
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 79. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 lipca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak 

Szanowna Pani Minister! 

W imieniu mieszkańców i samorządowców ziemi żywieckiej zwracam się do Pani Minister z prośbą o 

wsparcie działań umożliwiających sfinansowanie rewitalizacji linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – 

Sucha Beskidzka ze środków unijnych pozostających w dyspozycji urzędów marszałkowskich oraz uwzględ-

nienie znaczenia wymienionej linii w planach transportowych województw. 

21 maja 2015 r. w Żywcu odbyło się spotkanie robocze, na którym podpisano petycję do zarządów woje-

wództw śląskiego i małopolskiego o podjęcie wspólnych działań umożliwiających sfinansowanie rewitaliza-

cji linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka. 

Od wielu lat samorządy artykułują potrzebę rewitalizacji przedmiotowej linii kolejowej ze środków pozo-

stających w dyspozycji urzędów marszałkowskich oraz przywrócenia jej znaczenia w systemie transporto-

wym makroregionu. Przykładem jest tu licznie wsparty przez mieszkańców oraz organizacje pozarządowe 

udział samorządów w konsultacjach społecznych dotyczących regionalnych programów operacyjnych oraz 

kontraktów terytorialnych. 

Brak współpracy obu województw w przedmiocie wyznaczenia wspomnianego zadania jako wspólnego 

przedsięwzięcia finansowanego przy współudziale środków pochodzących z budżetu europejskiego spowo-

dował, że województwo małopolskie ujęło inwestycję jako rezerwową we własnym kontrakcie terytorialnym, 

natomiast województwo śląskie, pomimo początkowego jej ujęcia na liście podstawowej, ostatecznie projekt 

usunęło. 

Zaistniała sytuacja budzi sprzeciw tym bardziej, że postulat konieczności ujęcia inwestycji w RPO na lata 

2014–2020 oraz KT był obu samorządom kilkukrotnie zgłaszany zarówno przez Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju oraz zarządcę sieci kolejowej – PKP PLK SA, jak i przewoźników kolejowych. 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że przedsięwzięcie jest wpisane do „Strategii dla rozwoju Polski Połu-

dniowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020”, która w zamyśle autorów miała 

wyznaczać wspólne kierunki i ramy rozwoju makroregionu śląsko-małopolskiego na płaszczyźnie gospodar-

czej, kulturowej i turystycznej. 

Zapis o inwestycji znajduje się również w „Strategii rozwoju transportu w województwie małopolskim na 

lata 2010–2030” oraz „Strategii rozwoju województwa śląskiego «Śląskie 2020+»”. 

W petycji ponownie zwrócono uwagę na fakt, że potrzeba rewitalizacji przedmiotowej linii ma bardzo du-

że znaczenie również z punktu widzenia celów współpracy międzynarodowej, co zostało zauważone choćby 

w spisanym w dniu 21 maja bieżącego roku protokole z XX posiedzenia Polsko-Słowackiej Komisji Między-

rządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Wyrażono tam poparcie dla postulatu modernizacji odcinka linii 

Żywiec – Sucha Beskidzka, „która pozwoliłaby na otwarcie najkrótszego połączenia między Bratysławą a 

Krakowem”. 

Jednoznacznie potwierdza to, że konieczność rewitalizacji wymienionej linii na przestrzeni ostatnich lat 

była i jest zgłaszana, i dostrzegana, niemniej z niewiadomych powodów obecny kształt najważniejszych do-

kumentów strategicznych województw tego nie odzwierciedla i pokazuje zupełny brak współpracy obu wo-

jewództw w tym zakresie, co stoi w jaskrawej opozycji do postanowień ustawy ustrojowej, która stanowi, że 

samorząd województwa przy formułowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju 

jest w szczególności zobowiązany do współpracy z innymi województwami. 

Przedstawiciele samorządów żywieckiego i suskiego nie zgadzają się z realizacją polityki rozwoju regio-

nalnego, która w arbitralny sposób pomija artykułowane interesy społeczności lokalnych. Przypominają oni, 

że ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju nadaje wysoki walor znaczeniu instrumentu konsultacji 

społecznych, które winny być uwzględniane w każdym przypadku, który nie stoi w opozycji do założeń i 

celów polityki rozwoju. 

Samorządowcy przypominają także, że środki, którymi dysponują urzędy marszałkowskie, nie są środka-

mi własnymi województw, a środkami publicznymi przekazanymi do dyspozycji tychże w celu realizacji 

zadań z zakresu rozwoju regionalnego całego regionu, w tym regionów o największych zapóźnieniach rozwo-



jowych. 

Z informacji, jakie zostały przekazane od partnerów społecznych, wynika, że zarządca infrastruktury wy-

raził gotowość rozpoczęcia opracowania w roku 2016 studium wykonalności dla wymienionej inwestycji 

oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, przy czym uzależnił tę decyzję od spełnienia 

dwóch warunków, jakimi są: udział finansowy samorządów lokalnych w kosztach opracowania SW oraz 

ujęcia inwestycji przez oba samorządy wojewódzkie w dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju 

regionalnego do roku 2020, a także deklaracja samorządów wojewódzkich, że w przypadku dokonania rewi-

talizacji linia zostanie ujęta we właściwych planach transportowych województw. 

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom zarządcy, samorządy podjęły decyzję o wyasygnowaniu ogółem 

210 000 zł jako udziału własnego w kosztach opracowania SW. Nadto podjęto decyzję, że w opracowywa-

nych planach transportowych linia kolejowa Żywiec – Sucha Beskidzka wraz z budową nowego przystanku 

kolejowego Żywiec Miasto będzie stanowiła ich istotny element. W związku z wynikającym z ustawy o pu-

blicznym transporcie zbiorowym wymogiem zgodności planów transportowych województwa i powiatów 

konieczne jest, by linia ta docelowo była ujęta również w planach transportowych samorządów regionalnych, 

o co wnoszą autorzy petycji. 

Dodatkowo poszczególne samorządy zadeklarowały gotowość podjęcia konkretnych działań zmierzają-

cych do usprawnienia i organizacji przestrzeni wokół dworców i przystanków kolejowych, które to działania 

przyczynią się do uatrakcyjnienia tych terenów i ułatwienia korzystania z połączeń kolejowych przez miesz-

kańców i turystów (budowa parkingu samochodowego przy dworcu w Pewli Małej, zagospodarowanie prze-

strzeni wokół dworca w Jeleśni, odnowienie turystycznych tablic informacyjnych w Hucisku i Lachowicach). 

Mając na uwadze przedstawione kwestie, zwrócono się z apelem o podjęcie konstruktywnej współpracy 

między regionami, której efektem będzie zmiana sytuacji formalnej i umożliwienie zarządcy infrastruktury 

opracowania SW oraz przygotowania inwestycji do realizacji. Zarząd województwa małopolskiego oraz za-

rząd województwa śląskiego są w posiadaniu przekazanych przez PKP PLK SA odpowiednich danych, które 

wskazują, że wariant podnoszący prędkość eksploatacyjną linii do powyżej 50 km/h wraz z zabezpieczeniem 

licznych przejazdów kolejowych opiewałby na kwotę około 32 milionów zł po stronie każdego z woje-

wództw. 

Dodatkowo podniesiono postulat dotyczący odbudowania drugiego toru przy peronie na stacji Hucisko, co 

umożliwi mijankę pociągów na tej linii i lepsze skoordynowanie rozkładu jazdy. To wszystko wpłynie na 

relatywnie duże skrócenie czasu przejazdu, a w kontekście prac prowadzonych obecnie na dalszym odcinku 

linii nr 97 może sprawić, że linia ta odegra w przyszłości bardzo istotną rolę w rozwoju regionu, w szczegól-

ności w zakresie dostępności jednej z atrakcyjniejszych turystycznie i widokowo linii kolejowych w Polsce, 

stanowiącej jednocześnie najkrótszy łącznik kolejowy pomiędzy Górnym Śląskiem i Podhalem. 

Proponowane zmiany są możliwe do wdrożenia na obecnym etapie, a w świetle prawa, w szczególności 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ich wprowadzenie nie zakłóci w żaden sposób realizacji 

innych przedsięwzięć, które wynikają z prowadzonej polityki rozwoju regionów. 

Petycja została podpisana przez starostę żywieckiego, starostę suskiego, burmistrza miasta Żywca, burmi-

strza miasta Sucha Beskidzka, wójta gminy Jeleśnia, wójta gminy Stryszawa oraz wójta gminy Świnna. 

Apeluję do Pani Minister o pomoc w działaniach na rzecz modernizacji przeszłostuletniej linii kolejowej z 

Żywca do Suchej Beskidzkiej, mającej ogromne znaczenie dla współpracy międzynarodowej oraz rozwoju 

turystyki województw śląskiego i małopolskiego. 

Tadeusz Kopeć 

 




