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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pismo o sygn. BPS/043-08-210/20 przekazujące oświadczenie złożone przez senatora 
Beniamina Godylę podczas 8 posiedzenia Senatu RP w dniu 30 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia 
bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy Tarnowskimi Górami a Opolem oraz połączenia linii 
kolejowej nr 144 z odbudowaną linią kolejową nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie, przekazuję poniższe 
informacje.

Obecnie na linii kolejowej nr 144 na odcinku Opole – Tarnowskie Góry prowadzony jest ruch pociągów. 
Na odcinku Zawadzkie – Opole Główne odbywa się regularny ruch pociągów pasażerskich, natomiast na 
odcinku Tarnowskie Góry – Zawadzkie odbywa się jedynie ruch pociągów towarowych do obsługi bocznic 
i punktów ładunkowych.

Uprzejmie informuję, że urządzenia infrastruktury pozwalają na prowadzenie ruchu pociągów pasażerskich 
na całej długości linii 144, jednak aby ruch pociągów mógł odbywać się regularnie niezbędne byłoby 
wykonanie na odcinku Zawadzkie – Tarnowskie Góry remontu infrastruktury pasażerskiej w zakresie 
peronów oraz dojścia do nich. Ponadto w celu uzyskania atrakcyjnych czasów przejazdu konieczne jest 
wykonanie remontów torów na odcinku Fosowskie – granica IZ Opole. Obecnie obowiązujące prędkości to 
V-60 km/h w torze nr 1 oraz V-30 km/h w torze nr 2.

Połączenie Tarnowskie Góry – Fosowskie ma natomiast charakter regionalny, dlatego też w ramach prac 
planistycznych na następną perspektywę finansową 2021 – 2027 zostaną poddane strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko projekty znajdujące się na terenie dwóch województw – śląskiego i opolskiego 
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, tj.:

 Rewitalizacja linii 144 na odcinku (Fosowskie) – Tarnowskie Góry (woj. śląskie);
 Rewitalizacja linii 144 na odcinku Fosowskie – Zawadzkie – (Tarnowskie Góry) (woj. opolskie)

Zakres powyższych inwestycji będzie określony dopiero na etapie analiz w ramach studium wykonalności. 
W związku z powyższym zostało ogłoszone postępowanie na opracowanie prognozy oddziaływania na 
środowisko w ramach przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Planu 
Inwestycji Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w perspektywie 2021-2027 z uwzględnieniem ram 
do roku 2030, w którym zidentyfikowano projekty inwestycyjne możliwe do realizacji do 2030 roku.

Należy jednak mieć na uwadze, że ostateczna lista projektów przeznaczonych do realizacji uzależniona 
będzie od przyjętych zasad korzystania z instrumentów finansowych UE, które są w trakcie ustalania dla 
przyszłej perspektywy finansowej oraz uwarunkowana wielkością dostępnego budżetu. Ich realizacja 
uzależniona będzie także od decyzji właściwych terenowo Urzędów Marszałkowskich, które mają 
decydujące zdanie w zakresie prowadzenia polityki transportowej województw. W związku z powyższym na 
obecnym etapie nie ma możliwości jednoznacznego wskazania projektu oraz horyzontu czasowego, 
w ramach którego powyższe inicjatywy mogłyby zostać zrealizowane.



Jednocześnie informuję, że istnieje również możliwość objęcia wskazanych odcinków Programem 
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku (dalej „Program Kolej +”). 
Jednym z obligatoryjnych warunków uzyskania dofinansowania na poziomie maksymalnie 85% jest 
posiadanie przez zainteresowaną jednostkę samorządu terytorialnego minimum 15% wkładu własnego dla 
zakresu inwestycji, kwalifikującego się do wsparcia oraz wkładu na pokrycie kosztów niekwalifikujących się 
do wsparcia (jeśli dotyczy).

W tym wypadku jednak konieczna jest deklaracja organizatora transportu o prowadzeniu ruchu 
pasażerskiego po zakończeniu realizacji projektu ramach Programu. Związane jest to ze spełnieniem 
podstawowego celu Programu Kolej +, jakim jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe 
miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej z miastami 
wojewódzkimi.

Natomiast w przypadku połączenia linii kolejowej nr 144 z rewitalizowaną linią nr 182 Tarnowskie Góry –
Zawiercie informuję, że linia nr 182 zostanie częściowo odbudowana i zrewitalizowana. Trwają prace 
projektowe oraz w toku jest przetarg na roboty budowlane. Projekt ma na celu budowę połączenia 
kolejowego aglomeracji śląskiej z lotniskiem Katowice Pyrzowice.

Łącze wyrazy szacunku,
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