
Oświadczenie złożone 

przez senatora Mieczysława Augustyna 

na 12. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 marca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do pełniącego obowiązki prezesa Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA Mi-

rosława Pawłowskiego 

Pragnę zwrócić Pana uwagę, uzyskać informację i spowodować działanie na obiektach kolejowych wy-

magających pilnej interwencji. 

1. Prezydent miasta Piły podnosi kwestię dewastacji i degradacji parowozowni, wpisanej na listę zabyt-

ków. Nie jest ona właściwie zabezpieczona i grozi katastrofą budowlaną, choć jest cennym zabytkiem. Wcze-

śniej przyjęta koncepcja sprzedaży zakończyła się niepowodzeniem, gdyż zażądano za zrujnowany obiekt 

zbyt dużych kwot. Wobec tego niepowodzenia na właściciela spada obowiązek doprowadzenia parowozowni 

do przyzwoitego stanu technicznego i jej zagospodarowania, we współpracy z samorządem miasta. Proszę 

w tej kwestii o bardzo pilną interwencję i informuję, że zaniedbania będą poważnym naruszeniem prawa 

i będą stwarzały zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz utraty obiektu zabytkowego. 

2. Zwracam Panu Prezesowi uwagę, że na pięknie wyremontowanym dworcu kolejowym nie zakończono 

prac nad remontem przejścia podziemnego z dworca do miasta. Proszę o interwencję w kwestii rozwiązania 

sporów kompetencyjnych i spowodowanie dokończenia prac we wspomnianym tunelu. 

3. Dotychczasowa, bardzo dobra współpraca władz miasta Piły z PKP Oddział Dworce Kolejowe została 

z nieznanych nam powodów zahamowana. Wciąż nie przekazano miastu pomieszczeń, które miały być zago-

spodarowane przez samorząd. 

4. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego nie podejmuje się prac remontowych na dworcach kolejowych w Biało-

śliwiu, Wyrzysku Osieku (trasa Piła – Bydgoszcz), Krajence, Złotowie i Lipce (trasa Piła – Chojnice) oraz 

Budzyniu, Rogoźnie i Obornikach (Piła – Poznań). Wszystkie te obiekty wymagają remontów, niektóre są 

wręcz w katastrofalnym stanie. Proszę o odpowiedź, kiedy PKP przystąpi do prac na tych obiektach. 

5. Obecny minister finansów Paweł Szałamacha obiecywał, że możliwe i konieczne jest wsparcie samo-

rządu województwa wielkopolskiego w kwestii remontu torowiska na trasie Piła – Poznań w zakresie pozwa-

lającym na uzupełnienie części tej trasy drugą nitką torów. Mieszkańcy mojego okręgu liczą na dotrzymanie 

słowa. Proszę o informację o działaniach podejmowanych we wspomnianej sprawie. 

Mieczysław Augustyn 

 
 


