
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 20 października 2020 r.

Znak sprawy: DTK-5.054.184.2020

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem złożonym przez Senatora Wiktora Durlaka podczas 15 posiedzenia Senatu 
w dniu 11 września 2020 r., w sprawie konieczności przeprowadzenia remontu wiaduktu kolejowego 
w miejscowości Mystków, nad drogą gminną nr 29096K, w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, 
poniżej przedstawiam stosowne informacje.
Uprzejmie informuję, że na podstawie protokołów z corocznych przeglądów diagnostycznych obiektów 
inżynieryjnych spółka PKP PLK SA wykonuje naprawy bieżące obiektu. Ostatni remont mostu odbył się 
na przełomie lutego i marca 2020 r. w związku z przypadkami odpadania fragmentów kamiennego 
sklepienia. Spółka dokonała zabezpieczenia sklepienia kamiennego. Zakres prac obejmował wykonanie 
płaszcza z blach stalowych mocowanych do konstrukcji sklepienia oraz wymianę skorodowanych 
i dodatkowych stalowych klamer spinających zarysowane fragmenty sklepienia, a także wykonanie nowych 
klamer. Na podstawie protokołu z przeglądu corocznego most został dopuszczony do eksploatacji. Na chwilę 
obecną obiekt jest zabezpieczony przed odrywaniem się odłamków kamiennych.
Jednocześnie Spółka poinformowała, że ramach realizowanego w 2018 r. zadania pn. „Prace na linii 
kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów - Muszyna” dokonano wymiany nawierzchni kolejowej (nowe szyny, 
podkłady, podsypka) w torze zlokalizowanym na przedmiotowym obiekcie, dzięki czemu most umożliwia 
bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów dla zakładanej prędkości. Dodatkowo wykonano nową izolację 
płyty nośnej, której zadaniem jest zabezpieczenie przed przeciekaniem wody do sklepienia. Zakres 
przewidzianych do wykonania prac nie przewidywał wówczas kompleksowej modernizacji mostu, jak również 
nie ingerował w infrastrukturę drogową znajdującą się pod budowlą.
Projekt kompleksowej rewitalizacji linii kolejowych nr 96 i 105 Tarnów - Leluchów/Krynica rozważany jest 
do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w perspektywie 
finansowej 2021 - 2027. Jego realizacja zależeć będzie od dostępnych źródeł finansowania, w tym alokacji 
środków z Unii Europejskiej oraz od decyzji strategicznych również na poziomie samorządowym. 
W przypadku uruchomienia projektu etap realizacji poprzedzony będzie pracami przygotowawczymi, które 
określą zakres rzeczowy prac do wykonania na przedmiotowym moście.
Należy również zaznaczyć, że połączenie kolejowe Tarnów - Nowy Sącz stanowi element tzw. Szprychy nr 7 
w ramach Programu Kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego, który obecnie znajduje się w fazie 
prac przygotowawczych prowadzonych przez Spółkę Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.

Z wyrazami szacunku,
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z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu
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