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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Działając na wniosek Gminy Miejskiej Giżycko oraz mieszkańców tego regionu, zwracamy się do Pana 

Ministra z prośbą o podjęcie działań zmierzających do pozostawienia przejścia dla pieszych kat. E na 
151,733 km linii nr 038 Białystok – Głomno w Giżycku i tym samym odstąpienie od warunku jego likwidacji 
w związku z budową kładki nad torami na 151,450 km. Gmina Miejska Giżycko zwróciła się już w tej spra-
wie do dyrektora do spraw utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe SA. 

Uzyskanie zgody PKP PLK SA wiąże się z koniecznością zakończenia realizacji decyzji dotyczącej po-
zwolenia na budowę nr Gi/037/10 z dnia 06 sierpnia 2010 r. wydanej przez wojewodę warmińsko-
mazurskiego, a egzekwowanej przez WINB w Olsztynie. Zgodnie ze wspomnianą decyzją Gmina Miejska 
Giżycko winna dokonać rozbiórki przedmiotowego przejścia po wybudowaniu kładki nad torami. Ze wzglę-
du na bardzo duże zaangażowanie społeczeństwa w działania na rzecz dalszej eksploatacji przejścia oraz na 
fakt, iż przejście to znajduje się na trasie prowadzącej do jedynego bezpośredniego wejścia na plażę miejską, 
samorząd giżycki podjął kroki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na wspomnianym przejściu i uzy-
skał od PKP PLK SA ZLK w Olsztynie warunki jego pozostawienia. 

W celu realizacji otrzymanych warunków została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej 
obejmującej pełny zakres modernizacji przejścia, to jest montaż rogatek, montaż systemu sterowania urzą-
dzeniami na przejściu oraz oświetlenia, położenie nowej nawierzchni i ogrodzenie przejścia. Zgoda 
PKP PLK SA na odstąpienie od warunku likwidacji przejścia pozwoli samorządowi na wystąpienie do woje-
wody z wnioskiem o zmianę decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę w zakresie rezygnacji z rozbiórki 
przejścia i wykonania jego przebudowy. 

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o analizę zaistniałej sytuacji oraz o wsparcie działań samorządu giżyc-
kiego w tej sprawie. Mamy nadzieję, że podzieli Pan nasz pogląd, iż zaangażowanie i determinacja Gminy 
Miejskiej Giżycko w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców tego regionu 
zasługuje na uznanie i pomoc ze strony administracji. 
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