Oświadczenie złożone
przez senatora Kazimierza Kleinę
na 63. posiedzeniu Senatu
w dniu 13 lipca 2018 r.
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Z rosnącym zaniepokojeniem obserwuję działania dotyczące przygotowań do rewitalizacji linii kolejowej
nr 229 na odcinku Lębork – Łeba. Mija kolejny rok, kiedy mieszkańcy tej nadmorskiej miejscowości i mieszkańcy wszystkich miejscowości leżących wzdłuż linii mimo wielu obietnic i zapewnień o tym, że inwestycja
jest priorytetowa, w dalszym ciągu pozbawieni są transportu publicznego. Problem pogłębia się w okresie
wakacyjnym. Kilka udostępnionych w tym okresie połączeń kolejowych na dobę nie jest w stanie obsłużyć
wszystkich pragnących odwiedzić kurort turystów, a w związku z nieregularnością połączeń zniechęceni są
też inni potencjalni użytkownicy kolei.
Rewitalizacja linii byłaby znacznym impulsem rozwojowym dla Łeby, ale również dla miejscowości położonych na trasie tej linii. Dotychczasowe odpowiedzi (DTK.III.054.57.2016.GK2; NK:95176/16;
DTK.4.054.72.2017; NK:88164/17) na składane przeze mnie oświadczenia w tej sprawie były wymijające,
dlatego ponawiam pytania i proszę o szczegółowe przedstawienie interesujących mnie kwestii.
W jakim zakresie planowana jest rewitalizacja – czy jako priorytet w dalszym ciągu traktowana jest kwestia elektryfikacji linii? Jeżeli tak, to jaki wariant elektryfikacji linii i dlaczego jest bardziej rekomendowany?
Na jakim etapie obecnie znajdują się prace dotyczące przygotowania dokumentacji dla rewitalizacji linii
kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Łeba?
Jakie ustalenia poczyniono dotychczas w zakresie planowanych prac rewitalizacyjnych? Czy brana jest
pod uwagę także przebudowa stacji pośrednich między Lęborkiem i Łebą?
Proszę także o najważniejszą z punktu widzenia mieszkańców oraz turystów informację – kiedy zostaną
zakończone prace budowlane i kiedy linia zostanie oddana do użytku?
Mieszkańcom regionu bardzo zależy na przyspieszeniu przedmiotowej inwestycji, która może wpłynąć na
zmianę sposobu podróżowania, zamianę podróżowania samochodowego na transport kolejowy. Z uwagi na
ogromne zainteresowanie społeczne proszę o szczegółowe informacje dotyczące postępu, trybu, procedur
oraz terminów, według których prowadzone są prace.
Z wyrazami szacunku
Kazimierz Kleina

