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Przebieg trasy 170 SSL CPK
• Warianty przebiegu części północnej:

• „mikołowskie”
• „tyskie”

• Warianty przebiegu części południowej:
• Dojście do Jastrzębia Zdroju od północy/pn. zachodu lub zachodu (A1)
• Dojście do Jastrzębia Zdroju od wschodu (z Żor) lub płd. wschodu (od linii 93 i Chybia*)
• Trasa do Ostrawy wzdłuż A1 bez połączenia z Jastrzębiem

• Szkody górnicze wokół J.Z., koncesja na eksploatację złóż po stronie wschodniej miasta 
do 2051 r. 

* Połączenie Umowa CPK na koncepcję (7 mln): Establishment of a new Comprehensive TEN-T Network 
cross-border line linking the Katowice and Ostrava regions (Phase I)



Ostatnie wydarzenia
• Propozycja rozbudowy linii 140 (Katowice – Mikołów – Orzesze) do 

2-torowej w ramach Programu Kolej+ (wniosek GZM+Woj. Śląskie)

• Informacje o „niepodłączaniu” J.Z. do kolei szybkiej, tylko połączenie 
konwencjonalne od strony zachodniej (przebieg południowego odcinka 
proponowany wzdłuż A1)

• Protest władz Jastrzębia Zdroju (żeby jednak podłączyć)

• Protest mieszkańców Mszany (żeby nie dzielić ponownie miejscowości)

• Szkody górnicze wokół J.Z., koncesja na eksploatację złóż po stronie 
wschodniej miasta do 2051 r. 

• Dyskusje w pow. mikołowskim



Możliwości
• Plan minimum: uzupełnienie sieci TEN-T Katowice – Ostrava

wg pierwotnej koncepcji od strony linii 93, na południe od Jastrzębia.
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Możliwości
• Plan zakładający jednak budowę linii szybkiej 170 

(bez Jastrzębia)

• Konieczność rozbudowy węzła katowickiego poprzez 
"Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, 
etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice 

Dziedzice - Zebrzydowice" – druga para torów aglomeracyjnych

• Wyjazd z Katowic przez Mikołów rozbudowaną w ramach 
Kolej+ linią 140 (lub ew. przez Tychy linią 169 po 
rozbudowie) 

• Łącznica 170 – 169 w Orzeszu wsch.

• Wyjazd z Orzesza nowym śladem lub śladem 159 w kierunku 
Żor (ale JZ…) 

LUB

• Wyjazd z Orzesza 140 i na wysokości Bełku śladem 
równoległym do A1 w kierunku granicy 
(pozostają kwestie Mszany i JZ) 

„Nienaruszone”: Mikołów, Ornontowice
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