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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa, dnia 10 stycznia 2022 r.

      Znak sprawy: DTK-8.054.116.2021

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do pisma z dnia 30 listopada 2021 r. (znak: BPS/043-33-1333/21) w sprawie oświadczenia 
złożonego przez senatora Beniamina Godylę podczas 33. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 listopada 2021 
r. w sprawie zwiększenia liczby pociągów, które mogłyby przejeżdżać przez stację Kędzierzyn – Koźle, 
przedstawiam poniższą odpowiedź.

Organizator połączeń dalekobieżnych dostrzega potencjał miasta Kędzierzyn-Koźle w roli generatora 
potoków pasażerskich w przewozach międzywojewódzkich, dlatego też w ramach Rozkładu Jazdy 
2020/2021 uruchomione zostało w Kędzierzynie nowe bezpośrednie połączenie z Warszawą i Olsztynem – 
TLK „Kormoran”. 

Zaplanowanie większej liczby połączeń relacji: Wrocław – Kraków przez Kędzierzyn nie jest na chwilę 
obecną możliwe z uwagi na niskie parametry techniczne linii kolejowej nr 136. Jednakże po zakończeniu 
remontów prowadzonych przez zarządcę Infrastruktury „PKP Polskie Linie Kolejowe” S.A. na przedmiotowej 
linii organizator wraz z operatorem i zarządcą infrastruktury przeanalizują możliwości zwiększenia oferty 
połączeń dalekobieżnych dla Kędzierzyna – Koźla. 

Należy jednak pamiętać, że kształt oferty przewozowej na dany rozkład jazdy jest wypadkową kilku 
czynników składowych. Do najważniejszych z nich należą: konieczność koordynacji pociągów na głównych 
ciągach w kraju, zdolność przepustowa linii kolejowych, prace modernizacyjne prowadzone przez zarządcę 
infrastruktury, zapewnienie maksymalnej liczby bezpośrednich połączeń, uwarunkowania eksploatacyjne 
przewoźnika, dostępność taboru, limit dofinansowania przewozów międzywojewódzkich zaplanowany 
w ustawie budżetowej. 

W odniesieniu do postulowanego przez Pana Senatora zatrzymania pociągów TLK „Roztocze” i „Galicja”      
na przystanku osobowym Kędzierzyn-Koźle Azoty informuję, że nie jest ono rekomendowane z uwagi            
na skrajnie nieatrakcyjne dla pasażerów położenie przystanku, daleko od zabudowań miejskich, bez 
możliwości dojazdu. Ponadto, zgodnie z danymi jakie przekazał przewoźnik, w okresie, gdy pociągi PKP IC 
zatrzymywały się na przedmiotowym przystanku średnia wymiana wynosiła 2,33 pasażera. Dodatkowo 
należy zaznaczyć, że aktualna trasa wskazanych pociągów jest trasą objazdową i wynika z prac 
modernizacyjnych zarządcy infrastruktury na ciągu Zebrzydowice granica – Czechowice Dziedzice – 
Oświęcim – Kraków.

Łączę wyrazy szacunku,

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu

Dokument podpisany elektronicznie.


		2022-01-10T14:09:37+0000
	Andrzej Bittel




