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Lp. Przedmiot zgłoszenia Zasadność realizacji zgłoszenia 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W DNIU 18.12.2019 r. 

424. Wprowadzenie integracji taryfowej MZK + PKS + PKM. Rozważenie 
integracji taryfowej z Kolejami Śląskimi.  

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. 

425. Uruchomienie dodatkowych kursów linii nr 52 w godzinach 
międzyszczytowych. 

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. 

426. Przyspieszenie kursu linii nr 24 o godz. godz. 14:17 na godz. 14:07. 
Zgłoszono problem dublujących się kursów linii nr 10 i 20 (kurs 14:14 linia 
nr 10, kurs 14:17 linia nr 24). Przy aktualnym rozkładzie jazdy brak 
możliwości szybkiej przesiadki w kierunku Hałcnowa. 

Brak możliwości realizacji postulatu. 
Przedmiotowy kurs linii nr 24 (odjazd z Parku Przemysłowego) o godz. 14:10 jest dostosowany do godzin zakończenia pracy 
przez pracowników zakładów pracy zlokalizowanych w Parku Przemysłowym. Przyspieszenie kursu jest niemożliwe. 
Przesunięcie godziny odjazdu kolejnego kursu linii nr 24 jest niemożliwe z uwagi na zaburzenie funkcjonującego rozkładu 
jazdy (brak odjazdów z Wapienicy pomiędzy godz. 14:17 a 15:00). 
W kierunku Hałcnowa istnieje możliwość odbycia podróży łączonej z przesiadką (kurs linii nr 24 o godz. 14:17, kurs linii nr 10 
z przystanku Międzyrzecka Strażacka o godz. 14:14) na linię nr 32 (odjazd z przystanku Piastowska Dworzec o godz. 15:02). 
Poczynione zostaną także starania w celu przetrasowania linii nr 56 do przystanku Warszawska Dworzec lub Piastowska 
Dworzec, dzięki czemu poprawie ulegnie skomunikowanie północno-zachodnich rejonów transportowych miasta. 

427. Skierowanie tras linii nr 17, 31, 56 (56BIS) na przystanek początkowy 
Piastowska Dworzec. 

Rozpatrzona zostanie możliwość skierowania linii na przystanek Piastowska Dworzec. 

428. Wprowadzenie synchronizacji rozkładów jazdy linii nr 17, 31, 56 (56 BIS). Rozpatrzona zostanie możliwość wprowadzenia synchronizacji godzin odjazdu przedmiotowych linii. 

429. Wprowadzenie korekty w trasie przejazdu linii nr 15 – skierowanie jej 
ulicą Stawową w zamian za likwidowaną linię nr 28. 

Istnieje potrzeba utrzymania linii nr 28 na obecnej trasie przejazdu w związku z czym trasa przejazdu linii nr 15 nie 
zostanie zmodyfikowana. 

430. Wprowadzenie synchronizacji rozkładów jazdy linii nr 3 z liniami 33/51. Propozycja do dalszych analiz. 

431. Uruchomienie dodatkowego przystanku ma ul. Jutrzenki dedykowanego 
dla linii nr 21 pomiędzy ul. Lenartowicza a ul. Tuwima. 

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. 

432. Utrzymanie połączeń wariantowych linii nr 21 przez Mikuszowice Błonia 
ATH w weekendy. 

Propozycja do dalszych analiz. 

433. Uruchomienie kursów powrotnych z ATH linii nr 10 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. 

434. Likwidacja linii nr 9 – uruchomienie w zamian kursów wariantowych linii 
nr 11 i 15 przez ul. Piekarską. 

Propozycja do dalszych analiz. 
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435. Wydłużenie linii nr 32 ul. Janowicką do przystanku Janowice Niklówka – 
bezpośrednie połączenie ul. Janowickiej z ul. Warszawską. 

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). 

436. Opóźnienie odjazdu linii nr 56 z przystanku Podwale Dworzec do Bestwiny 
Centrum z godz. 7:10 na 7:20 z uwagi na liczne spóźnienia. 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Opóźnienie kursu linii nr 56 wynika z zwiększonego natężenia ruchu na Wyzwolenia spowodowanego wprowadzeniem 
objazdu zamkniętego odcinka ul. Krakowskiej. W związku z planowanym udrożnieniem dla ruchu dwukierunkowego odcinka 
ul. Krakowskiej w I półroczu br. przewiduje się, że opóźnienia w kursowaniu linii nr 56 zostaną zniwelowane. 

437. Zmiana trasy przejazdu linii nr 32 – pominięcie przejazdu przez centrum 
Komorowic ul. Olimpijską – skierowanie linii od Beczałki w ul. 
Daszyńskiego do ul. Komorowickiej następnie do ul. Kwiatkowskiego. 

Brak zasadności realizacji postulatu 
Wprowadzenie zmiany spowoduje znaczne ograniczenie w kursowaniu autobusów na terenie Osiedla Komorowice 
Krakowskie, co z pewnością nie zostanie zaaprobowane przez mieszkańców dzielnicy. 

438. Skierowanie linii nr 56 przez ul. Nowohałcnowską. Wniosek spójny z założeniami projektu optymalizacji. 

439. Zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 31 do przystanku Hałcnów 
Granica. 

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. 

440. Zwiększenie nakładów na utrzymanie infrastruktury przystankowej, w tym 
częste mycie przystanków autobusowych. 

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.  

441. Wprowadzenie biletu kartonikowego za 0 zł dla emerytów 65+ lub biletu 
rocznego za niewielką opłatą. 

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. 

442. Wyremontowanie nawierzchni przystanku autobusowego Michałowicza 
SAM. 

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. 

443. Utworzenie nowej linii autobusowej kursującej ul. Jeżynową, Antyczną. 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. 

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

445. Uruchomienie nowej linii z Hałcnowa przez Komorowice do Wapienicy. 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. 

446. Uruchomienie kilku kursów linii nr 27 w soboty i niedziele. 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. 

447. Uruchomienie kilku kursów okrężnych linii nr 35L/S w soboty i niedziele. Brak możliwości finansowania nowych kursów. 
Uruchomienie dodatkowych kursów na linii nr 35L/S  wymaga uruchomienia dodatkowego autobusu oraz zatrudnienia 
dwóch dodatkowych kierowców do obsługi linii - na chwilę obecną brak możliwości realizacji postulatu. 



Tabela 2 – Raport z wniosków i uwag złożonych w trakcie spotkań konsultacyjnych (18.12.2019 r., 08.01.2020 r., 15.01.2020 r.) 
 

 

Lp. Przedmiot zgłoszenia Zasadność realizacji zgłoszenia 

448. Wprowadzenie zmian w sposobie prezentowania informacji pasażerskiej 
wewnątrz pojazdów – prezentowane trasy przejazdu linii, trasy 
objazdowej, komunikatów. 

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). 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W DNIU 15.01.2020 r. 

449. Pozostawienie w obecnym kształcie linii nr 28 – brak bezpośredniego 
połączenia Os. Wojska Polskiego z ul. Michałowicza. 

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). 

450. Pozostawienie w obecnym kształcie linii nr 28 – brak bezpośredniego 
połączenia ul. Michałowicza z ul. Piastowską. 

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). 

451. Wyeliminowanie jazdy stadnej – zmiany rozkładów jazdy linii kursujących 
wspólnymi odcinkami tras w zbliżonym przedziale godzinowym. 

Wniosek zbieżny z założeniami projektu optymalizacji. 

452. Budowa zatok przystankowych na ul. Michałowicza, w szczególności na 
przystanku Michałowicza Czarnieckiego kier. centrum (obok marketu 
Biedronka). 

Brak możliwości budowy zatoki przystankowej w przedmiotowej lokalizacji z uwagi na prywatną własność gruntu. 

453. Przebudowa przystanku autobusowego na ul. Sarni Stok, budowa zatoki 
przystankowej oraz wytyczenie bezpiecznego dojścia do przystanku od 
strony CH Sarni Stok. 

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. 

454. Modernizacja przystanku Warszawska Dworzec – 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. 

455. Modernizacja przystanku Hotel Prezydent kier. Mikuszowice – wymiana 
wiaty przystankowej – montaż pergoli, zazielenienie terenu. 

Brak możliwości prowadzenia działań inwestycyjnych na terenie prywatnym. 

456. Wprowadzenie możliwości drukowania rozkładów jazdy. Funkcjonalność drukowania rozkładów jazdy istnieje w funkcjonujących systemach dynamicznej informacji pasażerskiej 
(rozklady.bielsko.pl oraz bielsko.kiedyprzyjedzie.pl) oraz na dedykowanej stronie poświęconej komunikacji miejskiej w 
Bielsku-Białej komunikacja.bielsko.pl w zakładce rozkład jazdy.  

457. Usunięcie z wyświetlaczy napisów o trasie wariantowej po minięciu 
danego przystanku. 

Brak możliwości technicznych realizacji postulatu. 
Posiadane oprogramowanie nie umożliwia wdrożenia opisanej funkcjonalności. 
W ramach rozwoju systemu ITS planowane jest wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie informacji pasażerskiej – 
wprowadzenie przedmiotowej funkcjonalności na wyświetlacze w autobusach. 

458. Zastosowanie na przystankach autobusowych przysiadek (siedzisk). Propozycja zostanie rozważona. 

459. Przetrasowanie jednej z linii nr 7, 10 lub 16 przez Os. Kopernika. Wniosek do dalszych analiz 
 

460. Wydłużenie linii do hipermarketów Tesco i Auchan. Brak zasadności wydłużania kolejnych linii do obiektów handlowych. 
Do CH Auchan kursuje bezpłatna linia autobusowa oraz wybrane kursy linii nr 25, do CH Tesco kursują dwie linie nr 32 i 50. 
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461. Skorygowanie zaproponowanej trasy linii nr 21 o przystanek na Al. Armii 
Krajowej – Szpital Wojewódzki. 

Zmiana zasadna – zostanie uwzględniona w docelowym projekcie optymalizacji. 

462. Nie wprowadzanie wariantowości linii nr 7 – zachowanie stałej trasy 
przejazdu linii. 

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

463. Utrzymanie odrębnej numeracji linii nr 21 i 34. Propozycja do dalszych analiz – rozważona zostanie kwestia utrzymania dwóch osobnych linii (21 i 34). 

464. Utrzymanie obsługi Szpitala Wojewódzkiego przez linię nr 12. Wniosek spójny z założeniami wariantu B przedstawionego w projekcie optymalizacji. 

465. Uruchomienie kursów linii nr 18 w soboty oraz niedziele. 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. 

466. Wprowadzenie możliwości podróżowania na jednym bilecie liniami 
kursującymi tą samą trasą. 

Wniosek do dalszych analiz. 

467. Utrzymanie biletów papierowych. Projekt optymalizacji nie zakłada likwidacji biletów papierowych. 

468. Utrzymanie nazw zwyczajowych przystanków autobusowych, np. 
Partyzantów Apena. 

Brak zasadności realizacji postulatu. Nazwy przystanków komunikacyjnych powinny odpowiadać aktualnym nazwom 
obiektów lub ulic znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków autobusowych. 

469. Utrzymanie kursowania linii nr 56 do przystanku Podwale. Propozycja do dalszych analiz – sygnalizowana jest przez pasażerów potrzeba przetrasowania linii kończących bieg na ul. 
Podwale do przystanku Warszawska Dworzec (umożliwienie przesiadkowości pomiędzy innymi liniami). 

470. Przyspieszenie kursu linii nr 33/51 z Mazańcowic Osiedla po godz. 6 o 10 
min. 

Wniosek zostanie rozpatrzony przy zmianie rozkładu jazdy. 

471. Wykluczenie jazdy stadnej linii nr 32 i 50 z Komorowic. Brak możliwości realizacji postulatu. Rozkłady jazdy linii nr 32 i 50 są dostosowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców 
poszczególnych osiedli – dojazd do punktów docelowych (miejsc pracy, nauki) na tożsame godziny. 

472. Uelastycznienie kursów zjazdowych – wprowadzenie jednej wspólnej 
trasy dla kursów zjazdowych, przekierowanie kursów zjazdowych z 
Kamienicy przez ul. Karpacką do Apeny. 

Wniosek do dalszych analiz. 

473. Drukowanie tabliczek przystankowych dla kursów zjazdowych i 
wyjazdowych z zajezdni. 

Brakujące tabliczki z rozkładami dla kursów zjazdowych, wyjazdowych będą sukcesywnie uzupełniane na przystankach. 

474. Wprowadzenie na wyświetlacze informacji „trasa zmieniona” zamiast/lub 
wraz z wyświetlaniem linii w negatywie. 

Wraz z rozwojem projektu ITS planuje się wprowadzić dodatkowe informacje w systemie informacji pasażerskiej. 

475. Utrzymanie kursowania linii nr 14 – brak połączenia ul. Michałowicza z 
Partyzantów (rejonizacja ośrodka zdrowia). 

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. 

476. Wprowadzenie nowych rozkładów jazdy dedykowanych dla wigilii i 
sylwestra. 

Wniosek do dalszych analiz. 

477. Zmiana nazwy przystanku Mikuszowice Stalownik na Mikuszowice 
Krakowskie. 

Propozycja do dalszych analiz 
Rozważona zostanie propozycja zmiany nazwy przystanku. 

478. Nadanie nr 0 dla linii okrężnej. Na chwilę obecną nie przewiduje się uruchamiania nowych linii komunikacyjnych. 
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479. Wprowadzenie dwukierunkowego ruchu, nowego przystanku 
autobusowego na terenie Szpitala Wojewódzkiego. 

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. 

480. Zmiana numeracji linii meczowych 101-104 w związku z numeracją linii 
PKS. 

Wniosek zasadny – numeracja linii meczowych zostanie zmieniona. 

481. Przyspieszenie niedzielnego kursu linii nr 7 z przystanku Szyndzielnia z 
godz. 7:50 na ok. 7:40. 

Wniosek został zrealizowany przy zmianie rozkładu jazdy linii nr 7 w niedziele i święta (od 09.02.2020 r.) 

 


