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

Szanowny Panie Ministrze!
W lutym 2010 roku zwróciłem się do Ministerstwa Infrastruktury z oświadczeniem dotyczącym sporu

trwającego od ponad dwudziestu lat pomiędzy PKP SA a PKS we Włocławku sp. z o.o. Kwestię sporną sta-
nowi nieruchomość o powierzchni 5,2434 ha będąca działką nr 129/47 przy ul. Okrzei 65 we Włocławku.
W 2010 roku nastąpił przełom, PKP SA rozpoczęły procedurę podziału geodezyjnego działki.

Porozumienie pomiędzy PKP SA a PKS we Włocławku będzie krokiem do przodu, który pozwoli na
zmianę wyglądu naszego dworca. Warto tu wspomnieć o raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 2008 roku,
z którego wynika, iż w Polsce znajduje się tylko dwanaście miast z bardziej zaniedbanymi dworcami. Przez
cztery lata niewiele się zmieniło, dworzec ma wręcz coraz gorszy wizerunek. Niestety został także pominięty
w przygotowaniach kraju do Euro 2012. Dworzec stoi i straszy.

Z powodu nieuregulowanych spraw własnościowych terenów dworca cierpią mieszkańcy miasta i przy-
jeżdżający turyści, którym ukazuje się widok dworca-ruiny. Poprawa wizerunku budynku sprawi, iż prze-
jezdni będą chcieli zwiedzić miasto. Kolejnym powodem przemawiającym za koniecznością przeprowadze-
nia remontu dworca jest to, iż budynek w takiej postaci opóźnia rozwój Włocławka. Dworzec znajduje się
w centrum miasta, przy najbardziej uczęszczanej ulicy, z tego względu powinien cieszyć oko, a nie odstra-
szać. Nowy budynek zostanie realną wizytówką miasta Włocławka.

Obiekt jest w fatalnym stanie, wymaga gruntownego remontu. Można by powiedzieć, iż stan, w jakim się
znajduje, nie pozwala na użytkowanie budynku zgodnie z celem, do jakiego został on stworzony, i budynek
nie spełnia swojej funkcji. Brakuje rozkładu jazdy pociągów, poczekalni, gdzie zimą podróżni mogą się
ogrzać, punktów gastronomicznych. Kasy są czynne tylko w ciągu dnia, komunikaty z systemu informacji są
ledwo słyszalne na peronach. Mieszkańcy miasta i turyści mają prawo korzystać z dworca, który znajduje się
w co najmniej przyzwoitym stanie.

Szanowny Panie Ministrze! Od otrzymania odpowiedzi na moje oświadczenie minęły już dwa lata.
W związku z tym mam nadzieję, iż już wkrótce zostaną podjęte realne działania w celu zbycia terenów dwor-
ca na rzecz gminy i miasta Włocławka.

Z poważaniem
Andrzej Person




