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Znak sprawy: DTK-5.054.23.2020

Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego podczas 4 posiedzenia 
Senatu RP w dniu 6 lutego 2020 r. w sprawie budowy tunelu w Łodzi, w tym obecnego etapu prac, 
współpracy z wykonawcą i stanu technicznego budynków na trasie inwestycji, poniżej przedstawiam 
informacje w przedmiotowej sprawie.

Przedsięwzięcie inwestycyjne budowy linii kolejowej w tunelu średnicowym realizowane w ramach projektu 
pn.: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego TEN-T, etap II odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź 
Żabieniec” prowadzone jest pomimo problemów jednego z konsorcjantów – Energopol Szczecin S.A. 
Z uwagi na zaistniałą sytuację, funkcję lidera przejął drugi z konsorcjantów – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Mając na względzie wyżej wskazane trudności obecne opóźnienie prac wynosi 7 miesięcy w stosunku 
do zakładanego harmonogramu. Jednocześnie uprzejmie informuję, że dofinansowanie ze środków unijnych 
zapewnione jest dla robót wykonanych i zafakturowanych do końca grudnia 2023 r. Na chwilę obecną, 
według danych podanych przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., termin ten nie jest zagrożony i nie 
istnieje realne ryzyko, że inwestycja nie zostanie zrealizowana.

W ocenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. nowy lider dokonał reorganizacji wewnętrznych struktur 
konsorcjum, uregulował zaległe płatności, zawarł umowy z podwykonawcami na prace projektowe i roboty 
budowlane dotyczące komór startowych, odbiorczych i rozgałęźnych, a także przystanków i tunelu oraz 
prowadzi negocjacje z kolejnymi podwykonawcami. Całość działań nowego lidera umożliwiła m.in. 
rozpoczęcie robót przy komorze startowej pomiędzy ulicami Stolarską i Odolanowską oraz doprowadziła 
do spotkań z przedstawicielami Miasta Łódź dotyczących uzgodnień powiązań pomiędzy przystankami 
osobowymi a strukturą miejską.

Wszystkie te starania powodują, że Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku 
Mazowieckim organizując struktury podwykonawcze oraz wewnątrz konsorcjum umożliwia kontynuowanie 
prac projektowych i robót w celu nadrobienia zaległości. W listopadzie 2019 r. rozpoczęto prace przy 
komorze startowej dla dużej tarczy w rejonie ul. Odolanowskiej, w styczniu 2020 r. dostarczono mniejszą 
tarczę (8,78 metra średnicy) do Łodzi do drugiej komory startowej – plac budowy w rejonie Długosza. 
Aktualnie prowadzone są odbiory w Niemczech dużej tarczy (13 metrów średnicy), transport do Polski 
planowany jest w marcu 2020 r. Umożliwi to rozpoczęcie prac w komorach w II połowie 2020 roku. Mając na 
wzgledzie wyżej wskazane opóźnienie aktualny termin zakończenia prac to 2022 rok, czyli ponad rok przed 
upływem okresu kwalifikowalności.



Odnosząc się do kwestii ekspertyz technicznych dotyczących stanu kamienic informuję, że dotychczas 
wykonano ocenę stanu technicznego budynków zlokalizowanych na trasie tunelu średnicowego 
z uwzględnieniem szerokości pasa oddziaływania przyszłego tunelu. Podczas jego opracowywania 
do Powiatowego Nadzoru Budowlanego zgłoszono listę budynków w tzw. stanie awaryjnym. Z tego tytułu 
prowadzone będą także oceny uszczegóławiające w powyższym zakresie.

Przed rozpoczęciem drążenia tunelu opracowana zostanie dokumentacja projektowa monitoringu drgań oraz 
program monitorowania wpływu drgań na obiekty budowlane znajdujące się w pobliżu inwestycji. Wszelkie 
czynności związane z budową tunelu mają na celu zniwelowanie ewentualnego ryzyka katastrofy 
budowlanej. Zgodnie z informacją przekazaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarte przez 
wykonawcę polisy ubezpieczeniowe obejmują przypadki związane z uszkodzeniem budynków na trasie 
tunelu.

Łączę wyrazy szacunku,
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Sekretarz Stanu


		2020-02-18T13:39:25+0000
	Andrzej Bittel




