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Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana senatora Aleksandra Szweda na 4 posiedzeniu Senatu 
w dniu 6 lutego 2020 r. dotyczącym inwestycji kolejowych w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim 
i ząbkowickim niniejszym przedkładam szczegółowe informacje.

W zakresie inwestycji dworcowych uprzejmie informuję, że w latach 2011-2013 w powiecie kłodzkim 
realizowane było zadanie „Przebudowa dworca kolejowego Kłodzko Główne”. Inwestycja została 
zrealizowana przy współfinansowaniu ze środków budżetu państwa. Wartość projektu wyniosła 3 370 tys. zł 
netto. Aktualnie na terenie wskazanych powiatów nie są realizowane inwestycje dworcowe, na lata 2021-
2027. Spółka PKP S.A. przyjęła do dalszych analiz inwestycyjnych następujące obiekty dworcowe: Bardo 
Przyłęk, Bardo Śląskie, Kamieniec Ząbkowicki, (powiat ząbkowicki), Nowa Ruda (powiat kłodzki).

W zakresie inwestycji na liniach kolejowych realizowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego 
do 2023 roku przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończono realizację następujących umów:

1. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez 
zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym" - część 4.

Inwestycja na terenie powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego o wartości 103 195 tys. zł (dla całej 
umowy). Umowę zakończono w IV kw. 2015 r.

2. Prace związane z poprawą stanu obiektów inżynieryjnych - tunel liniowy w km 84,771 linii kolejowej 
nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie odcinek Strzelin - Kłodzko Główne.

Inwestycja na terenie powiatu ząbkowickiego o wartości 99 tys. zł. Umowę zakończono w IV kw. 
2017 r.

3. Wykonanie przeglądów technicznych 10 sztuk obiektów inżynieryjnych : Kłodzko Główne, Kłodzko 
Miasto

Inwestycja na terenie powiatu kłodzkiego o wartości 280 tys. zł. Umowę zakończono w I kw. 2017 r.

4. Zwiększenie przepustowości wybranych linii kolejowych poprzez optymalizację urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym i układów stacyjnych. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
układu torowego st Kłodzko Gł.

Umowa o wartości 235 tys. zł. dotyczyła terenu powiatu kłodzkiego Umowę zakończono 
w II kw. 2017 r.



5. Opracowanie Studium Wykonalności  dla zadania pn: ,,Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku 
Legnica – Dzierżoniów"

Umowa o wartości 1 065 tys. zł. dotyczyła terenu powiatu dzierżoniowskiego. Umowę zakończono 
w IV kw. 2018 r.

6. Prace związane z poprawą stanu obiektów inżynieryjnych - ściana oporowa od km 83,275 - 83,416 
linii kolejowej nr 276

Inwestycja na terenie powiatu ząbkowickiego o wartości 3 354 tys. zł. Umowę zakończono 
w III kw. 2018 r.

7. Roboty na przebudowę układu torowego st Kłodzko Miasto., która umożliwi kończenie biegu 
pociągów

Inwestycja na terenie powiatu kłodzkiego o wartości 12 000 tys. zł. Umowę zakończono 
w IV kw. 2018 r.

8. Wykonanie robót budowlanych podobnych w branży torowej, srk oraz obiektów inżynieryjnych 
w stacji Kłodzko Główne w ramach projektu pn.: Zwiększenie przepustowości wybranych linii 
kolejowych poprzez optymalizację urządzeń srk i układów stacyjnych - Region Śląski

Inwestycja na terenie powiatu kłodzkiego o wartości 6 299 tys. zł. Umowę zakończono 
w IV kw. 2018 r.

9. Roboty na przebudowę układu torowego st. Kłodzko Gł.

Inwestycja na terenie powiatu kłodzkiego o wartości 22 498 tys. zł. Umowę zakończono 
w IV kw. 2018 r.

10. Wykonanie robót podobnych na modernizację układu torowego  i urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym na stacji Kłodzko Główne wraz z robotami towarzyszącymi

Inwestycja na terenie powiatu kłodzkiego o wartości 2 900 tys. zł. Umowę zakończono 
w III kw. 2018 r.

11. Zaprojektowanie i wykonanie  robót dla zadania POIiŚ 5.2-20 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa 
poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym – 
etap II" - Zadanie częściowe nr 2

Inwestycja na terenie powiatu ząbkowickiego o wartości 80 455 tys. zł (dla całej umowy). Umowę 
zakończono w III kw. 2019 r.

12. Rewitalizacja mostu kolejowego w km 84,191 w linii kolejowej nr 276 Wrocław - Międzylesie

Inwestycja na terenie powiatu ząbkowickiego o wartości 3 064 tys. zł. Umowę zakończono 
w III kw. 2019 r.

W zakresie inwestycji na liniach kolejowych realizowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego 
do 2023 roku przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w trakcie realizacji są następujące umowy:

1. Umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu POIiŚ 5.2-9 "- Zadanie nr 5 - 
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – część przejazdowa na 
terenie: IZ Opole, IZ Wałbrzych, IZ Tarnowskie Góry

Umowa dotyczy także powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego. Wartość umowy to 55 168 tys. zł, 
umowę zawarto 17.10.2017 r., roboty rozpoczęto 18.06.2018 r., planowane zakończenie umowy 
do końca II kw. 2020 r.

2. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej Prace na linii kolejowej nr 137 na odcinku Kędzierzyn 
Koźle - Kamieniec Ząbkowicki - Legnica wraz z elektryfikacją

Umowa dotyczy także powiatów ząbkowickiego i dzierżoniowskiego. Wartość umowy to 5 258 tys. zł, 
umowę zawarto 30.11.2017 r., planowane zakończenie umowy do końca II kw. 2020 r.

3. Wykonanie usługi dla Zadania II pn.: ,,Prace na linii 286 i w rejonie stacji Kłodzko’’ – badania 
geologiczne wraz z opracowaniem geotechnicznym oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla 
mostu w km 0,346 realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja 
zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”



Umowa dotyczy powiatu kłodzkiego. Wartość umowy to  985 tys. zł, umowę zawarto 17.10.2019 r., 
planowane zakończenie umowy do końca I kw. 2020 r. 

4. Roboty na przebudowę układu torowego st Kłodzko Miasto, która umożliwi kończenie biegu 
pociągów

Umowa dotyczy powiatu kłodzkiego. Wartość umowy to 47 778 tys. zł, umowę zawarto 11.06.2018 
r., roboty rozpoczęto 11.06.2018 r., planowane zakończenie umowy do końca IV kw. 2020 r.

5. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania I pn.: ,,Prace na linii 286 i w rejonie stacji Kłodzko’’ – 
stacja Ścinawka Średnia realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa 
i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”

Umowa dotyczy powiatu kłodzkiego. Wartość umowy to 23 686 tys. zł, umowę zawarto 12.12.2019 
r., rozpoczęcie robót planowane w III kw. 2020 r., planowane zakończenie umowy do końca 
III kw. 2021 r.

6. Umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu 
ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" 
Część 1 - Wdrożenie systemu GSM-R

Umowa multilokalizacyjna obejmuje także powiaty kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski. Wartość 
umowy wynosi  2 149 816 tys. zł. Umowę zawarto 29.03.2018, planowane zakończenie umowy 
do końca II kw. 2023 r.

7. Przebudowa mostu kolejowego na linii kolejowej nr 137 Katowice - Legnica km 34,164

Umowa dotyczy powiatów dzierżoniowskiego i ząbkowickiego. Wartość umowy to 4 600 tys. zł, 
umowę zawarto 14.06.2019 r., roboty rozpoczęto 01.09.2019 r., planowane zakończenie umowy 
do końca IV kw. 2020 r.

Dodatkowo prowadzone jest postępowanie na roboty budowlane dla projektu „Poprawa stanu technicznego 
obiektów inżynieryjnych - etap II" (wiadukt na linii kolejowej nr 286 w km 0,654 Kłodzko; most na linii 
kolejowej nr 286 w km 0,346 Kłodzko; most na linii kolejowej nr 286 w km 1,824 Kłodzko).

Postępowanie wszczęto 31.01.2020 r., podpisanie umowy z wykonawcą planowane w IV kw. 2020 r., 
a zakończenie umowy do końca IV kw. 2023 roku. 

Ponadto w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są prace przygotowawcze do realizacji projektów 
w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Łączę wyrazy szacunku,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu
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