
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 75. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 maja 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak 

Szanowna Pani Minister! 

Z uwagą obserwuję postępy w planowaniu przez PKP „Polskie Linie Kolejowe” SA modernizacji linii ko-

lejowej nr 202 na odcinku pomiędzy Gdynią i Słupskiem. Prowadzę także rozmowy z mieszkańcami oraz 

władzami samorządowymi, których ta inwestycja będzie bezpośrednio dotyczyć. 

Z przekazanych do mojego biura dokumentów oraz z informacji przekazywanych ostatnio przez PKP PLK 

na spotkaniach wynika, że na odcinku pomiędzy stacjami Potęgowo – Damnica nie rozważa się położenia 

drugiego toru w żadnym z przygotowanych wariantów. Budzi to zaniepokojenie wśród lokalnej społeczności, 

która bardzo liczyła na właśnie taką rozbudowę infrastruktury kolejowej na tym terenie. Wcześniej na spo-

tkaniach z mieszkańcami i władzami przedstawiciele PKP PLK zapewniali, że planowana modernizacja 

obejmie cały odcinek, na którym położony zostanie drugi tor. 

Dwa tory kolejowe na trasie Gdynia – Słupsk istniały jeszcze przed II wojną światową i zostały rozebrane 

przez wycofującą się z tych terenów Armię Czerwoną. Większość mostów oraz wiaduktów nie wymaga 

przebudowy, a na nasypach jest miejsce na drugi tor. Przywrócenie drugiego toru na linii kolejowej nr 202 

byłoby więc nie tylko uzasadnione historycznie, ale, co pokazuje duże obłożenie pociągów kursujących na tej 

trasie, także ekonomicznie. Pozytywnie wpłynęłoby na rozwój terenów Pomorza Środkowego oddalonych od 

ośrodków miejskich i polepszyłoby ich skomunikowanie. 

W związku z przedstawioną sytuacją zwracam sią do Pani Minister z następującymi pytaniami. 

1. Jakie czynniki brano pod uwagę, przygotowując warianty modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcin-

ku pomiędzy Gdynią i Słupskiem? 

2. Czy pełna modernizacja wspomnianego odcinka linii (ułożenie drugiego toru na całej długości) nie jest 

uzasadniona, biorąc pod uwagę wieloletnie plany inwestycyjne i rozwoju województwa, powiatów i gmin? 

3. Czy społeczność lokalna oraz samorządy są na bieżąco rzetelnie informowane o przygotowywanych 

wariantach oraz czy uczestniczą w ich przygotowaniu? 

4. Czy planowane są szersze konsultacje (z mieszkańcami, władzami lokalnymi i województwa) przed 

wyborem ostatecznego wariantu modernizacji? 

Z wyrazami szacunku 

Kazimierz Kleina 




