
Konsultacje społeczne 
dotyczące przebiegu części linii 

komunikacji publicznej na 
terenie miasta Zabrze



Linia autobusowa nr 6 – relacja Katowice – Chorzów –
Świętochłowice – Ruda Śl. – Zabrze - Gliwice  

22

Opis zmian - Skierowanie linii na
terenie Zaborza we wszystkich
kursach ulicami: Pyki, Struzika,
Janika, Korczoka i Pawliczka zamiast
ulicą Wolności z obsługą wszystkich
istniejących przystanków przy tych
ulicach
oraz na terenie Osiedla
Kotarbińskiego i Maciejowa we
wszystkich kursach ulicami: Al.
Korfantego, Grunwaldzką,
Pestalozziego i Kondratowicza z
obsługą wszystkich istniejących
przystanków przy tych ulicach.
Uwagi - W granicach miasta Zabrze
przebieg linii nr 6 pokrywa się z w
całości z przebiegiem linii
tramwajowej nr 1 a z pominięciem
części przystanków z linią
autobusową 840 oraz tramwajową nr
4. Na odcinku od Gliwic do centrum
miasta pokrywa się z przebiegiem
linii 617, 280 oraz linią tramwajową
nr 2



Linia autobusowa nr 15 – relacja Bytom - Zbrosławice -
Zabrze

33

Opis zmian - Skierowanie linii na
terenie Grzybowic we wszystkich
kursach ulicami: Witosa i Handlową, tj.
przez „małą strefę ekonomiczną” z
obsługą istniejącego przystanku przy
ulicy Witosa i nowych przystanków przy
ulicy Handlowej Wdrożono zmianę od
dnia 22.01.2022 r.



Linia autobusowa nr 83 – relacja Tarnowskie Góry – Bytom 
– Zabrze – Zbrosławice – Zabrze

44

Opis zmian - Skierowanie linii na terenie
Mikulczyc, Osiedla Kopernika i Centrum
Północ we wszystkich kursach ulicami: 11
listopada, Lawendową, Heweliusza, Bruno,
Al. Korfantego z obsługą wszystkich
istniejących przystanków przy tych ulicach.



Linia autobusowa okrężna nr 86 – relacja Zabrze Goethego 
– Zabrze Os. Kopernika – Zabrze Goethego

55

Opis zmian - Zawieszenie funkcjonowania
linii. Połączenie linii nr: 86, 286 i 234 w jedną
bezpośrednią linię okrężną łączącą Zaborze,
Centrum, Osiedle Kotarbińskiego
i Osiedle Kopernika z obsługą wszystkich
dotychczasowych przystanków na tych liniach
oraz nowego przystanku przy ulicy Wolności
w rejonie skrzyżowania z ulicą Dubiela



Linia autobusowa nr 92 – relacja Chorzów – Bytom – Zabrze

66

Opis zmian - Skrócenie trasy linii we
wszystkich kursach na terenie Helenki i części
Rokitnicy do centrum przesiadkowego
„Rokitnica Pętla” – skrócenie tras o około 2,4
km/kurs.



Linia autobusowa nr 111 – relacja Zabrze Makoszowy – Zabrze 
Helenka - wariant poza szczytami komunikacyjnymi

77

Opis zmian - Skrócenie trasy linii na
terenie Helenki i części Rokitnicy do
centrum przesiadkowego „Rokitnica
Pętla” z wyjątkiem kursów
w godzinach szczytów przewozowych
(pozostaną bez zmian) oraz skierowanie
linii na terenie Mikulczyc tylko w kursach
na i po godz. 6.00, 14.00 i 22.00 ulicami:
Goduli, Ballestrema i Donnersmarcka, tj.
przez Katowicką Specjalną Strefę
Ekonomiczną z obsługą trzech nowych
przystanków przy tych ulicach.
Wdrożono zmianę z przejazdem przez
Strefę od dnia 22.01.2022 r.



Linia autobusowa nr 111 – relacja Zabrze Makoszowy – Zabrze 
Helenka - wariant w godzinach szczytów komunikacyjnych

88

Opis zmian - Skrócenie trasy linii na terenie
Helenki i części Rokitnicy do centrum
przesiadkowego Rokitnica Pętla z wyjątkiem
kursów w godzinach szczytów przewozowych
(pozostaną bez zmian) oraz skierowanie linii
na terenie Mikulczyc tylko w kursach na i po
godz. 6.00, 14.00 i 22.00 ulicami: Goduli,
Ballestrema i Donnersmarcka, tj. przez
Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną
z obsługą trzech nowych przystanków przy
tych ulicach.
Wdrożono zmianę z przejazdem przez Strefę
od dnia 22.01.2022 r. Wnioskowane jest
również przez pasażerów zwiększenie liczby
kursów do obsługi KSSE.



Linia autobusowa nr 156 – relacja Gliwice – Zabrze - wariant 1 
przebieg przez ulice: Gdańską i Kotarbińskiego
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Opis zmian - Skierowanie linii w wersji nr 1 we
wszystkich kursach na terenie Osiedla
Kotarbińskiego ulicami: Gdańską
i Franciszkańską z obsługą przystanków
istniejących przy tych ulicach. Skierowanie
linii w wersji nr 2 we wszystkich kursach
z przebiegiem na terenie Osiedla
Kotarbińskiego ulicami: Gdańską
i Tatarkiewicza z obsługą dwóch nowych
przystanków przy tych ulicach. Zwiększenie
także liczby kursów w dni wolne od pracy.



Linia autobusowa nr 156 – relacja Gliwice – Zabrze - wariant 2 
przebieg przez ul. Gdańską i ul. Tatarkiewicza

1010

Opis zmian - Skierowanie linii w wersji nr 1 we
wszystkich kursach na terenie Osiedla
Kotarbińskiego ulicami: Gdańską i

Franciszkańską
z obsługą przystanków istniejących przy tych
ulicach. Skierowanie linii w wersji nr 2 we
wszystkich kursach z przebiegiem na terenie
Osiedla Kotarbińskiego ulicami: Gdańską i
Tatarkiewicza z obsługą dwóch nowych
przystanków przy tych ulicach. Zwiększenie
także liczby kursów w dni wolne od pracy.



Linia autobusowa okrężna nr 234 – relacja Zabrze Goethego 
– Zabrze Zaborze – Zabrze Goethego

1111

Opis zmian Zawieszenie funkcjonowania
linii. Połączenie linii nr: 86, 286 i 234 w jedną
bezpośrednią linię okrężną łączącą Zaborze,
Centrum, Osiedle Kotarbińskiego
i Osiedle Kopernika z obsługą wszystkich
dotychczasowych przystanków na tych
liniach oraz nowego przystanku przy ulicy
Wolności w rejonie skrzyżowania z ulicą
Dubiela.



Linia autobusowa nr 250 – relacja Gliwice - Zabrze - wariant 1 
przebieg ulicami: Mielżyńskiego, Srebrną i Kondratowicza

1212

Opis zmian - Skierowanie linii przez cały rok
na terenie Maciejowa we wszystkich kursach
ulicami: Mielżyńskiego, Srebrną i
Kondratowicza z obsługą istniejących
przystanków przy tych ulicach oraz nowych
przystanków przy ulicach: Mielżyńskiego w
rejonie Centrum Poczty Polskiej oraz przy
ulicy Srebrnej w rejonie zabytkowego Zespołu
Szybu Maciej.
Zwiększenie także liczby kursów we wszystkie
dni.
Wdrożono zmianę od dnia 22.08.2022 r.



Linia autobusowa nr 250 – relacja Gliwice – Zabrze - wariant 2 
przebieg ulicami: Heweliusza, Lawendową, Merkurego, 
Jowisza oraz Mielżyńskiego, Srebrną i Kondratowicza

1313

Opis zmian - Skierowanie linii przez cały rok na
terenie Maciejowa we wszystkich kursach
ulicami: Mielżyńskiego, Srebrną i Kondratowicza
z obsługą istniejących przystanków przy tych
ulicach oraz nowych przystanków przy ulicach:
Mielżyńskiego w rejonie Centrum Poczty Polskiej
oraz przy ulicy Srebrnej w rejonie zabytkowego
Zespołu Szybu Maciej oraz na terenie Osiedla
Słoneczna Dolina ulicami: Heweliusza,
Lawendową, Merkurego i Jowisza. Zwiększenie
także liczby kursów we wszystkie dni.



Linia autobusowa okrężna nr 270 – relacja Zabrze Goethego 
– Zabrze Os. Kotarbińskiego – Zabrze Goethego - przebieg 
ulicami: Gdańską, Tatarkiewicza i Grunwaldzką

1414

Opis zmian - proponujemy w zamian wersji
nr 2 dla linii nr 156 rozpatrzenie skierowania
trasy linii nr 270 z przebiegiem na terenie
Osiedla Kotarbińskiego ulicami: Gdańską,
Tatarkiewicza i Grunwaldzką z obsługą trzech
nowych przystanków przy tych ulicach.



Linia autobusowa okrężna nr 286 – relacja Zabrze Goethego –
Zabrze Os. Kotarbińskiego – Zabrze Os. Kopernika – Zabrze 
Goethego

1515

Opis zmian - Zawieszenie funkcjonowania linii.
Połączenie linii nr: 86, 286 i 234 w jedną
bezpośrednią linię okrężną łączącą Zaborze,
Centrum, Osiedle Kotarbińskiego
i Osiedle Kopernika z obsługą wszystkich
dotychczasowych przystanków na tych liniach
oraz nowego przystanku przy ulicy Wolności
w rejonie skrzyżowania z ulicą Dubiela.



Linia autobusowa nr 617 – relacja Gliwice – Zabrze – Zbrosławice –
Zabrze - wariant poza szczytami komunikacyjnymi

1616

Opis zmian - wydłużenie tras linii we
wszystkich kursach na terenie Rokitnicy do
centrum przesiadkowego „Rokitnica Pętla” i
skierowanie linii na terenie Centrum Północ
ulicami: Gdańską i Al. Korfantego.



Linia autobusowa nr 617 – relacja Gliwice – Zabrze – Zbrosławice 
– Zabrze - wariant w godzinach szczytów komunikacyjnych

1717

Opis zmian - Skierowanie linii na terenie
Grzybowic tylko w kursach na i po godz. 6.00,
14.00 i 22.00 ulicami: Witosa i Handlową, tj. przez
„małą strefę ekonomiczną” z obsługą nowych
przystanków przy tych ulicach oraz wydłużenie
tras linii we wszystkich kursach na terenie
Rokitnicy do centrum przesiadkowego Rokitnica
Pętla oraz skierowanie linii na terenie Centrum
Północ ulicami: Gdańską i Al. Korfantego.
Wydłużenie do strefy „,małej strefy
ekonomicznej” zostało wdrożone od 22.01.2022 r.



Nowa linia autobusowa okrężna nr 210 – relacja Zabrze 
Goethego – Os. Kotarbińskiego - Os. Kopernika – Zabrze 
Goethego – Zabrze Zaborze – Zabrze Goethego

1818

Opis zmian - Połączenie linii nr: 86, 286 i 234
w jedną bezpośrednią linię okrężną łączącą
Zaborze, Centrum, Osiedle Kotarbińskiego
i Osiedle Kopernika z obsługą wszystkich
dotychczasowych przystanków na tych liniach
oraz nowego przystanku przy ulicy Wolności
w rejonie skrzyżowania z ulicą Dubiela.
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