Hałcnowa (przystankiem Hałcnów Kościół) natomiast wprowadzenie kursu z 
wjazdem kieszeniowym do pętli Hałcnów Granica spowoduje wydłużenie trasy przejazdu na 
każdym kursie o ok. 8 minut – co wpłynie negatywnie na funkcjonujący rozkład jazdy – nie mniej 
jednak propozycja zostanie przeanalizowana. 

224. 101. 8.01.2020 ML Przetrasowanie linii 10/24 na ul. Piłsudskiego Brak zasadności realizacji postulatu 
Skierowanie linii 10/24 na ul. Piłsudskiego spowodowałoby znaczne wydłużenie czasu przejazdu 
oraz konieczność przemodelowania rozkładu jazdy, co wiązałoby się z obniżeniem częstotliwości 
na liniach. Należy także wskazać, iż zmiana ta nie zostałaby pozytywnie odebrana przez stałych 
pasażerów, którym wydłużony zostałby czas przejazdu. 

225. 101. 8.01.2020 ML Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów 10 i 
24 w powiązaniu ze zmianami pracowniczymi w 
Wapienicy 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Rozkład jazdy linii 10 oraz 24 jest dostosowany do godzin rozpoczęcia/zakończenia pracy w 
poszczególnych zakładach przemysłowych w Wapienicy. Godziny odjazdów autobusów są 
uzgadniane i korygowane na wniosek zakładów pracy. 
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226. 102. 8.01.2020 B Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu linii 31 Brak możliwości finansowania nowych kursów. 
Uruchomienie dodatkowych kursów na linii nr 31  wymaga uruchomienia dodatkowego 
autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną 
brak możliwości realizacji postulatu. 

227. 103. 9.01.2020 BM Kursowanie autobusów linii 12 w zaproponowanej w 
projekcie opcji B 

Wniosek zbieżny z założeniami optymalizacji 

228. 103. 9.01.2020 BM Uruchomienie dodatkowego kursu linii nr 32 w 
niedziele i święta po godz. 5 rano.  

Wniosek do dalszych analiz 

229. 104. 9.01.2020 HS Brak zasadności likwidacji linii nr 28 Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 

230. 105. 9.01.2020 HS Brak zasadności likwidacji linii nr 28 Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 

231. 106. 9.01.2020 IG Wprowadzenie pętli przy Szpitalu Wojewódzkim dla linii 
8 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Droga wewnętrzna (parking) przy Szpitalu Wojewódzkim uniemożliwia skierowania dodatkowej 
linii komunikacyjnej (obok kursujących już linii nr 3, 21, 23) w tym rejonie komunikacyjnym.  
Należy także wskazać, iż wprowadzenie wjazdu kieszeniowego spowodowałoby znaczne 
wydłużenie czasu przejazdu, co skutkowałoby znacznym obniżeniem częstotliwości jej 
kursowania. 

232. 107. 9.01.2020 KC Wprowadzenie bezpośredniego połączenia Lipnika/ 
Hałcnowa/ Sarniego Stoku z Wapienicą 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Projekt optymalizacji nie zakłada wprowadzania dodatkowych bezpośrednich połączeń.  
Z Lipnika istnieje możliwość odbycia podróży łączonej z przesiadką (na przystanku 3 Maja 
Dworzec z linii nr 13, 13w na linie nr 7, 10).  
Z Hałcnowa istnieje możliwość odbycia podróży łączonej z przesiadką (na przystanku 
Warszawska Dworzec z linii nr 32 na linie nr 16, 52). 
Z Os. Sarni Stok funkcjonuje połączenie bezpośrednie za pomocą linii nr 52 oraz przesiadkowe z 
linii nr 22 i 27 na linie nr 16, 52).  

233. 108. 9.01.2020 RG Uruchomienie połączeń linii 27 w weekendy Brak możliwości finansowania nowych kursów. 
Uruchomienie dodatkowych kursów na linii nr 27  wymaga uruchomienia dodatkowego 
autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną 
brak możliwości realizacji postulatu. 
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234. 108. 9.01.2020 RG Uruchomienie dodatkowych połączeń nocnych Propozycja do dalszych analiz. 
Przeanalizowana zostanie możliwość uruchomienia dodatkowych kursów w godzinach 
późnowieczornych na podstawowych liniach komunikacyjnych. 

235. 109. 10.01.202 KD Brak zasadności likwidacji linii nr 28 Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 

236. 110. 11.01.2020 MG Brak zasadności likwidacji linii nr 28 Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 

237. 111. 
 

12.01.2020 AO Utrzymanie dotychczasowego przebiegu linii 56 (przez 
przystanek Wyzwolenia Witosa) 

Propozycja do dalszych analiz 
Rozważona zostanie kwestia utrzymania kursowania linii nr 56 na dotychczasowej trasie 
przejazdu. 

238. 112. 12.01.2020 AB Skorelowanie przesiadek w centrum dla autobusów 
kursujących z Os. Polskich Skrzydeł 

Wniosek zbieżny z założeniami optymalizacji 

239. 112. 12.01.2020 AB Wydłużenie linii nr 31 do Os. Polskich Skrzydeł Brak możliwości realizacji postulatu 
Wydłużenie linii nr 31 do Os. Polskich Skrzydeł wiązałoby się ze znacznym wydłużeniem jej czasu 
przejazdu (o ok. 15 min w jedną stronę) – zmiana ta spowodowałaby potrzebę przemodelowania 
rozkładu jazdy – a co za tym idzie znaczne obniżenie jej częstotliwości kursowania. Zmiana ta nie 
zostałaby zaakceptowana przez stałych pasażerów linii. Z kolei uruchomienie dodatkowych 
kursów na linii nr 31  wymaga uruchomienia dodatkowego autobusu oraz zatrudnienia dwóch 
dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną brak możliwości realizacji postulatu. 

240. 112. 12.01.2020 AB Koordynacja linii MZK z pociągami KŚ Brak zasadności realizacji postulatu 
Kolejowy rozkład jazdy zmienia się raz do roku, jednak w trakcie jego obowiązywania mają 
miejsce korekty (co najmniej 3). W ramach jednej korekty poszczególne pociągi także mają różne 
godziny kursowania w zależności od konkretnej daty. Koordynacja rozkładów jazdy MZK 
wymuszałaby cykliczne zmiany w rozkładach jazdy autobusów co nie spotkałoby się z aprobatą 
pasażerów. 

241. 112. 12.01.2020 AB Uruchomienie w weekendy kursów linii 34 Brak zasadności realizacji postulatu 
Zgodnie z projektem optymalizacji linia nr 34 zostanie włączona do kursów linii 21 (z 
zachowaniem wariantowości przebiegu linii).  
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242. 112. 12.01.2020 AB Wydłużenie linii nr 2 do Os. Polskich Skrzydeł Brak zasadności realizacji postulatu 
Wydłużenie linii nr 2 do Os. Polskich Skrzydeł wiązałoby się z wydłużeniem jej czasu przejazdu – 
zmiana ta spowodowałaby potrzebę przemodelowania rozkładu jazdy – a co za tym idzie 
znaczne obniżenie jej częstotliwości kursowania. Należy wskazać, iż na Osiedle Polskich Skrzydeł 
zbieżną trasą kursuje linia nr 4. 

243. 113. 12.01.2020 AP Uruchomienie połączenia Os. Złote Łany – Os. Karpackie 
– Os. Beskidzkie – ul. Piastowska – dworzec PKP 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Bezpośrednie połączenie Os. Złote Łany – Os. Karpackie – Os. Beskidzkie zapewnia linia 21, która 
zostanie utrzymana, a jej częstotliwość zwiększona o kursy z likwidowanej linii 34. Każde z 
wymienionych osiedli posiada także bezpośrednie połączenie z dworcem PKP. 

244. 114. 12.01.2020 AO Utrzymanie dotychczasowego przebiegu linii 56 (przez 
przystanek Wyzwolenia Witosa) 

Propozycja do dalszych analiz 
Rozważona zostanie kwestia utrzymania kursowania linii nr 56 na dotychczasowej trasie 
przejazdu. 

245. 115. 13.01.2020 RO 
Komorowice 

Przyśpieszenie kursów linii 51 w weekendy o 5 minut. Propozycja zasadna 
Korekty zostaną wprowadzone przy zmianie rozkładu jazdy.  

246. 116. 13.01.2020 JW Wydłużenie linii 27 do pętli Lipnik Granica Brak zasadności realizacji postulatu 
Proponowana w projekcie optymalizacji zmiana przebiegu linii 27 (połączenia z linią 26) 
powoduje, że czas przejazdu tej linii jest stosunkowo długi, a jej przebieg nie pozwala na 
dodatkową obsługę pętli Lipnik Granica (wiązałoby się to z dodatkowym ok. 10 minutowym 
wydłużeniem czasu przejazdu). 

247. 116. 13.01.2020 JW Wprowadzenie na tablicach DIP informacji o opóźnieniu 
autobusu 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Tablice DIP prezentują realny czas przyjazdu autobusu – informacja pożądana przez ogół 
pasażerów. 

248. 116. 13.01.2020 JW Wprowadzenie biletów 24-godzinnych zamiast 
jednodniowych 

Przeanalizowana zostanie możliwość wprowadzenia zmian w taryfie biletowej – 
uelastycznienie obowiązującej oferty biletowej. 

249. 117. 13.01.2020 DZ Uruchomienie połączenia Komorowice Sosna – Os. 
Złote Łany 

Brak możliwości realizacji postulatu 
Obecnie linia nr 3 zapewnia szybki dojazd do centrum miasta (przystanki Dmowskiego Urząd 
Miejski, PCK trasa W-Z), na których można się przesiąść na linie kursujące na Os. Złote Łany.  
Uruchomienie nowej linii komunikacyjnej o częstotliwości zbliżonej do linii nr 3 kursującej z 
Komorowic na Os. Złote Łany  wymaga uruchomienia dodatkowych czterech autobusów oraz 
zatrudnienia ośmiu dodatkowych kierowców do obsługi linii - brak możliwości realizacji 
postulatu. 

250. 118. 13.01.2020 GK Koordynacja linii 24 z pociągami KŚ Brak zasadności realizacji postulatu 
Kolejowy rozkład jazdy zmienia się raz do roku, jednak w trakcie jego obowiązywania mają 
miejsce korekty (co najmniej 3). W ramach jednej korekty poszczególne pociągi także mają różne 
godziny kursowania w zależności od konkretnej daty. Koordynacja rozkładów jazdy MZK 
wymuszałaby cykliczne zmiany w rozkładach jazdy autobusów co nie spotkałoby się z aprobatą 
pasażerów. 
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251. 119. 13.01.2020 PA Oznaczenie wariantowych kursów linii nr 56 do 
Niklówki symbolem „b” 

Propozycja zbieżna z założeniami 
Zakłada się oznaczenie w rozkładach jazdy kursów wariantowych – skróconych do przystanku 
Janowice Niklówka. 

252. 119. 13.01.2020 PA Zmiana numeru linii 32 na 5 Brak zasadności realizacji postulatu 
Zmiana numeru linii komunikacyjnej nie zostałaby zaakceptowana przez mieszkańców Osiedla 
Hałcnów. 

253. 119. 13.01.2020 PA Wprowadzić oddzielną numerację dla kursów 
wariantowych linii nr 21 lub zachować odrębną 
numerację linii 21 i 34. 

Propozycja do dalszych analiz 
Rozważona zostanie propozycja pozostawienia odrębnej numeracji dla linii nr 21 i 34. 

254. 119. 13.01.2020 PA Wprowadzić oddzielną numerację dla kursów linii nr 30 
skróconych do dworca lub oznaczenie kursów 
wariantowych. 

Propozycja zbieżna z założeniami 
Zakłada się oznaczenie w rozkładach jazdy kursów wariantowych – skróconych do przystanku 
Warszawska Dworzec. 

255. 119. 13.01.2020 PA Zmiana numeru linii nr 27 na numer 34. Brak zasadności realizacji postulatu 
Zmiana numeru linii komunikacyjnej nie zostałaby zaakceptowana przez mieszkańców Osiedla 
Lipnik. 

256. 119. 13.01.2020 PA Przeprowadzić badania co do celowości skierowania 
większej liczby kursów na odcinku Wapienica – Hulanka 
przez Os. Polskich Skrzydeł. 

Wniosek zasadny do dalszej realizacji 

257. 119. 13.01.2020 PA Pozostawienie nazwy przystanku Mikuszowice 
Stalownik lub zmiana nazwy na Mikuszowice 
Krakowskie lub Mikuszowice Stalowa 

Propozycja do dalszych analiz 
Rozważona zostanie propozycja zmiany nazwy przystanku. 

258. 119. 13.01.2020 PA Zmiana nazwy przystanku z Dworcowa Poczta na 
Wapienica Dworcowa lub Wapienica Poczta. 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Funkcjonująca nazwa przystanku jest spójna z przyjętym w mieście systemem nazewnictwa 
przystanków - odnosi się do nazwy ulicy głównej oraz obiektu zlokalizowanego w bezpośrednim 
sąsiedztwie przystanku. 

259. 119. 13.01.2020 PA Zmiana nazwy przystanku z Mikuszowice Błonia ATH na 
Błonia ATH. 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Nazwa przystanku odnosi się do nazwy Osiedla. 

260. 119. 13.01.2020 PA Zmiana nazwy przystanku Warszawska Dworzec na 
Dworzec w połączeniu ze stosownym piktogramem. 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Nazwa przystanku wskazuje precyzyjną lokalizację przystanku autobusowego – podobnie jak 
tożsama nazwa Podwale Dworzec. 

261. 119. 13.01.2020 PA Zmiana numerów linii: 
- z 25 na 58; 
- z 27 na 34; 
- z 30 na 28; 
- z 31 na 14; 
- z 32 na 5; 
- z 36 na 59. 

Brak zasadności realizacji postulatu 
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262. 120. 13.01.2020 S Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu linii 31 Brak możliwości finansowania nowych kursów. 
Uruchomienie dodatkowych kursów na linii nr 31  wymaga uruchomienia dodatkowego 
autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną 
brak możliwości realizacji postulatu. 

263. 121. 13.01.2020 B Utrzymanie dotychczasowego przebiegu linii 56 (przez 
przystanek Wyzwolenia Witosa) 

Propozycja do dalszych analiz 
Rozważona zostanie kwestia utrzymania kursowania linii nr 56 na dotychczasowej trasie 
przejazdu. 

264. 122. 13.01.2020 K Korekty w rozkładzie jazdy linii 32 – opóźnienie kursów 
z przystanku Piastowska Dworzec na godz. 14.10, 15.10, 
16.10. 

Wniosek do dalszych analiz 
Wniosek zostanie przeanalizowany przy okazji zmiany w rozkładzie jazdy linii. 

265. 122. 13.01.2020 K Wprowadzenie biletów dwutygodniowych. Przeanalizowana zostanie możliwość wprowadzenia zmian w taryfie biletowej – 
uelastycznienie obowiązującej oferty biletowej. 

266. 123. 13.01.2020 RJ Skoordynowanie połączeń linii 3 oraz 4 na przystanku 
PCK trasa W-Z 

Wniosek zbieżny z założeniami optymalizacji 

267. 124. 13.01.2020 S Korekty w rozkładzie jazdy linii 32 - opóźnienie kursów z 
przystanku Piastowska Dworzec na godz. 15.05/15.10, 
16.05/16.10. 

Wniosek do dalszych analiz 
Wniosek zostanie przeanalizowany przy okazji zmiany w rozkładzie jazdy linii. 

268. 125. 13.01.2020 IP Bezpośrednie połączenie Os. Karpackiego i Straconki Brak zasadności realizacji postulatu 
Os. Karpackie posiada częste połączenia z centrum, gdzie istnienie możliwość przesiadki na linie 
11/35S, zapewniających szybkie połączenie ze Straconką. 

269. 126. 13.01.2020 JK Uruchomienie połączeń na ul. Słowackiego (między ul. 
Piastowska, a Czechowicką) 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Linia nr 57 jest linią o charakterze podmiejskim – której trasa przejazdu musi uwzględniać rejon 
dworca PKP/PKS – jako głównego punktu przesiadkowego w mieście.  

270. 127. 13.01.2020 M Uruchomienie połączenia z Komorowic do przystanków 
Hotel Prezydent, Pl. Żwirki i Wigury do ul. Partyzantów 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Mieszkańcy Osiedla Komorowice Śląskie mają możliwość podróży do ww. lokalizacji dzięki linii nr 
50, natomiast mieszkańcy Osiedla Komorowice Śląskie mają możliwość odbywania podróży 
łączonych z przesiadką z linii nr 29, 32, 33, 51 (przystanek Warszawska Dworzec) na linie nr 8, 
35S, 50, 57. 

271. 128. 13.01.2020 TW Utrzymanie kursowania planowanej do likwidacji linii nr 
38. Uruchomienie kursów linii nr 38 w weekendy. 

Brak możliwości realizacji postulatu 
Mieszkańcy Osiedla Biała Krakowska mają możliwość odbywania podróży łączonych z przesiadką 
do terenów rekreacyjnych dzięki linii nr 26 (przesiadka na przystanku Hotel Prezydent) na linie nr 
1, 8, 24. 
Uruchomienie kursów weekendowych na linii nr 38 wymaga uruchomienia dodatkowego 
autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną 
brak możliwości realizacji postulatu. 
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272. 128. 13.01.2020 TW Uruchomienie kursów w weekendy linii nr 26-27.  Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów weekendowych 
Uruchomienie kursów weekendowych na linii nr 26-27 wymaga uruchomienia dodatkowego 
autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną 
brak możliwości realizacji postulatu. 

273. 128. 13.01.2020 TW Przywrócenie w obu kierunkach weekendowych kursów 
linii nr 6 przez ul. Wapienną. 

Przywrócenie weekendowego kursowania linii nr 6 w obu kierunkach przez ul. Wapienną 
Kursy wariantowe przez ul. Wapienną w obu kierunkach zostaną przywrócone po zakończeniu 
przebudowy ul. Krakowskiej. 

274. 128. 13.01.2020 TW Uruchomienie dodatkowej pary przystanków na ul. 
Niepodległości pomiędzy skrzyżowaniami ul. Czerwonej 
z ul. Krausa. 

Wniosek do dalszych analiz 
Przedstawiona propozycja zostanie przedstawiona Miejskiemu Zarządowi Dróg w Bielsku-Białej 
celem weryfikacji możliwości wybudowania nowych zatok autobusowych w przedmiotowym 
rejonie komunikacyjnym. 

275. 129. 14.01.2020 PH Uruchomienie wariantowych kursów linii nr 3 do 
Mikuszowic Śląskich. 

Brak możliwości realizacji postulatu 
Linia nr 3 jest linią o charakterze podstawowym – wydzielenie części istniejących kursów a tym 
samym wprowadzenie nowego wariantu – znacznie odbiegającego od podstawowej trasy 
przejazdu spowodowałoby powstanie dużych „dziur” w rozkładach jazdy w rejonie Osiedla 
Karpackiego. Uruchomienie dodatkowych kursów jest na chwilę obecną niemożliwe z uwagi na 
brak możliwości ich finansowania (konieczność uruchomienia dodatkowego autobusu oraz 
zatrudniania dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii). 

276. 130. 14.01.2020 AS Uruchomienie dodatkowych kursów łączących Osiedle 
Langiewicza z Os. Karpackim, Os. Beskidzkim. 

Propozycja zasadna 
W przedstawionym projekcie optymalizacji sieci połączeń zakładane jest włączenie kursów linii 
nr 34 do rozkładu jazdy linii nr 21 – dzięki czemu mieszkańcy Os. Langiewicza uzyskają 
dodatkowe szybkie połączenia pomiędzy osiedlami. 

277. 131. 14.01.2020 KK Uruchomienie szybkiego połączenia Os. Langiewicza ze 
Szpitalem Wojewódzkim oraz Os. Karpackim 

Propozycja zasadna 
W przedstawionym projekcie optymalizacji sieci połączeń zakładane jest włączenie kursów linii 
nr 34 do rozkładu jazdy linii nr 21 – dzięki czemu mieszkańcy Os. Langiewicza uzyskają 
dodatkowe szybkie połączenia pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim a Osiedlem Karpackim i 
Osiedlem Beskidzkim. 

278. 131. 14.01.2020 KK Uruchomienie w weekendy bezpośredniego połączenia 
pomiędzy Osiedlem Langiewicza a cmentarzem 
komunalnym w Kamienicy. 

Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów weekendowych 
Uruchomienie dodatkowych kursów weekendowych wymaga uruchomienia dodatkowego 
autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną 
brak możliwości realizacji postulatu. 

279. 131. 14.01.2020 KK Uruchomienie bezpośrednich połączeń pomiędzy 
Osiedlem Langiewicza a Auchan, Leroy Merlin oraz 
Castoramą. 

Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów 
Uruchomienie dodatkowych kursów wymaga uruchomienia dwóch dodatkowych autobusów 
oraz zatrudnienia czterech dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną brak 
możliwości realizacji postulatu. 
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280. 132. 14.01.2020 BP Uniemożliwienie zatrzymywania się autobusów PKS na 
przystanku Hotel Prezydent. 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Gmina Bielsko-Biała jako organ zarządzający przystankami komunikacyjnymi w mieście nie ma 
możliwości uniemożliwienia przewoźnikowi zatrzymywania się na przystanku komunikacyjnym. 

281. 132. 14.01.2020 BP Uruchomienie bezpośredniego połączenia pomiędzy 
Komorowicami a Mikuszowicami Śląskimi. 

Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów 
Uruchomienie dodatkowych kursów wymaga uruchomienia dodatkowego autobusu oraz 
zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną brak możliwości 
realizacji postulatu. 

282. 133. 14.01.2020 GP Utrzymanie połączenia przesiadkowego linii nr 32 na 
linię nr 25 o godz. 6:12. 

Skomunikowanie zostanie utrzymane 

283. 134. 14.01.2020 RO Hałcnów Uruchomienie dodatkowych kursów linii nr 17, 31 i 56 – 
zwiększenie częstotliwości kursowania do odjazdów co 
30 minut 

Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów 
Uruchomienie dodatkowych kursów na liniach nr 17, 31, 56 w celu wypracowania taktu 
kursowania co 30 min wymaga uruchomienia dodatkowych trzech autobusów oraz zatrudnienia 
sześciu dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną brak możliwości realizacji 
postulatu. 

284. 134. 14.01.2020 RO Hałcnów Uruchomienie dodatkowego kursu linii nr 13 lub 17 w 
dni robocze oraz soboty z centrum miasta po godz. 
16:30 ulicą Krzemionki do Hałcnowa. 

Brak możliwości uruchomienia dodatkowych kursów 
Funkcjonujący rozkład jazdy nie daje możliwości wprowadzenia dodatkowego kursu lub zmiany 
trasy przejazdu istniejącego kursu. Uruchomienie dodatkowego kursu wiązałoby się z potrzebą 
uruchomienia dodatkowego autobusu wraz z kierowcą – brak możliwości realizacji postulatu. 

285. 134. 14.01.2020 RO Hałcnów Zmiana trasy linii nr 17, 31 do ul. Warszawskiej.  Zmiana trasy przejazdu linii nr 17 i 31 do ul. Warszawskiej jest zbieżna z założonym planem 
optymalizacji sieci. 

286. 134. 14.01.2020 RO Hałcnów Przetrasowanie linii nr 17 do przystanku Hałcnów 
Granica. 

Propozycja do dalszych analiz 
Zmiana trasy linii nr 17 do przystanku Hałcnów Granica spowoduje brak połączenia rejonu ul. 
Witosa z centrum Hałcnowa (przystankiem Hałcnów Kościół) natomiast wprowadzenie kursu z 
wjazdem kieszeniowym do pętli Hałcnów Granica spowoduje wydłużenie trasy przejazdu na 
każdym kursie o ok. 8 minut – co wpłynie negatywnie na funkcjonujący rozkład jazdy – nie mniej 
jednak propozycja zostanie przeanalizowana. 

287. 134. 14.01.2020 RO Hałcnów Utrzymanie kursowania linii nr 56 na obecnej trasie 
przejazdu.  

Propozycja do dalszych analiz 
Rozważona zostanie kwestia utrzymania kursowania linii nr 56 na dotychczasowej trasie 
przejazdu.  

288. 134. 14.01.2020 RO Hałcnów Uruchomienie nowej linii obsługującej ul. Linert. 
Uruchomienie linii nr 12 w soboty. 

Brak możliwości finansowania dodatkowej linii komunikacyjnej 
Uruchomienie dodatkowej linii komunikacyjnej wiązałoby się z potrzebą uruchomienia 
dodatkowego autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców.  

289. 134. 14.01.2020 RO Hałcnów Utrzymanie bezpośredniego połączenia linią nr 12 do 
Szpitala Wojewódzkiego oraz znaczne zwiększenie 
częstotliwości kursowania linii nr 12. 

Propozycja do dalszych analiz 
Zgodnie z przedstawionym projektem optymalizacji sieci połączeń mieszkańcy Osiedla Hałcnów 
będą mieli możliwość odbycia podróży bezpośredniej do Szpitala Wojewódzkiego dzięki linii nr 
32. Nie mniej jednak podjęte zostaną działania mające na celu zwiększenie częstotliwości 
kursowania linii nr 12. 

290. 134. 14.01.2020 RO Hałcnów Uruchomienie kursów linii nocnej do Hałcnowa. Propozycja do dalszych analiz. 
Przeanalizowana zostanie możliwość uruchomienia dodatkowych kursów w godzinach 
późnowieczornych na podstawowych liniach komunikacyjnych. 
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291. 134. 14.01.2020 RO Hałcnów Uruchomienie bezpośredniego połączenia z Hałcnowa 
do przystanku Hotel Prezydent. 

Brak możliwości realizacji postulatu 
Linie autobusowe łączące Osiedle Hałcnów (13, 13w, 32) z innymi rejonami transportowymi 
miasta skomunikowane są z głównym przystankiem przesiadkowym (Warszawska Dworzec) skąd 
istnieje możliwość dogodnej przesiadki na inne linie komunikacyjne kursujące w kierunku 
południowym (8, 22, 26, 27, 30, 35, 35L, 35S, 50 i 57).  

292. 134. 14.01.2020 RO Hałcnów Niełączenie kursowania linii D z innymi liniami 
komunikacyjnymi. Uruchomienie dodatkowych kursów 
linii D o godz. 14:00 i 15:00. Uruchomienie 
dodatkowych kursów z przystanków Hałcnów Granica i 
Janowice Niklówka w godzinach popołudniowych. 

Wniosek do dalszych analiz. 

293. 135. 14.01.2020 RO Biała  
Krakowska 

Utrzymanie kursowania planowanej do likwidacji linii nr 
38. Uruchomienie kursów linii nr 38 w weekendy. 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Mieszkańcy Osiedla Biała Krakowska mają możliwość odbywania podróży łączonych z przesiadką 
do terenów rekreacyjnych dzięki linii nr 26 (przesiadka na przystanku Hotel Prezydent) na linie nr 
1, 8, 24 oraz do CH Gemini Park dzięki linii nr 9, 11, 23 (przesiadka na przystanku Żywiecka Hotel) 
na linie nr 18, 21 i 34. 
Uruchomienie kursów weekendowych na linii nr 38 wymaga uruchomienia dodatkowego 
autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną 
brak możliwości realizacji postulatu. 

294. 135. 14.01.2020 RO Biała  
Krakowska 

Uruchomienie kursów w weekendy linii nr 26-27.  Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów weekendowych 
Uruchomienie kursów weekendowych na linii nr 26-27 wymaga uruchomienia dodatkowego 
autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną 
brak możliwości realizacji postulatu. 

295. 135. 14.01.2020 RO Biała  
Krakowska 

Przywrócenie w obu kierunkach weekendowych kursów 
linii nr 6 przez ul. Wapienną. 

Przywrócenie weekendowego kursowania linii nr 6 w obu kierunkach przez ul. Wapienną 
Kursy wariantowe przez ul. Wapienną w obu kierunkach zostaną przywrócone po zakończeniu 
przebudowy ul. Krakowskiej. 

296. 136. 14.01.2020 S Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu linii 31 Brak możliwości finansowania nowych kursów. 
Uruchomienie dodatkowych kursów na linii nr 31  wymaga uruchomienia dodatkowego 
autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną 
brak możliwości realizacji postulatu. 

297. 137. 14.01.2020 AB Wydłużenie linii nr 56 do Szpitala Wojewódzkiego Brak możliwości realizacji postulatu 
Linia nr 56 uruchomiona jest na podstawie porozumienia komunalnego z Gminą Bestwina, na 
podstawie którego określana jest liczba autobusów obsługujących linię, liczba kursów oraz 
rozkład jazdy. Uruchomienie dodatkowych autobusów umożliwiających wydłużenie linii nr 56 do 
Szpitala Wojewódzkiego wymagałoby uruchomienia dwóch dodatkowych autobusów oraz 
zatrudnienia czterech dodatkowych kierowców – brak możliwości realizacji postulatu. 



Tabela 1 – Raport z wniosków i uwag zgłoszonych w postaci mailowej oraz pisemnej 
 

 

  

Lp. 
Nr 
wniosku 

Data zgłoszenia Zgłaszający Przedmiot zgłoszenia Zasadność realizacji zgłoszenia 

298. 138. 14.01.2020 AŁ Wydłużenie linii nr 24 do przystanku Wapienica Zapora. Brak możliwości realizacji postulatu 
Wydłużenie istniejącej trasy linii nr 24 do przystanku Wapienica Zapora wiązałoby się z 
wydłużeniem czasu przejazdu linii o ok. 15 minut w jedną stronę – co skutkowałoby potrzebą 
wypracowania od podstaw nowego rozkładu jazdy o znacznie zmniejszonej częstotliwości 
kursowania. Uruchomienie dodatkowych kursów linii nr 24 wiązałoby się z potrzebą 
uruchomienia dodatkowego autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do 
obsługi linii – brak możliwości realizacji postulatu. 

299. 139. 14.01.2020 MS Uruchomienie dodatkowych kursów linii nr 56 – dojazd 
na 7.30 do szkoły oraz kurs powrotny o godz. 13:00. 

Porozumienie komunalne z Gminą Bestwina. 
Linia nr 56 uruchomiona jest na podstawie porozumienia komunalnego z Gminą Bestwina, na 
podstawie którego określana jest liczba autobusów obsługujących linię, liczba kursów oraz 
rozkład jazdy. Wniosek w sprawie uruchomienia dodatkowych kursów linii nr 56 należy złożyć w 
Urzędzie Gminy Bestwina. 

300. 139. 14.01.2020 MS Wydłużenie linii nr 3 do Bestwiny. Porozumienie komunalne z Gminą Bestwina. 
Uruchomienie linii wykraczającej poza granice administracyjne Gminy Bielsko-Biała jest możliwe 
jedynie po podpisaniu porozumienia komunalnego pomiędzy dwoma sąsiednimi gminami. W 
przypadku Gminy Bestwina porozumienie zostało zawarte wyłącznie na wydłużenie trasy linii nr 
56 do przystanku Bestwina Centrum. 

301. 140. 14.01.2020 MG Wydłużenie linii nr 32 do Janowic. 
 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Wydłużenie trasy linii 32 wiązałoby się z koniecznością przemodelowania rozkładu jazdy linii, co 
skutkowałoby znacznym obniżeniem częstotliwości jej kursowania, a także wiązałoby się z 
brakiem obsługi głównego przystanku w centrum Hałcnowa (Hałcnów Kościół). 

302. 140. 14.01.2020 MG  Uruchomienie linii nr 56BIS w okresie wakacyjnym Wniosek do dalszych analiz. 

303. 141. 15.01.2020 TW Zmiana trasy przejazdu linii nr 17 – wydłużenie linii do 
centrum Hałcnowa oraz wydłużenie linii do Szpitala 
Wojewódzkiego. 

Brak możliwości realizacji postulatu 
Wydłużenie trasy przejazdu linii nr 17 wiązałoby się ze znacznym ograniczeniem jej 
częstotliwości kursowania (wydłużenie czasu przejazdu w kierunku centrum Hałcnowa o ok. 15 
min w obie strony oraz w kierunku Szpitala Wojewódzkiego o ok. 40 min w obie strony). Z kolei 
uruchomienie dodatkowych kursów na linii wiązałoby się z potrzebą uruchomienia dodatkowego 
autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii – brak możliwości 
realizacji postulatu. 

304. 141. 15.01.2020 TW Zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 13W w 
dni robocze oraz uruchomienie linii w weekendy. 

Brak możliwości realizacji postulatu 
Uruchomienie dodatkowych kursów na linii nr 13W wiązałoby się z potrzebą uruchomienia 
dodatkowego autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii – brak 
możliwości realizacji postulatu. 

305. 142. 15.01.2020 KG Uruchomienie dodatkowych kursów linii nr 24BIS – 
polepszenie dojazdu do bielskiego ATH. 

W opracowaniu przedstawiona została koncepcja zmiany tras przejazdu linii nr 10 i 24 – 
skierowanie linii nr 10 do pętli Mikuszowice Błonia ATH dzięki czemu zwiększeniu ulegnie 
częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej na ul. Szerokiej. 
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306. 142. 15.01.2020 KG Uruchomienie dodatkowych kursów linii nr 56. Porozumienie komunalne z Gminą Bestwina. 
Linia nr 56 uruchomiona jest na podstawie porozumienia komunalnego z Gminą Bestwina, na 
podstawie którego określana jest liczba autobusów obsługujących linię, liczba kursów oraz 
rozkład jazdy. Wniosek w sprawie uruchomienia dodatkowych kursów linii nr 56 należy złożyć w 
Urzędzie Gminy Bestwina. 

307. 142. 15.01.2020 KG Wydłużenie linii nr 3 do Bestwiny. Porozumienie komunalne z Gminą Bestwina. 
Uruchomienie linii wykraczającej poza granice administracyjne Gminy Bielsko-Biała jest możliwe 
jedynie po podpisaniu porozumienia komunalnego pomiędzy dwoma sąsiednimi gminami. W 
przypadku Gminy Bestwina porozumienie zostało zawarte wyłącznie na wydłużenie trasy linii nr 
56 do przystanku Bestwina Centrum. 

308. 143. 15.01.2020 MB Uruchomienie bezpośrednich połączeń z Os. 
Langiewicza do Lipnika, Cygańskiego Lasu, ATH, 
Dębowca, Wapienicy. 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Osiedle Langiewicza jest skomunikowane przez 4 linie autobusowe (15, 22, 23, 37) kursujące do 
centrum miasta umożliwiające dogodne przesiadki na przystankach Piłudskiego, 3 Maja 
Dworzec, Hotel Prezydent, Plac  Żwirki i Wigury na inne linie komunikacyjne. Dodatkowo dzięki 
linii nr 21 zapewniony jest szybki i bezpośredni dojazd do Cygańskiego Lasu, Mikuszowic Błonii 
ATH, Szpitala Wojewódzkiego oraz dużych osiedli mieszkaniowych: Os. Karpackiego, Os. 
Beskidzkiego. Brak zasadności uruchamiania kolejnych połączeń autobusowych. 

309. 144. 15.01.2020 ŁK Zmiana trasy przejazdu linii nr 7 do Wapienicy Zapory Brak uwag do przedstawionej koncepcji w projekcie optymalizacji 

310. 144. 15.01.2020 ŁK Utrzymanie stałej trasy przejazdu linii nr 7 w rejonie 
Aleksnadrowic – wybór jednego z dwóch 
przedstawionych wariantów: utrzymanie przejazdu ul. 
Cieszyńską albo przekierowanie wszystkich kursów 
przez Os. Polskich Skrzydeł. 

Wniosek zasadny – w docelowym modelu optymalizacji sieci połączeń przedstawiona zostanie 
koncepcja zakładająca zmianie trasy przejazdu linii nr 7 przez Os. Polskich Skrzydeł wszystkimi 
kursami. 

311. 144. 15.01.2020 ŁK Zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 7 do 
odjazdów co 20 min. 

Zakłada się utrzymanie kursowania linii nr 7 na zbliżonym poziomie do stanu obecnego. Brak 
możliwości uruchomienia dodatkowych kursów. 

312. 144. 15.01.2020 ŁK Wprowadzenie na wyświetlacze nazwy „Szyndzielnia 
przez Kamienicę” 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Trasa linii nr 7 kursującej w podstawowej relacji pomiędzy pkt A > pkt B posiada jednolitą 
(pozbawioną wariantów) trasę przejazdu w związku z czym na wyświetlaczach automatycznie 
transponowana jest nazwa wyłącznie przystanku docelowego. 

313. 144. 15.01.2020 ŁK Dostosowanie rozkładu jazdy linii nr 18 do odjazdów 
linii nr 7. Uruchomienie linii nr 18 w weekendy. 

Brak możliwości realizacji postulatu 
Uruchomienie kursów na linii nr 18 w weekendy wiązałoby się z potrzebą uruchomienia 
dodatkowego autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii – brak 
możliwości realizacji postulatu. 
Przeanalizowana zostanie możliwość zmiany rozkładu jazdy linii nr 18 – dopasowania jej 
kursów do odjazdów linii nr 7. 
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314. 144. 15.01.2020 ŁK Utrzymanie trasy linii nr 21 w dotychczasowej formie. Propozycja do dalszych analiz – rozważona zostanie kwestia utrzymania dwóch osobnych linii 
(21 i 34). 

315. 144. 15.01.2020 ŁK Zmiana tras przejazdu linii nr 3 i 32 Brak uwag do przedstawionej koncepcji w projekcie optymalizacji 

316. 144. 15.01.2020 ŁK Zmiana trasy linii nr 12 – skierowanie linii ul. 
Sempołowskiej, Leszczyńską i Generała Maczka 

Brak uwag do przedstawionej koncepcji w projekcie optymalizacji 

317. 144. 15.01.2020 ŁK Uruchomienie linii nr 12 w weekendy. Brak możliwości realizacji postulatu 
Uruchomienie kursów na linii nr 12 w weekendy wiązałoby się z potrzebą uruchomienia 
dodatkowego autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii – brak 
możliwości realizacji postulatu. 

318. 144. 15.01.2020 ŁK Utrzymanie kursowania linii nr 14 oraz 37. Brak zasadności realizacji postulatu 
 

319. 144. 15.01.2020 ŁK Zmiany nazw przystanków: 
- utrzymanie nazwy przystanku Andersa Osiedle 
Karpackie Kościół; 
- wprowadzenie nazw przystanków nie identyfikujących 
podmiotów handlowych, których nazwa może ulec 
zmianie; 
- zmiana nazwy przystanku Bora-Komorowskiego 
Gemini Park na Bora-Komorowskiego Leszczyńska; 
- utrzymanie nazwy przystanku Długa Zajezdnia MZK; 
- utrzymanie nazwy przystanku Karbowa Hala 
Widowiskowo-Sportowa; 
- utrzymanie nazwy przystanku Partyzantów Apena; 
- zmiana nazwy przystanku Mikuszowice Stalownik na 
Mikuszowice Krakowskie; 
- zmiana nazwy przystanku Hotel Prezydent na Hotel 
President. 

Wnioski w zakresie zmiany/utrzymania funkcjonujących nazw przystanków autobusowych 
zostaną przeanalizowane przy tworzeniu finalnego opracowania. 

320. 144. 15.01.2020 ŁK Synchronizacja rozkładów jazdy kursów zjazdowych i 
dojazdowych do rozkładów jazdy innych linii. 
Wprowadzenie stałych tras zjazdu-wyjazdu dla kursów 
jadących tą samą trasą przejazdu. Wyświetlanie nr linii 
oraz punktu docelowego – zajezdni MZK na 
wyświetlaczach. 

Wniosek do dalszych analiz 
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321. 144. 15.01.2020 ŁK Wprowadzenie buspasa na terenie Szpitala 
Wojewódzkiego – wprowadzenie dwukierunkowego 
ruchu pod Szpitalem. 

Brak możliwości realizacji wniosku 
Droga przejazdowa przy której znajduje się przystanek Szpital Wojewódzki jest zlokalizowana na 
terenie prywatnym placówki. Prowadzenie inwestycji na terenie prywatnym jest niemożliwe. 
Należy także wskazać iż fragment drogi dojazdowej którą poruszają się autobusy komunikacji 
miejskiej jest częścią korytarza dojazdowego zespołów ratownictwa medycznego do SOR. 
Wprowadzenie dodatkowych autobusów – linii stałych oraz dojazdowych (kursujących 
dwukierunkowo) na przedmiotowym odcinku jezdni spowodowałoby znaczny wzrost natężenia 
ruchu oraz mogłoby doprowadzić do zablokowania układu drogowego. 

322. 144. 15.01.2020 ŁK Wprowadzenie linii okrężnej o numerze 0. Na chwilę obecną nie przewiduje się uruchamiania nowych linii komunikacyjnych. 

323. 145. 15.01.2020 RO Górne 
Przedmieście 

Brak zastrzeżeń do przedstawionego projektu 
optymalizacji. 
Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów przy 
ul. Browarnej i Sobieskiego. 

Brak możliwości finansowania nowych kursów 
Uruchomienie dodatkowych kursów wiązałoby się z potrzebą uruchomienia dodatkowych 
autobusów oraz zatrudnienia dodatkowych kierowców – brak możliwości realizacji wniosku. 

324. 146. 15.01.2020 KG Uruchomienie linii nr 27 w weekendy do Lipnika Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów weekendowych 
Uruchomienie kursów weekendowych na linii nr 27 wymaga uruchomienia dodatkowego 
autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną 
brak możliwości realizacji postulatu. 

325. 146. 15.01.2020 KG Uruchomienie linii nr 27 w weekendy do Os. Sarni Stok Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów weekendowych 
Uruchomienie kursów weekendowych na linii nr 27 wymaga uruchomienia dodatkowego 
autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną 
brak możliwości realizacji postulatu. 

326. 146. 15.01.2020 KG Wydłużenie linii nr 30 do Os. Sarni Stok. Brak możliwości wydłużenia linii 
Wydłużenia linii komunikacyjnych do obiektów handlowych realizowane są w porozumieniu z 
zainteresowanymi podmiotami. W przypadku CH Sarni Stok zawarta została umowa na 
wydłużenie linii nr 30 do CH Sarni Stok umożlwiająca m.in. zawracania autobusów na terenie 
placu manewrowego wewnątrz CH.  
Wydłużenie na chwilę obecną kolejnej linii do Os. Sarni Stok jest niemożliwe z uwagi na brak 
przepustowości na pętli autobusowej na osiedlu. W projekcie optymalizacji przedstawiona 
została koncepcja rozbudowy pętli autobusowej co pozwoli na wydłużenie linii nr 57 do osiedla. 

327. 147. 15.01.2020 KG Zwiększenie częstotliwości kursowania linii do taktu co 
5 min. 

Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów 
Uruchomienie dodatkowych kursów wiązałoby się z potrzebą uruchomienia dodatkowych 
autobusów oraz zatrudnienia dodatkowych kierowców – brak możliwości realizacji wniosku. 

328. 147. 15.01.2020 KG Uruchomienie dodatkowej linii okrężnej, zmiana tras 
przejazdu istniejących linii w linie o charakterze 
krzyżowym 

Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów 
Uruchomienie dodatkowych kursów wiązałoby się z potrzebą uruchomienia dodatkowych 
autobusów oraz zatrudnienia dodatkowych kierowców – brak możliwości realizacji wniosku. 
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329. 147. 15.01.2020 KG Uruchomienie linii kursującej z Al. Andersa / Hulanki 
przez Gemini Park do Os. Złote Łany 

Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów 
Uruchomienie dodatkowych kursów wiązałoby się z potrzebą uruchomienia dodatkowych 
autobusów oraz zatrudnienia dodatkowych kierowców – brak możliwości realizacji wniosku. 
Połączenie Aleksandrowic z Os. Złote Łany zapewniają linie nr 21 i 34. 

330. 147. 15.01.2020 KG Uruchomienie linii dojeżdżającej na Przełęcz Przegibek Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów 
Uruchomienie dodatkowych kursów wiązałoby się z potrzebą uruchomienia dodatkowych 
autobusów oraz zatrudnienia dodatkowych kierowców – brak możliwości realizacji wniosku. 

331. 147. 15.01.2020 KG Uruchomienie dodatkowych autobusów w weekendy 
do Wapienicy, Szyndzielni, Straconki, Przegibka 

Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów 
Uruchomienie dodatkowych kursów wiązałoby się z potrzebą uruchomienia dodatkowych 
autobusów oraz zatrudnienia dodatkowych kierowców – brak możliwości realizacji wniosku. 

332. 147. 15.01.2020 KG Uruchomienie kursów nocnych do Czechowic-Dziedzic Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów 
Uruchomienie dodatkowych kursów wiązałoby się z potrzebą uruchomienia dodatkowych 
autobusów oraz zatrudnienia dodatkowych kierowców – brak możliwości realizacji wniosku. 

333. 147. 15.01.2020 KG Wprowadzenie biletów 15 minutowych za 2 zł. 
Zmiana biletu dziennego na 24 godziny, miesięcznego 
na 30 dniowy. 
Możliwość kupienia biletu miesięcznego przez internet. 

Przeanalizowana zostanie możliwość wprowadzenia zmian w taryfie biletowej – 
uelastycznienie obowiązującej oferty biletowej. 

334. 147. 15.01.2020 KG Uruchomienie nowej linii z Czechowic-Dziedzic do 
Mikuszowic Błoni ATH 

Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów 
Uruchomienie dodatkowych kursów wiązałoby się z potrzebą uruchomienia dodatkowych 
autobusów oraz zatrudnienia dodatkowych kierowców – brak możliwości realizacji wniosku. 

335. 147. 15.01.2020 KG Uruchomienie dodatkowych kursów linii nr 26. Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów 
Uruchomienie dodatkowych kursów wiązałoby się z potrzebą uruchomienia dodatkowych 
autobusów oraz zatrudnienia dodatkowych kierowców – brak możliwości realizacji wniosku. 

336. 147. 15.01.2020 KG Uruchomienie kolejki podmiejskiej (Czechowice, 
Wilkowice, Kęty, Wapienica) oraz stworzenie biletu 
aglomeracyjnego (kolej+autobusy). 

Wniosek wykracza poza zakres projektu optymalizacji – brak możliwości odniesienia się. 

337. 147. 15.01.2020 KG Możliwość korzystania z rowerów miejskich za darmo 
przy zakupie biletu miesięcznego. 

Wniosek wykracza poza zakres projektu optymalizacji – brak możliwości odniesienia się. 

338. 147. 15.01.2020 KG Przywrócenie tramwajów. Wniosek wykracza poza zakres projektu optymalizacji – brak możliwości odniesienia się. 

339. 148. 15.01.2020 L Uruchomienie kursów linii nr 27 w weekendy. Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów weekendowych 
Uruchomienie kursów weekendowych na linii nr 27 wymaga uruchomienia dodatkowego 
autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną 
brak możliwości realizacji postulatu. 
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340. 149. 15.01.2020 FM Wspólne standardy informacji pasażerskiej, 
oznakowania przystanków, wyświetlaczy, rozkładów 
jazdy. 

Wniosek wykracza poza zakres projektu optymalizacji – brak możliwości odniesienia się. 

341. 149. 15.01.2020 FM Skierowanie linii nr 16 zamiast linii nr 7 przez Os. 
Kopernika, Wojska Polskiego oraz Polskich Skrzydeł. 

Wniosek zostanie rozpatrzony na etapie przygotowywania ostatecznej wersji projektu 
optymalizacji. 

342. 149. 15.01.2020 FM Wnioski ws. systemu informacji pasażerskiej: 
- kolorystyka przystanków w strefie konserwatorskiej 
powinna być brązowa; 
- na tablicach w strefie konserwatorskiej powinny być 
umieszczane także numery linii PKS; 
- rozkłady jazdy PKS powinny być umieszczane w 
osobnej rubryce w gablotach rozkładowych; 
- stosowanie szarego podkładu tła w gablotach 
rozkładowych; 
- przyjęcie odrębnej kolorystyki dla linii PKS w gablotach 
rozkładowych. 

Wnioski do dalszych analiz. 

343. 149. 15.01.2020 FM Zmiana nazw przystanków: 
- z Karbowa Wyciąg na Dębowiec 
- z Komorowicka Przejazd na Komorowicka B-B Wschód; 
- PCK Trasa W-Z > PCK B-B Lipnik 
- Plac Mickiewicza Łącznik > Plac Mickiewicza 
- Mikuszowice Stalownik > Mikuszowice Wilkowicie 

Zaproponowane nazwy przystanków zostaną skierowane do analizy w opracowaniu finalnej 
wersji projektu. 

344. 149. 15.01.2020 FM Opracowanie wspólnej strategii na stopniu regionalnym 
w zakresie transportu szynowego. 

Wniosek wykracza poza zakres projektu optymalizacji – brak możliwości odniesienia się. 

345. 149. 15.01.2020 FM Utworzenie centrum przesiadkowego w rejonie Dworca 
Kolejowego. 

Na dolnej płycie dworca PKS-u planowana jest budowa centrum przesiadkowego – inwestycja 
planowana przez właściciela terenu – PKS w Bielsku-Białej S.A. 

346. 150. 15.01.2020 RO Hałcnów Uruchomienie dodatkowych kursów linii nr 17, 31 i 56 – 
zwiększenie częstotliwości kursowania do odjazdów co 
30 minut 

Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów 
Uruchomienie dodatkowych kursów na liniach nr 17, 31, 56 w celu wypracowania taktu 
kursowania co 30 min wymaga uruchomienia dodatkowych trzech autobusów oraz zatrudnienia 
sześciu dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną brak możliwości realizacji 
postulatu. 

347. 150. 15.01.2020 RO Hałcnów Uruchomienie dodatkowego kursu linii nr 13 lub 17 w 
dni robocze oraz soboty z centrum miasta po godz. 
16:30 ulicą Krzemionki do Hałcnowa. 

Brak możliwości uruchomienia dodatkowych kursów 
Funkcjonujący rozkład jazdy nie daje możliwości wprowadzenia dodatkowego kursu lub zmiany 
trasy przejazdu istniejącego kursu. Uruchomienie dodatkowego kursu wiązałoby się z potrzebą 
uruchomienia dodatkowego autobusu wraz z kierowcą – brak możliwości realizacji postulatu. 

348. 150. 15.01.2020 RO Hałcnów Zmiana trasy linii nr 17, 31 do ul. Warszawskiej.  Zmiana trasy przejazdu linii nr 17 i 31 do ul. Warszawskiej jest zbieżna z założonym planem 
optymalizacji sieci. 



Tabela 1 – Raport z wniosków i uwag zgłoszonych w postaci mailowej oraz pisemnej 
 

 

  

Lp. 
Nr 
wniosku 

Data zgłoszenia Zgłaszający Przedmiot zgłoszenia Zasadność realizacji zgłoszenia 

349. 150. 15.01.2020 RO Hałcnów Przetrasowanie linii nr 17 do przystanku Hałcnów 
Granica. 

Propozycja do dalszych analiz 
Zmiana trasy linii nr 17 do przystanku Hałcnów Granica spowoduje brak połączenia rejonu ul. 
Witosa z centrum Hałcnowa (przystankiem Hałcnów Kościół) natomiast wprowadzenie kursu z 
wjazdem kieszeniowym do pętli Hałcnów Granica spowoduje wydłużenie trasy przejazdu na 
każdym kursie o ok. 8 minut – co wpłynie negatywnie na funkcjonujący rozkład jazdy – nie mniej 
jednak propozycja zostanie przeanalizowana. 

350. 150. 15.01.2020 RO Hałcnów Utrzymanie kursowania linii nr 56 na obecnej trasie 
przejazdu.  

Propozycja do dalszych analiz 
Rozważona zostanie kwestia utrzymania kursowania linii nr 56 na dotychczasowej trasie 
przejazdu.  

351. 150. 15.01.2020 RO Hałcnów Uruchomienie nowej linii obsługującej ul. Linert. 
Uruchomienie linii nr 12 w soboty. 

Brak możliwości finansowania dodatkowej linii komunikacyjnej 
Uruchomienie dodatkowej linii komunikacyjnej wiązałoby się z potrzebą uruchomienia 
dodatkowego autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców. – brak możliwości 
realizacji. 

352. 150. 15.01.2020 RO Hałcnów Utrzymanie bezpośredniego połączenia linią nr 12 do 
Szpitala Wojewódzkiego oraz znaczne zwiększenie 
częstotliwości kursowania linii nr 12. 

Propozycja do dalszych analiz 
Zgodnie z przedstawionym projektem optymalizacji sieci połączeń mieszkańcy Osiedla Hałcnów 
będą mieli możliwość odbycia podróży bezpośredniej do Szpitala Wojewódzkiego dzięki linii nr 
32. Nie mniej jednak podjęte zostaną działania mające na celu zwiększenie częstotliwości 
kursowania linii nr 12. 

353. 150. 15.01.2020 RO Hałcnów Uruchomienie kursów linii nocnej do Hałcnowa. Propozycja do dalszych analiz. 
Przeanalizowana zostanie możliwość uruchomienia dodatkowych kursów w godzinach 
późnowieczornych na podstawowych liniach komunikacyjnych. 

354. 150. 15.01.2020 RO Hałcnów Uruchomienie bezpośredniego połączenia z Hałcnowa 
do przystanku Hotel Prezydent. 

Brak możliwości realizacji postulatu 
Linie autobusowe łączące Osiedle Hałcnów (13, 13w, 32) z innymi rejonami transportowymi 
miasta skomunikowane są z głównym przystankiem przesiadkowym (Warszawska Dworzec) skąd 
istnieje możliwość dogodnej przesiadki na inne linie komunikacyjne kursujące w kierunku 
południowym (8, 22, 26, 27, 30, 35, 35L, 35S, 50 i 57).  

355. 150. 15.01.2020 RO Hałcnów Niełączenie kursowania linii D z innymi liniami 
komunikacyjnymi. Uruchomienie dodatkowych kursów 
linii D o godz. 14:00 i 15:00. Uruchomienie 
dodatkowych kursów z przystanków Hałcnów Granica i 
Janowice Niklówka w godzinach popołudniowych. 

Wniosek do dalszych analiz. 

356. 151. 15.01.2020 BK Zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 11. Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów 
Uruchomienie dodatkowych kursów wiązałoby się z potrzebą uruchomienia dodatkowego 
autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców – brak możliwości realizacji. 

357. 151. 15.01.2020 BK Zsynchronizowanie rozkładów jazdy linii nr 2 z linią nr 
11 na przystanku Leszczyny. 

Wniosek do dalszych analiz. 
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358. 152. 15.01.2020 EC Uruchomienie bezpośredniego połączenia z Wapienicy 
przez Os. Polskich Skrzydeł do Hałcnowa 

Brak możliwości finansowania dodatkowej linii komunikacyjnej 
Uruchomienie dodatkowej linii komunikacyjnej wiązałoby się z potrzebą uruchomienia 
dodatkowego autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców – brak możliwości 
realizacji. 

359. 153. 15.01.2020 RO Wapienica Skierowanie linii nr 10 dwukierunkowo ul. Regera i 
Dworcową 

Propozycja do dalszych analiz 

360. 153. 15.01.2020 RO Wapienica Skierowanie linii nr 20 przez ul. Dzwonkową i Zagajnik Koncepcja zbieżna z założeniami opracowania 

361. 153. 15.01.2020 RO Wapienica Skierowanie linii nr 52 dwukierunkowo ul. 
Międzyrzecką (stary ślad) 

Propozycja do dalszych analiz 

362. 153. 15.01.2020 RO Wapienica Rozważyć przywrócenie linii podmiejskich do Jaworza. Brak porozumienia komunalnego z Gminą Jaworze. 
Uruchomienie linii wykraczającej poza granice administracyjne Gminy Bielsko-Biała jest możliwe 
jedynie po podpisaniu porozumienia komunalnego pomiędzy dwoma sąsiednimi gminami. 

363. 154. 15.01.2020 Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Piastowska 

Wniosek o całkowitą rezygnację z koncepcji utworzenia 
nowego przystanku Piastowska Dworzec kier. Hulanka. 

Wniosek bezzasadny – nowy przystanek komunikacyjny w kier. Hulanki jest niezbędny w celu 
rozbudowy sieci komunikacyjnej w ścisłym centrum miasta – jako główny punkt przesiadkowy 
w relacjach łączonych północ – zachód. 

364. 155. 15.01.2020 JZ Opóźnienie kursu linii nr 8 z przystanku Zieleń Miejska z 
godz. 7:34 (opóźnienie o 5/10 min). 

Wniosek niezasadny. 
Rozkład jazdy linii nr 8 posiada wypracowany takt odjazdów co 20 min. Z przystanku Zieleń 
Miejska autobusy odjeżdżają o godz. 6:54, 7:14 oraz 7:34. Wprowadzenie wnioskowanej zmiany 
spowodowałoby nieregularne rozsunięcie godzin odjazdów.  

365. 155. 15.01.2020 JZ Wydłużenie kursu linii nr 8 z przystanku Zieleń Miejska 
o godz. 7:34 do przystanku Fiat. 

Wniosek niezasadny. 
Do przystanku Warszawska Fiat kursuje wydłużony kurs linii nr 8 z przystanku Zieleń Miejska o 
godz. 7:14 (dojazd do Fiata o godz. 7:35). Kolejny kurs o godz. 7:54 dojeżdżający do Fiata ma na 
celu zapewnienie odwozu pracowników po zakończeniu III zmiany (kurs z Fiata o godz. 6:17).  

366. 155. 15.01.2020 JZ Uruchomienie dodatkowych kursów linii nr 8 pomiędzy 
godz. 17:30 a 18:30. 

Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów 
Uruchomienie dodatkowych kursów wiązałoby się z potrzebą uruchomienia dodatkowego 
autobusu oraz zatrudnienia dodatkowego kierowcy – brak możliwości realizacji.  

367. 156. 15.01.2020 RO 
Karpackiego 

Wniosek o przeprowadzenie osiedlowego spotkania 
konsultacyjnego w siedzibie Rady Osiedla Karpackiego. 

Wniosek rozpatrzony pozytywnie – spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 28 stycznia 
2020 r. 

368. 157. 15.01.2020 EMP Pozostawienie linii nr 28 bez zmian. Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 

369. 158. 15.01.2020 AT Pozostawienie linii nr 28 bez zmian. Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 
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370. 159. 15.01.2020 PS Skoordynowanie wariantowych kursów linii nr 51 przez 
ul. Czerwoną i Piekarską z godzinami 
rozpoczęcia/zakończenia pracy w zakładach 
zlokalizowanych przy ul. Wyzwolenia. 

Wniosek zasadny – zmiany zostaną wzięte pod uwagę w trakcie opracowywania nowego 
rozkładu jazdy. 

371. 159. 15.01.2020 PS Uruchomienie dodatkowych kursów linii nocnych. Propozycja do dalszych analiz. 
Przeanalizowana zostanie możliwość uruchomienia dodatkowych kursów w godzinach 
późnowieczornych na podstawowych liniach komunikacyjnych. 

WNIOSKI ZŁOŻONE MAILOWO PO TERMINIE SKŁADANIA UWAG 

372. 160. 16.01.2020 KD Utrzymanie kursowania linii nr 17, 31, 56 do Podwala – 
utrzymanie aktualnego rozkładu jazdy. 

Przedstawiona koncepcja została opracowana w wyniku licznych wniosków pasażerów 
korzystających z ww. linii, których głównym celem podróży nie jest rejon ścisłego centrum 
miasta lecz potrzeba wykonywania podróży łączonych z przesiadką do odległych rejonów 
transportowych miasta. Aktualnie w celu dojazdu do innymi liniami komunikacyjnymi w 
kierunku zachodnim oraz wschodnim istnieje jedynie możliwość wykonywania podróży 
łączonych z przesiadkami na przystanku Piłsudskiego. Brak możliwości przesiadkowości w 
ramach jednego zespołu przystankowego w podróżach do południowych rejonów miasta. 
Zmiana trasy przedmiotowych linii ma na celu skierowanie linii do głównego punktu 
przesiadkowego – przystanku Warszawska Dworzec, skąd istnieje możliwość kontynuowania 
podróży innymi liniami autobusowymi. 

373. 160. 16.01.2020 KD Rozważenie przetrasowania wszystkich kursów linii nr 
51 ul. Czerwoną oraz Piekarską. 

Propozycja do dalszych analiz. 
 

374. 160. 16.01.2020 KD Zrezygnowanie z propozycji przetrasowania linii nr 32 
na ul. Wyspiańskiego, Sobieskiego, Konopnickiej 

Propozycja do dalszych analiz. 

375. 160. 16.01.2020 KD Wprowadzenie wspólnych obiegów dla linii nr 15 i 22. Propozycja do dalszych analiz. 

376. 160. 16.01.2020 KD Wprowadzenie zróżnicowania w systemie informacji 
pasażerskiej w zakresie oznaczenia linii nr 21 w nowej 
formule. 

Rozważanym jest utrzymanie odrębnej numeracji dla linii nr 21 oraz linii nr 34. 

377. 160. 16.01.2020 KD Zlikwidowanie linii nr 12 – przeniesienie autobusu na 
linię nr 7. 

Brak zasadności realizacji postulatu. 

378. 160. 16.01.2020 KD Zmiana trasy linii nr 24 – skierowanie linii ul. PCK, 
Sempołowskiej, Leszczyńską, Maczka do pętli 
Mikuszowice Śląskie. 

Propozycja do dalszych analiz. 
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379. 160. 16.01.2020 KD Wydłużenie linii nr 30 do przystanku Osiedle Sarni Stok 
zamiast CH Sarni Stok – skrócenie linii nr 27 do 
przystanku Warszawska Dworzec. 

Brak możliwości wydłużenia linii 
Wydłużenia linii komunikacyjnych do obiektów handlowych realizowane są w porozumieniu z 
zainteresowanymi podmiotami. W przypadku CH Sarni Stok zawarta została umowa na 
wydłużenie linii nr 30 do CH Sarni Stok umożlwiająca m.in. zawracania autobusów na terenie 
placu manewrowego wewnątrz CH.  
Wydłużenie na chwilę obecną kolejnej linii do Os. Sarni Stok jest niemożliwe z uwagi na brak 
przepustowości na pętli autobusowej na osiedlu. W projekcie optymalizacji przedstawiona 
została koncepcja rozbudowy pętli autobusowej co pozwoli na wydłużenie linii nr 57 do osiedla. 

380. 160. 16.01.2020 KD Skierowanie linii nr 20 przez ul. Dzwonkową. Propozycja zbieżna z założeniami koncepcyjnymi. 

381. 160. 16.01.2020 KD Skierowanie linii nr 7 na trasę przez Os. Wojska 
Polskiego i Os. Polskich Skrzydeł przez ul. Stawową. 

Propozycja zasadna – do dalszych analiz. 

382. 160. 16.01.2020 KD Skierowanie linii nr 18 z Kamienicy ul. Skarpową, 
Dębowiec do pętli Wapienica Zapora. Skrócenie trasy 
do relacji Stare Bielsko – Kamienica – Wapienica. 

Brak możliwości realizacji postulatu. 
Ulica Skarpowa nie jest przystosowana do obsługi przez autobusy MZK. 

383. 160. 16.01.2020 KD Zmiana trasy linii nr 13, 13W z linią nr 35 – skierowanie 
linii nr 35 ul. Piłsudskiego, linii nr 13, 13W ulicą 
Stojałowskiego.  

Propozycja do dalszych analiz. 

384. 160. 16.01.2020 KD Wprowadzenie zmian w nazewnictwie przystanków: 
- Piastowska Wyspiańskiego, Piastowska Wita Stwosza, 
Wyspiańskiego Piastowska > Starostwo Powiatowe; 
- Czerwona Komorowicka, Komorowicka Czerwona, 
Kwiatkowskiego Komorowicka > Komorowicka 
Czerwona; 
- Jaworzańska Zapora, Zapora Jaworzańska > Wapienica 
Stadion; 
- Olszówka, Bystrzańska Olszówka, Długa Bystrzańska > 
Olszówka; 
- Wapienica Strażacka, Międzyrzecka Strażacka > 
Wapienica Strażacka; 
- Plac Mickiewicza, Plac Mickiewicza Łącznik > Plac 
Mickiewicza; 
- Wyzwolenia Bukietowa, Wyzwolenia Niepodległości, 
Niepodległości Wyzwolenia  
> Wyzwolenia Niepodległości; 
- Niepodległości Czerwona, Czerwona Niepodległości > 
Czerwona Niepodległości; 
- Okrężna Metalplast, Warszawska Metalplast > 
Aluprof. 

Propozycja do dalszych analiz. 
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385. 161. 16.01.2020 DK Włączenie kursów linii nr 24BIS do rozkładu jazdy linii nr 
10. Uruchomienie bisowych kursów powrotnych z ATH 
lub przekierowanie części kursów przez Os. Kopernika. 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Zmiana trasy przejazdu linii nr 10 – skierowanie często kursującej linii do pętli Mikuszowice 
Błonia ATH umożliwi zaplanowanie podróży powrotnej w rejon Os. Kopernika (przystanek 
Cieszyńska Hulanka). Kursy poranne (BIS) uruchamiane są z uwagi na potrzebę dowozu 
znacznych potoków pasażerskich na konkretną godzinę rozpoczęcia zajęć (8, 9, 10). Z uwagi na 
znaczną nieregularność godzin zakończenia zajęć na uczelni brak możliwości uruchomienia 
kursów BISowych odwozowych. 

386. 161. 16.01.2020 DK Zmiana trasy przejazdu linii nr 17, 31, 56 – 
przekierowanie linii do przystanku Piastowska Dworzec 
(przystanek początkowy). 

Propozycja do dalszych analiz. 

387. 161. 16.01.2020 DK Utrzymanie kursów linii nr 21 do Mikuszowic Błoni ATH 
w weekendy 

Propozycja do dalszych analiz. 

388. 161. 16.01.2020 DK Utrzymanie kursowania linii nr 28. Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 

389. 161. 16.01.2020 DK Utrzymanie kursowania linii nr 12 na trasie do Szpitala 
Wojewódzkiego. 

Propozycja do dalszych analiz. 

390. 161. 16.01.2020 DK Rozważenie zlikwidowania linii nr 16, skierowanie 
wszystkich kursów linii nr 20, 52 przez ul. Dzwonkową. 
Przetrasowanie wybranych kursów linii nr 52 przez Fiat. 

Propozycja do dalszych analiz. 

391. 161. 16.01.2020 DK Synchronizacja rozkładów jazdy linii nr 3, 29, 32 i 51. Propozycja do dalszych analiz. 

392. 161. 16.01.2020 DK Rozważenie montażu na najbardziej uczęszczanych 
przystankach autobusowych większych tablic DIP 
umożliwiających wyświetlanie większej liczby wierszy. 

Brak możliwości realizacji postulatu. 
Tablice DIP objęte są trwałością projektu unijnego – brak możliwości wymiany. 

393. 161. 16.01.2020 DK Likwidacja linii nr 9, przetrasowanie wybranych kursów 
linii nr 6 i 11 przez ul. Piekarską. 

Propozycja do dalszych analiz. 

394. 161. 16.01.2020 DK Likwidacja linii nr 17 – skierowanie wszystkich kursów 
linii nr 13 ulicą Witosa do przystanku Hałcnów Kościół 
przez Krzemionki. 

Brak możliwości realizacji postulatu. 
Linia nr 17 łącząca Krzemionki z rejonem ul. Komorowickiej i Piłsudskiego jest kluczowym 
połączeniem dla mieszkańców Osiedla Hałcnów. 

395. 161. 16.01.2020 DK Likwidacja linii nr 18 – wydłużenie kursów linii nr 27 z 
Os. Sarni Stok do Starego Bielska. 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Linia nr 18 jest kluczową linią dla mieszkańców Osiedla Kamienica (dowóz dzieci do szkół) oraz 
zapewnia mieszkańcom Osiedla Złote Łany dojazd do cmentarza komunalnego w Kamienicy. 

396. 161. 16.01.2020 DK Przetrasowanie linii nr 29 na ul. Wałową i Podwale. Zmiana została wprowadzona w związku z zamknięciem ul. Kwiatkowskiego. Rozważa się 
pozostawienie trasy przejazdu ww. linii na stałe. 

397. 161. 16.01.2020 DK Rozszerzenie funkcjonalności biletu 
jednoprzejazdowego o możliwość dokonywania 
przesiadek.  

Przeanalizowana zostanie możliwość wprowadzenia zmian w taryfie biletowej – 
uelastycznienie obowiązującej oferty biletowej. 
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398. 162. 17.01.2020 MJ Uruchomienie linii nr 34 w weekendy Brak możliwości realizacji postulatu. 
Uruchomienie linii nr 34 w weekendy wiązałoby się z potrzebą zatrudnienia dwóch dodatkowych 
kierowców. 

399. 162. 17.01.2020 MJ Uruchomienie dodatkowych wjazdów kieszeniowych na 
linii nr 50 do przystanku Warszawska Fiat 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Z przystanku Warszawska Fiat kursują autobusy 4 linii komunikacyjnych (8, 11, 16, 22), które są 
dostosowane do godzin rozpoczęcia/zakończenia pracy. Na przystanku Warszawska Dworzec 
istnieje możliwość wykonania dogodnej przesiadki z ww. linii na linię nr 50. 

400. 163. 18.01.2020 JP Zlikwidowanie jazdy stadnej Wniosek zbieżny z założeniami opracowania. 

401. 164. 18.01.2020 PK Pozostawienie linii nr 24BIS jako osobnej linii Brak zasadności realizacji postulatu. 
Na linii nr 10 będą wykonywane dodatkowe kursy (włączone z linii nr 24BIS). Zmieni się jedynie 
numer linii z 24BIS > 10 (przystanek docelowy Mikuszowice Błonia ATH). 

402. 164. 18.01.2020 PK Utrzymanie kursowania oddzielnych linii nr 33 i 51 Wniosek do dalszej analizy 
Rozważanym jest przekierowanie wszystkich kursów linii nr 51 przez ul. Piekarską i Czerwoną. 

403. 164. 18.01.2020 PK Uruchomienie linii nr 38 tylko w okresie wakacyjnym 
(czerwiec-wrzesień) 

Brak zasadności realizacji postulatu. 
Do Cygańskiego Lasu z wysoką częstotliwością kursowania kursuje przez cały rok linia nr 1. 
Dojazd na basen w Cygańskim Lesie możliwy jest także dzięki często kursującym liniom nr 10, 24 
i 57. 

404. 164. 18.01.2020 PK Utrzymanie kursowania linii nr 28 Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 

405. 165. 19.01.2020 TW Skoordynowanie rozkładów jazdy linii nr VII oraz 50 do 
Czechowic-Dziedzic 

Wniosek zasadny 
Należy wskazać że rozkłady jazdy linii nr VII i 50 są ustalane przez właściwych organizatorów 
transportu (Gmina Bielsko-Biała oraz Gmina Czechowice-Dziedzice) do potrzeb ich mieszkańców. 
Wynika to zarówno z faktu zgłaszania przez pasażerów licznych wniosków co do ustalenia godzin 
kursowania poszczególnych autobusów dających możliwość dojazdu do zakładów pracy, szkół 
itp., a także potrzeby skomunikowania z innymi liniami Organizatora – linii nr VII z innymi liniami 
PKM Czechowice-Dziedzice Sp. z o.o. na dworcu w Czechowicach-Dziedzicach oraz linii nr 50 z 
innymi liniami MZK w Bielsku-Białej Sp. z o.o. na przystankach w pobliżu dworca PKP. 
Nie mniej jednak podczas wprowadzania zmian optymalizacyjnych zostaną podjęte rozmowy z 
Organizatorem transportu w Czechowicach-Dziedzicach, mające na celu wypracowanie zmian 
w rozkładzie jazdy ww. linii, w celu zminimalizowania zjawiska jeżdżenia obu linii parami. 
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WNIOSKI ZŁOŻONE PISEMNIE 

406. 166. 06.01.2020 ZB Wydłużenie linii nr 17 do Szpitala Wojewódzkiego. Brak możliwości realizacji postulatu 
Wydłużenie trasy przejazdu linii nr 17 wiązałoby się ze znacznym ograniczeniem jej 
częstotliwości kursowania (wydłużenie czasu przejazdu w kierunku Szpitala Wojewódzkiego o 
ok. 40 min w obie strony). Z kolei uruchomienie dodatkowych kursów na linii wiązałoby się z 
potrzebą uruchomienia dodatkowego autobusu oraz zatrudnienia dwóch dodatkowych 
kierowców do obsługi linii – brak możliwości realizacji postulatu. 

407. 167. 07.01.2020 JB Wprowadzenie specjalnych (odpłatnych) biletów dla 
osób powyżej 65 roku życia w zamian za ulgę 
bezpłatnych przejazdów. 

Brak możliwości realizacji postulatu 
Wydanie osobnego dokumentu przez Prezydenta Miasta – dedykowanej legitymacji, będącej de 
facto biletem bezpłatnym, ważnym jedynie na sieci Komunikacji Publicznej w Bielsku-Białej może 
zostać zaskarżone przez organy administracji skarbowej. 

408. 167. 07.01.2020 JB Uszkodzenie wiat przystankowych oraz chodników w 
okolicy przystanków. Dezynfekcja przystanków 
autobusowych. Remont chodnika przy przystanku 
Michałowicza SAM. 

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej jako zarządzający wiatami 
przystankowymi dokonuje cyklicznych objazdów wiat przystankowych w ramach ich bieżącego 
utrzymania. Wszelkie wykryte nieprawidłowości takie jak wybite szyby, zabrudzenia, graffiti itp. 
są na bieżąco usuwane. Problem chodnika na przystanku autobusowym Michałowicza Sam 
został zgłoszony do MZD, który jest odpowiedzialny za utrzymanie chodników w pasie 
drogowym, także tych na przystankach autobusowych. 

409. 168. 14.01.2020 Wydawnictwo  
P. 

Utrzymanie częstotliwości ok 30 minut na ul. 
Jaworzańskiej w godz. 7.00-9.00 oraz 15.00-17.00 

Propozycja zasadna 
Zgodnie z założeniem projektu optymalizacji planowane jest zachowanie w godzinach szczytu 
komunikacyjnego częstotliwości ok. 30 minut na zmienionej trasie linii 7. 

410. 169. 15.01.2020 TG Nielikwidowanie linii nr 28. Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 

411. 169. 15.01.2020 TG Utrzymanie rozkładu jazdy linii nr 7 w takcie min. co 30 
minut 

Zakładane jest utrzymanie zbliżonego rozkładu jazdy linii nr 7 do obecnie obowiązującego 

412. 169. 15.01.2020 TG Utrzymywanie połączeń bezpośrednich bez potrzeby 
przesiadkowości. 

Docelowa siatka połączeń powinna opierać się zarówno na połączeniach bezpośrednich jak 
również na połączeniach przesiadkowych, które zostaną skoordynowane na wspólnych 
przystankach komunikacyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu możliwym jest skomunikowanie ze 
sobą wszystkich rejonów transportowych miasta. 

413. 170. 15.01.2020 RO Wapienica Skierowanie linii nr 10 dwukierunkowo ul. Regera i 
Dworcową 

Propozycja do dalszych analiz 

414. 170. 15.01.2020 RO Wapienica Skierowanie linii nr 20 przez ul. Dzwonkową i Zagajnik Koncepcja zbieżna z założeniami opracowania 

415. 170. 15.01.2020 RO Wapienica Skierowanie linii nr 52 dwukierunkowo ul. 
Międzyrzecką (stary ślad) 

Propozycja do dalszych analiz 
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416. 170. 15.01.2020 RO Wapienica Rozważyć przywrócenie linii podmiejskich do Jaworza. Brak porozumienia komunalnego z Gminą Jaworze. 
Uruchomienie linii wykraczającej poza granice administracyjne Gminy Bielsko-Biała jest możliwe 
jedynie po podpisaniu porozumienia komunalnego pomiędzy dwoma sąsiednimi gminami. 

417. 171. 14.01.2020 TI Poland Opóźnienie kursu linii nr 10 z BIT z godz. 22:03 na godz. 
22:10 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Rozkład jazdy linii nr 10 (godziny odjazdu autobusów z Parku Przemysłowego) są ustalane z 
zakładami pracy na wniosek których uruchomione zostały wydłużone kursy linii. Należy wskazać, 
iż przedmiotowy kurs linii nr 10 odjeżdża z przystanku w Parku Przemysłowym o godz. 22:00 
dojeżdżając do przystanku Piastowska Dworzec o godz. 22:25 (umożliwienie przesiadki na 
ostatnie kursy autobusów PKS i prywatnych przewoźników). Opóźnienie kursu spowodowałoby 
przyjazd autobusu linii nr 10 na przystanek Piastowska Dworzec o godz. 22:35 tj. po odjeździe 
ostatnich kursów autobusów podmiejskich. 

WNIOSKI ZŁOŻONE PISEMNIE  PO TERMINIE SKŁADANIA UWAG 

418. 172. 21.01.2020 IS Uruchomienie bezpośredniego autobusu łączącego os. 
Karpackie z Wapienicą 

Brak możliwości finansowania dodatkowych kursów 
Uruchomienie dodatkowych kursów wiązałoby się z potrzebą uruchomienia dodatkowego 
autobusu oraz zatrudnienia dodatkowego kierowcy – brak możliwości realizacji. 
Z przystanku Osiedle Karpackie istnieje możliwość wykonania licznych podróży łączonych z jedną 
przesiadką: 
- liniami nr 6, 21, 23 i 34 (przesiadka na linię nr 20 na przystanku Osiedle Beskidzkie lub na linię 
nr 10 na przystanku Cieszyńska Hulanka); 
- liniami nr 28, 30 i 50 (przesiadka na linię nr 10 lub 52 na przystanku Plac Żwirki i Wigury); 
- linią nr 32 (przesiadka na linię nr 10 na przystanku Piastowska Sobieskiego). 

419. 173. 15.01.2020 AP Przywrócenie godziny odjazdu linii nr 3  w niedzielę z 
Komorowic na godz. 8:10 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Wprowadzona w kwietniu 2019 r. zmiana rozkładu jazdy linii nr 3 (wydłużenie kursów do 
Szpitala Wojewódzkiego) została dokonana na wniosek Rady Osiedla Komorowice Krakowskie. 
Zmiana spowodowała konieczność opracowania nowego rozkładu jazdy linii nr 3. W 
opracowaniu optymalizacyjnym zaproponowano skrócenie linii do przystanku Osiedle Karpackie 
– w przypadku uzyskania aprobaty pasażerów dla przedmiotowej zmiany opracowany zostanie 
nowy rozkład jazdy linii nr 3 podczas którego wniosek zostanie wzięty pod uwagę.  

420. 174. 04.02.2020 RW Wprowadzenie korekt w rozkładzie jazdy linii nr 27 – 
opóźnienie kursów z przystanki Lipnik Dolny. 

Korekta rozkładu jazdy została wprowadzona 24 lutego. 

421. 175. 24.02.2020 Karpacka 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

Nielikwidowanie linii nr 28. Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 
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422. 175. 24.02.2020 Karpacka 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

Niezmienianie trasy linii nr 32. Wniosek zostanie przeanalizowany. 

423. 176. 26.02.2020 RO 
Karpackiego 

Nielikwidowanie linii nr 28. Utrzymanie kursowania linii nr 28 
Likwidacja linii nr 28 (o charakterze podkowy - wykorzystywanej w podróżach relacji Os. 
Karpackie > centrum miasta) miała na celu wypracowanie równego taktu kursowania linii nr 
30+50 na ciągu od Os. Karpackiego, przez ul. Michałowicza do centrum miasta w cyklu co 15 
minut. Z uwagi na licznie wnioski mieszkańców zachodzi potrzeba utrzymania linii nr 28 na 
obecnej trasie przejazdu (rozważane jest przeniesienie tylko części kursów do linii nr 30). 

424. 176. 26.02.2020 RO 
Karpackiego 

Niezmienianie trasy linii nr 32. Wniosek zostanie przeanalizowany. 

425. 176. 26.02.2020 RO 
Karpackiego 

Uruchomienie dodatkowej pary przystanków na Al. 
Andersa na wysokości ul. Zajazdowej oraz ul. Chłodnej. 

Wniosek do dalszych analiz 
Przedstawiona propozycja zostanie przedstawiona Miejskiemu Zarządowi Dróg w Bielsku-Białej 
celem weryfikacji możliwości wybudowania nowych zatok autobusowych w przedmiotowym 
rejonie komunikacyjnym. 


