
Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
www.mi.gov.pl, infolinia: 222 500 135, e-mail: kancelaria@mi.gov.pl, Twitter @MI_GOV_PL

MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 28 września 2020 r.

Znak sprawy: DTK-5.054.164.2020

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 sierpnia 2020 r. 
przez Panią Senator Agnieszkę Gorgoń-Komor w sprawie rewitalizacji linii kolejowych nr 190 Bielsko-Biała - 
Skoczów oraz nr 97 Sucha Beskidzka-Żywiec, przedstawiam poniżej następujące informacje.

Uprzejmie informuję, że w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – 
Kolej + do 2028 roku (dalej: Program Kolej +), Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego 
Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka” zgłosiło dwa projekty dotyczące przedmiotowych linii, pn.:

 Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element 
połączenia Śląska Cieszyńskiego z centralną częścią województwa (Cieszyn - Bielsko-Biała - 
Katowice);

 Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka oraz odbudowa mijanki 
w Hucisku w ciągu linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka jako niezbędny 
element połączenia z centralną częścią województwa małopolskiego (Żywiec - Sucha Beskidzka - 
Kraków).

W dniu 26 sierpnia 2020 r. zakończony został I etap naboru do Programu Kolej +. Obecnie prowadzona jest 
ocena formalna zgłoszonych projektów w celu kwalifikacji do II etapu naboru. Ocena potrwa 3 miesiące, 
tj. do 27 listopada br. Warunkiem przystąpienia do drugiego etapu naboru jest m.in.:

 spełnienie przez projekt celu Programu (tj. uzyskanie/usprawnienie połączenia kolejowego 
miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim);

 wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zgłoszenia projektu zgodnie ze wskazaniami 
(m.in. zakres projektu i okres jego realizacji);

 złożenie przez wnioskodawcę wymaganych oświadczeń i deklaracji, m.in. odnośnie 
współfinansowania projektu.

Jednocześnie informuję, że podczas drugiego etapu naboru wnioskodawca jest zobowiązany opracować 
wstępne studium planistyczno-prognostyczne, które da odpowiedź, co do faktycznych potrzeb związanych 
ze zgłaszanym projektem, zarówno w zakresie jego lokalizacji i spodziewanego potoku pasażerów oraz 
masy towarowej, ale też wymaganych parametrów technicznych oraz szacowanych kosztów. Uprzejmie 
informuję, że bieżące informacje w zakresie realizacji Programu Kolej + publikowane są na stronie 
internetowej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod adresem https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus/.

https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus/


Niezależnie od powyższego, informuję również, że przedmiotowe projekty rozważane są alternatywnie 
do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej. Jednakże jest to uwarunkowane wielkością dostępnego 
wsparcia ze środków unijnych dla przyszłej perspektywy finansowej UE. Możliwość podjęcia prac 
inwestycyjnych uzależniona będzie również od deklaracji zapewnienia obsługi transportem kolejowym 
przedmiotowych połączeń ze strony organizatora przewozów na terenie województwa śląskiego, 
tj. Marszałka Województwa Śląskiego.

Łączę wyrazy szacunku,
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