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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Sławomira Rybickiego na 36 posiedzeniu Senatu RP 
w dniu 4 lutego 2022 r., poniżej przedstawiam stosowne informacje w odniesieniu do pytań wskazanych 
w wystąpieniu.

Ad 1. Na jakim obecnie etapie są prace związane z modernizacją linii kolejowej nr 201 
z wyszczególnieniem wszystkich 7 zawartych kontraktów związanych z realizacją właściwych robót 
budowlanych?

Uprzejmie informuję, że projekt pn. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto 
obejmuje swoim zakresem modernizację linii kolejowych nr: 201 Maksymilianowo – Gdynia Główna, 214 
Somonino – Kartuzy, 229 Stara Piła – Glincz – Kartuzy, 234 Kokoszki – Stara Piła oraz 131 na stacji 
Maksymilianowo.

W końcowej fazie są trzy umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, tj.:

 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odcinku linii 
kolejowych nr 201, 214 i 229;

 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odcinku Gdańsk 
Osowa – Gdynia Główna linii kolejowej nr 201 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odcinku linii kolejowych nr 201, 
214 i 229”;

 Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji robót na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna 
linii kolejowej nr 201 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

W trakcie realizacji są dwa kontrakty na roboty budowlane, tj.:

 Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku 
Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz jako trasy objazdowej na czas 
realizacji projektu” (umowa podpisana w dniu 26 lutego 2021 r.);

 Odcinek D - roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odcinek Glincz – Kartuzy (umowa podpisana 
w dniu 9 września 2021 r.).

W przygotowaniu jest siedem postępowań przetargowych na roboty budowlane, tj.:

 Odcinek A – roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odcinek Kościerzyna – Somonino i 214 
Somonino Kartuzy (planowane ogłoszenie przetargu w I kwartale 2022 r.);

 Odcinek B – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odcinek Somonino – Gdańsk Osowa wraz 
z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 (planowane ogłoszenie przetargu w III kwartale 2022 r.);

 Odcinek C – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odcinek Gdańsk Osowa – Gdynia Główna 
(planowane ogłoszenie przetargu w I kwartale 2023 r.);

 Odcinek 1 – roboty budowlane na stacji Maksymilianowo (planowane ogłoszenie przetargu w I kwartale 
2023 r.);



 Odcinek 2 – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odcinek Maksymilianowo – Wierzchucin 
(planowane ogłoszenie przetargu w I kwartale 2023 r.);

 Odcinek 3 – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odcinek Wierzchucin – Lipowa Tucholska 
(planowane ogłoszenie przetargu w I kwartale 2023 r.);

 Odcinek 4 – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odcinek Lipowa Tucholska – Kościerzyna 
(planowane ogłoszenie przetargu w I kwartale 2023 r.).

Ad 2. Jak wyglądał stan wspomnianych prac w lipcu 2021 r., a jak wygląda obecnie?

Zgodnie z zapewnieniami spółki PKP PLK S.A. od lipca 2021 r. działania w ramach projektu realizowane są 
zgodnie z harmonogramem. We wrześniu 2021 r. podpisano drugą z umów na roboty budowlane, tj. na 
odcinek D – roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odcinek Glincz – Kartuzy.

Obecnie rozpoczęły się prace budowlane dla umów na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania 
pn. „Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara 
Piła – Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu” oraz na odcinek D – roboty budowlane na linii 
kolejowej nr 229 odcinek Glincz – Kartuzy.

W zakresie decyzji administracyjnych w sierpniu 2021 r. pozyskano drugą z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowych, natomiast kolejne dwie są w trakcie procedowania. W Regionalnym Zarządzie Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku trwa procedura pozyskania pozwoleń wodnoprawnych. We wrześniu 2021 r. pozyskano 
pierwsze pozwolenie na budowę, natomiast kolejne są w trakcie procedowania. Ponadto trwają intensywne 
przygotowania do wszczęcia kolejnych przetargów na roboty budowlane.

Ad 3. Jaki jest przyjęty harmonogram prac w poszczególnych etapach oraz zakończenia inwestycji 
w całości?

Zgodnie z ustalonym harmonogramem od 2017 r. trwa etap sporządzania dokumentacji projektowej oraz 
pozyskiwania wymaganych pozwoleń i decyzji. W 2021 r. Spółka PKP PLK S.A. przystąpiła do pierwszych 
prac budowlanych na liniach kolejowych nr 229 i 234. Postępowania przetargowe na roboty budowlane na 
linii kolejowej nr 201 będą sukcesywnie ogłaszane w 2022 r. oraz 2023 r. Na przełomie roku 2022/2023 
planowane jest rozpoczęcie pierwszych robót budowlanych na linii kolejowej nr 201, które mają potrwać 
do 2027 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że ostateczna lista projektów planowanych do realizacji w kolejnej 
perspektywie finansowej 2021 - 2027 będzie uwarunkowana sfinalizowaniem prac nad zasadami korzystania 
z instrumentów finansowych Unii Europejskiej dla przyszłej perspektywy finansowej, jak również wielkością 
dostępnego budżetu, w tym wsparcia ze środków UE.

Ad 4. Na jakim etapie jest stan prac i co się dotychczas zmieniło na planowanej trasie objazdowej 
w odniesieniu do udzielonej odpowiedzi na poprzednie oświadczenie i z wyszczególnieniem 
poszczególnych etapów inwestycji?

Informuję, że w lipcu 2021 r. wykonawca trasy objazdowej realizował działania związane z wykonaniem 
dokumentacji projektowej oraz prace przygotowawcze przed pracami zasadniczymi. Prace budowlane na 
trasie objazdowej trwają od września 2021 r. Wykonawca dokonał rozbiórek nawierzchni torowej, realizuje 
prace ziemne oraz związane ze wzmocnieniem podtorza, rozpoczął również prace remontowe na moście 
w Leźnie. Dokończenie prac zgodnie z umową planowane jest w I kwartale 2023 r.

Należy podkreślić, że po zakończeniu inwestycji zwiększy się prędkość pociągów pasażerskich do 160 km/h 
oraz towarowych do 120 km/h na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna i odpowiednio do 140 km/h oraz 
100 km/h na odcinku Kościerzyna – Gdynia Główna. Poprawi się przepustowość linii, po której będzie mogło 
kursować więcej pociągów pasażerskich i towarowych. Podróżni zyskają lepszy dostęp do pociągów, a port 
w Gdyni możliwość odprawy większej liczby towarów przewiezionych koleją. Poprawi się oferta kolei 
w połączeniach dalekobieżnych, regionalnych oraz aglomeracyjnych. Zwiększona częstotliwość 
i punktualność kursowania pociągów pasażerskich umożliwi ich lepsze skomunikowanie z innymi środkami 
transportu.

Z wyrazami szacunku,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu
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