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W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: UK.0003.19.2022   
 

Dotyczy: zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej 

W odpowiedzi na Pana korespondencję dotyczącą zmian 
w rozkładach jazdy linii komunikacji miejskiej Wydział Usług 
Komunalnych informuje, iż od ponad roku wspólnie z Zarządem 
Transportu Metropolitalnego pracujemy nad optymalizacją sieci 
transportu publicznego.  
Efektem tych prac jest szereg zmian w rozkładach jazdy, miedzy 
innymi utworzenie linii metropolitalnych.  

W Gliwicach jeździ już linia M1 na trasie Gliwice - Katowice 
i M18 Gliwice – Tychy, a od 12 lutego br. planuje się uruchomienie 
kolejnych tj. linii M100 na trasie Gliwice -Sośnicowice i M104 Gliwice - 
Pilchowice. Ich uruchomienie wiąże się z szeregiem zmian na liniach 
już istniejących i tak: linia 624 zostanie zastąpiona linią M100, która  
będzie kursowała częściej względem zastępowanej linii 624 tj.:  

• w dni robocze, w szczycie co 15 min, poza szczytem co 
30 min;  

• w dni wolne co 60 min;  
• w dni robocze większość kursów realizowana będzie 

taborem wielkopojemnym, a w dni wolne taborem 
standardowym; 

• ujednolicona zostanie trasa przejazdu na terenie Gliwic.  
Linia M104 zastąpi linię nr 60 na obecnej trasie i będzie 

kursować z większą częstotliwością i w dni wolne od pracy. Z kolei linia 
nr 60 będzie kursowała na zmienionej trasie Trynek Toruńska - Gliwice 
Poniatowskiego. 
Uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa 693 kursująca na trasie 
Żerniki Osiedle – Stare Łabędy Einsteina. Linia będzie kursowała co 30 
min. w dni robocze w szczycie, oraz co 60 min w dni robocze poza 
szczytem, oraz w dni wolne. 
Dodatkowo w związku z w/w zmianami modyfikacji ulegną obecne 
rozkłady jazdy linii nr: 59, 202, 924. Zmiany polegają głównie na 
ujednoliceniu kursowania (59), na dostosowaniu godzin kursowania 
do linii metropolitalnych (924), oraz na utworzeniu dodatkowych 
kursów w dni robocze oraz dni wolne (202). 

Ponadto w związku z remontem wiaduktu w ciągu ul. Roosevelta 
w Zabrzu oraz koniecznością lepszego skomunikowania KSSE Gliwice 
od 28 lutego br. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii 
nr 932, jej trasa zostanie zmieniona, będzie kursować od przystanku 
Brzezinka Przemyska do przystanku Sośnica Zespół Szkół. 



 

Wszystkie zmiany można śledzić na bieżąco na stronie Zarządu 
Transportu Metropolitalnego ale również udostępniamy je na naszej 
stronie internetowej i facebooku. 

Wyjaśniamy również, że prace nad optymalizacją wciąż trwają. 

 

Z poważaniem 

Mariola Pendziałek 

Naczelnik Wydziału UK 

/-/ podpisano elektronicznie 
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