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Szanowny Panie Radny,

K

w odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację z dnia 3 lutego 2020 roku, która
dotyczy zaplanowanej budowy przejścia pod torami kolejowymi przy ul. Jeziornej,
uprzejmie informuję, że jest to inwestycja prowadzona przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji - Region Północny.
Jak poinformował Wykonawca na spotkaniu roboczym w dniu 04.02.2020 r, w
którym uczestniczyli przedstawiciele Inwestora, Zarządu Dróg Zieleni i Transportu
oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu

zakończenie robót zaplanowano na dzień 11

sierpnia 2020_r. Po tej dacie nastąpią wszelkie wymagane prawem odbiory techniczne
wraz z pozwoleniem na użytkowanie. Pewnym jest za tym, że do końca tegorocznych
wakacji mieszkańcy miasta i przyjezdni będą musieli korzystać z dojść i dojazdów
odgałęziających się od ulicy Sielskiej bądź ulicy Bałtyckiej. Wykonawca nie planuje
wykonania czasowego przejścia w ciągu ulicy Jeziornej, gdyż nie pozwala na to front
robót, a przejścia alternatywne są oddalone o mniej niż 3 km, co regulują przepisy
Zarządcy Infrastruktury Kolejowej.
Projekt pn: „Prace na linii kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn - Gutkowo
realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków
będących w dyspozycji Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Gmina
Olsztyn nie ponosi żadnych kosztów związanych z likwidacją przejścia w poziomie
szyn i budową przejścia podziemnego.
Jednocześnie informuję, że w dniu ^4 lutego 2020 roku planowane jest
spotkanie z przedstawicielami kolei ws. planu przebudowy całego odcinka linii

PI. Jana Pawła I11, 10-101 Olsztyn
kancelaria. ogolna@olsztyn.eu

ĆV +48 89 527 31 11
+48 89 535 15 58

www.olsztyn.eu
Ay www.bip.olsztyn.eu

W/ISO 9001
Nr CSJ/733/2015

kolejowej i mamy nadzieję na poznanie dalszych szczegółów planowanych prac.
Z informacji prasowych i wcześniejszych spotkań wynika, że PKP PLK SA planuje
wybudowanie co najmniej dwóch dodatkowych przystanków kolejowych, co może się
wiązać z koniecznością zawarcia stosownych porozumień dotyczących dowiązania się
infrastrukturą miejską do infrastruktury kolejowej.
Wszystkie te i podobne działania posłużą mieszkańcom i odwiedzającym Olsztyn,
dając wygodę i dostępność do najbardziej atrakcyjnych rejonów miasta jednym z
najbardziej ekologicznych środków transportu.
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