
Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego 

i Marka Martynowskiego 
na 18. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 października 2012 r. 
Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie! 
W ramach naszej działalności senatorskiej uzyskaliśmy informacje, że w województwie śląskim realizo-

wana jest budowa linii kolejowej z Katowic do lotniska w Pyrzowicach, finansowana między innymi ze środ-
ków Unii Europejskiej. Z otrzymanych przez nas informacji wynika, że wyznaczenie przebiegu tej trasy – 
innego niż dotychczasowa linia kolejna łącząca te dwie miejscowości, która mogłaby być zmodernizowana – 
budzi liczne kontrowersje. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że wyznaczony przebieg tej linii kole-
jowej nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia – ani ekonomicznego, ani ekologicznego – a co więcej, 
pociąga za sobą bardzo wysokie koszty projektu budowlanego tej linii kolejowej, wynoszące podobno 
52 mln zł. 

Informacje, które do nas dotarły w tej sprawie, są na tyle niepokojące, że prosimy Pana Ministra Transpor-
tu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Czy budowa linii kolejowej Katowice – Pyrzowice poprzedzona była analizami ekonomicznymi róż-
nych wariantów przebiegu tej linii kolejowej i jakie względy zdecydowały, że wybrano budowę nowej trasy 
zamiast modernizacji starej? 

2. Jaki jest ogólny koszt budowy linii kolejowej z Katowic do lotniska w Pyrzowicach, jakie nakłady zo-
stały dotychczas poniesione na prace budowlane i na prace projektowe związane z tą budową? 

3. Czy do projektu przebiegu wymienionej linii kolejowej zgłaszane były uwagi i zarzuty? Jaka była ich 
liczba i jak zostały one rozpatrzone? 

Do Pana Prezesa Najwyższej Izby Kontroli zwracamy się natomiast o przeprowadzenie kontroli przygo-
towań do realizacji wymienionej inwestycji linii kolejowej Katowice – Pyrzowice, ze szczególnym uwzględ-
nieniem kryterium gospodarności i celowości tej inwestycji, a także rzetelności analiz poprzedzających decy-
zję o tej inwestycji. 

Prosimy Pana Ministra i Pana Prezesa o wnikliwe przeanalizowanie opisywanej sprawy, chodzi bowiem o 
inwestycję szacowaną, według naszych informacji, na 1,5 miliarda zł i należy zawczasu sprawdzić wszystkie 
okoliczności i kontrowersje, aby pieniądze te nie zostały zmarnowane. 

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski 
Marek Martynowski 




