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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 20 posiedzeniu Senatu 
w dniu 13 stycznia 2021 r. dotyczącym inwestycji kolejowych w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim 
i ząbkowickim, poniżej przedstawiam stosowne informacje.

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 
na łączną kwotę 301 455 tys. zł:

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

Inwestycja o wartości 103 195 tys. zł (dla całej umowy) na terenie powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego. 
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 o wartości 99 tys. zł na terenie powiatu ząbkowickiego. Umowę zakończono w IV kw. 2017 r.

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

Inwestycja o wartości 280 tys. zł na terenie powiatu kłodzkiego. 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 na terenie 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 na terenie 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 o wartości 3 354 tys. zł na terenie powiatu ząbkowickiego. Umowę zakończono w III kw. 
2018 r.

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

Inwestycja o wartości 12 000 tys. zł na terenie powiatu kłodzkiego. 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 o wartości 6 299 tys. zł na terenie powiatu kłodzkiego. Umowę zakończono w IV kw. 2018 r.

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

Inwestycja o wartości 22 498 tys. zł na terenie powiatu kłodzkiego. 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 o wartości 2 900 tys. zł na terenie powiatu kłodzkiego 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 o wartości 80 455 tys. zł (dla całej umowy) na terenie powiatu ząbkowickiego. Umowę 
zakończono w III kw. 2019 r.

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

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

13. 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 o wartości 55 168 tys. zł również na terenie powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego. Umowę 
zakończono w IV kw. 2020 r.

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

Umowa o wartości 5 258 tys. zł również na terenie powiatów ząbkowickiego i dzierżoniowskiego. Umowę 
zakończono w IV kw. 2020 r.

15. 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 o wartości 985 tys. zł na terenie powiatu kłodzkiego. Umowę zakończono w I kw. 2020 r.

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

Umowa o wartości 4 600 tys, zł na terenie powiatów dzierżoniowskiego i ząbkowickiego. Umowę 
zakończono w IV kw. 2020 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. Roboty na przebudowę układu torowego st Kłodzko Miasto, które umożliwiają kończenie biegu 
pociągów.

Umowa o wartości 47 778 tys. zł na terenie powiatu kłodzkiego. Planowane zakończenie umowy 
do końca II kw. 2021 r.

2. 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 o wartości 23 686 tys. zł na terenie powiatu kłodzkiego. Planowane zakończenie umowy 
do końca III kw. 2021 r.

3. 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 o wartości 2 149 816 tys. zł na terenie powiatu kłodzkiego, ząbkowickiego 
i dzierżoniowskiego. Planowane zakończenie umowy do końca II kw. 2023 r.

4. Umowa 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).

Umowa o wartości 62 300 tys zł na terenie powiatu kłodzkiego. Planowane zakończenie umowy 
do końca IV kw. 2023 r.

W ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku rozdysponowana została dostępna alokacja 
środków unijnych i krajowych. Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są prace przygotowawcze 
do realizacji projektów w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. 

W zakresie inwestycji dworcowych, informuję, że na terenie wskazanych powiatów nie są obecnie 
realizowane zadania inwestycyjne. 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).

Jednocześnie należy zauważyć, że nie jest jeszcze znana kwota dostępnej alokacji środków UE na projekty 
kolejowe oraz nie są znane zasady przygotowania, oceny i wyboru projektów w ramach kolejnej perspektywy 
finansowej, dlatego do czasu zatwierdzenia budżetu środków UE na lata 2021–2027 nie jest możliwe 
wskazanie docelowej listy projektów które będą realizowane w najbliższych latach.

Łączę wyrazy szacunku,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu
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