Sieć PKP PLK – bariery
dla ruchu towarowego,
propozycje zmian

KLUCZOWE PROBLEMY – RUCH TOWAROWY
1. Niskie prędkości handlowe (ok. 25 km/h, przy standardach zachodnioeuropejskich rzędu 50-60
km/h). Przyczyny: zły stan infrastruktury na wielu liniach dedykowanych wyłącznie lub w
większości ruchowi towarowemu; priorytet przy konstruowaniu rozkładów jazdy dla ruchu
pasażerskiego; prace modernizacyjne na sieci PKP PLK.
.

2. Znaczne opóźnienia pociągów towarowych – średni czas opóźnień pociągów towarowych w III
kwartale 2017 r. wyniósł blisko 600 minut. Przyczyny: jw.
3. „Kanibalizowanie” przewozów towarowych przez przewozy pasażerskie – przewoźnicy
pasażerscy są głównymi beneficjentami inwestycji w infrastrukturę PKP PLK, również na liniach
teoretycznie dedykowanych ruchowi towarowemu (przykłady: np. LK2, LK93, LK201). W
związku z rozwojem projektów aglomeracyjnych przewozów pasażerskich, spodziewane
zwiększenie tego problemu w najbliższych latach na liniach wychodzących ze wszystkich
największych aglomeracji, również po zakończeniu prac modernizacyjnych). Przyczyny:
poprawa infrastruktury zwiększa popyt na przewozy pasażerskie (zwłaszcza aglomeracyjne i
dalekobieżne/PKP IC). Proces ten bez wątpienia będzie wzmagał się.

2

PROPOZYCJE ZMIAN

Nowe odcinki torów szlakowych
.

(działania usprawniające zarówno ruch towarowy, jak i, częściowo, pasażerski; pomięto inwestycje
już planowane; działania niezależne od planów budowy nowych linii kolejowych związanych z
obsługą Centralnego Portu Komunikacyjnego)
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NOWE ODCINKI TORÓW SZLAKOWYCH

.

•Ciąg E20: Mińsk Maz. – Warszawa – Poznań –
Zbąszynek (ew. również Terespol – Mińsk Maz.)
realizacja nowego toru szlakowego na odcinku
Warszawa – Poznań (poza aglomeracją stołeczną i
poznańską) tylko w wypadku odstąpienia/
opóźnienia w budowie KDP na odcinku
Warszawa/Łódź - Poznań;
•Ciąg CMK – konurbacja górnośląska – Bielsko-Biała –
Zwardoń;
•Ciąg Świnoujście – Międzylesie: budowa 3. torów na
odcinkach aglomeracyjnych w węźle szczecińskim
(Szczecin – Stargard/ Gryfino/ Goleniów),
poznańskim (Poznań – Leszno), wrocławskim (Rawicz
– Wrocław); budowa 2 torów na brakujących
odcinkach linii Wrocław – Międzylesie (tylko w
wypadku odstąpienia/ opóźnienia w budowie KDP
na odcinku Wrocław – granica państwa/Praga);
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NOWE ODCINKI TORÓW SZLAKOWYCH

.

•Ciąg E30: Legnica – Wrocław i Gliwice – Kraków –
Przemyśl (+ dodatkowo: Tarnów – Nowy Sącz);
•Ciąg alternatywny C-E65: Chorzew Siemkowice –
Częstochowa – Zawiercie
•Aglomeracja
warszawska:
Warszawa
–
Modlin/Nasielsk (nowe tory szlakowe lub nowy
przebieg); Legionowo – Wieliszew/Tłuszcz (tylko w
przypadku utworzenia korytarza towarowego z
wykorzystaniem LK9/10);
•Aglomeracja trójmiejska: Gdynia – Tczew –
Malbork, Gdynia – Glincz (LK201 – „magistrala
węglowa” – budowa 3 lub 3 i 4 toru) ;
•Elbląg – Olsztyn, Korsze – Ełk;
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NOWE ODCINKI TORÓW SZLAKOWYCH

.

•Runowo Pomorskie – Słupsk; Słupsk – Ustka (w
przypadku realizacji planów rozbudowy Portu Ustka);
budowa
łącznicy
pomiędzy
LK405/202
umożliwiającej wyjazd z Ustki w stronę Trójmiasta
bez zmiany kierunku w Słupsku);
•Budowa drugich torów szlakowych na 1-torowych
odcinkach LK203 (Tczew – Kostrzyn), LK210 (Chojnice
– Runowo Pomorskie), ciągu LK354/405/404 (Poznań
– Kołobrzeg);
•Usprawnienie dojazdów do granicy z Białorusią:
budowa nowych torów szlakowych na odcinkach
Białystok
–
Kuźnica
Białostocka/Czeremcha,
Czeremcha – Hajnówka – Siemianówka/granica
państwa, Bielsk Podlaski – Hajnówka;
•Usprawnienie dojazdów do granicy z Białorusią:
budowa nowych torów szlakowych na odcinkach
Wólka Okopska – Dorohusk/granica państwa, ew.
również Łuków – Lublin.
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PROPOZYCJE ZMIAN

Nowe linie/ „łącznice”
towarowe
.
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NOWE LINIE („ŁĄCZNICE”) TOWAROWE

.

•A: „Wschodnia obwodnica Wrocławia” (Oleśnica
– Strzelin); rezygnacja w przypadku możliwości
wykorzystania infrastruktury KDP;
•B: Kalisz – Wieruszów;
•C: Kluczbork/Fosowskie – Kędzierzyn-Koźle
(odbudowa linii);
•D: Busko-Zdrój – Szczucin k. Tarnowa (działanie
alternatywne wobec poprowadzenia ciągu
towarowego z wykorzystaniem LK70/25);
•E: Małkinia – Sokołów Podlaski (odbudowa linii);
alternatywnie F: Łapy – Bielsk Podlaski;
•G: Chorzele – Działdowo; alternatywnie H:
Nidzica – Wielbark (odbudowa linii)
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PROPOZYCJE ZMIAN

Nowe ciągi („korytarze”)
towarowe
.

Wskazane działania inwestycyjne (nowe odcinki torów szlakowych, nowe
fragmenty linii, modernizacja i elektryfikacja istniejących szlaków) pozwoli
na utworzenie szeregu nowych „korytarzy” towarowych
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NOWE CIĄGI („KORYTARZE”) TOWAROWE

.

• Ciąg alternatywny do Czech: Aglomeracja
trójmiejska – Kościerzyna – Bąk – Czersk –
Chojnice – Gniezno – Milicz – „obwodnica
Wrocławia” – Międzylesie (granica państwa);
zamiast budowy „obwodnicy Wrocławia” – ew.
możliwość wykorzystania infrastruktury KDP;
• Ciąg alternatywny do Czech: Kołobrzeg/Ustka
– Piła – Nakło n. Notecią – Gniezno –
Międzylesie;
• Ciąg alternatywny na Białoruś: Szczecin
(granica państwa) – Runowo Pom. – Chojnice –
Grudziądz – Działdowo – Ostrołęka – Łapy –
granica państwa: Kuźnica Biał./ Zubki Biał./
Czeremcha;
1
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NOWE CIĄGI („KORYTARZE”) TOWAROWE

.

• Ciąg alternatywny na Białoruś (1): Aglomeracja
trójmiejska – Działdowo/ Elbląg – Ostrołęka –
Łapy – Kuźnica Biał./ Zubki Biał./ Czeremcha;
utworzenie ciągu o dwóch rozstawach
(1435/1520 mm);
• Ciąg alternatywny na Białoruś (2): Aglomeracja
trójmiejska – LK9 – LK10 – Łapy – Kuźnica Biał./
Zubki Biał./ Czeremcha; do realizacji w
przypadku nowej budowy magistrali
pasażerskiej Warszawa – Trójmiasto (brak
ruchu dalekobieżnego/EIP na LK9);
• Ciąg alternatywny na Ukrainę: Szczecin/
aglomeracja trójmiejska – Ostrołęka – Siedlce
– Łuków – Terespol (granica państwa)/ Lublin –
Dorohusk (granica państwa) wraz z odnogą
Rejowiec – Zawada/Zamość (połączenie z LHS).
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NOWE CIĄGI („KORYTARZE”) TOWAROWE
•

.

•
•

•

Ciąg alternatywny dla E20 i E30: Zgorzelec
(granica państwa) – Wrocław – Opole – Kielce –
Skrażysko-Kamienna – Medyka (granica
państwa)/ Staszów – Mielec/ Busko Zdrój –
Tarnów – Rzeszów – Medyka (granica państwa);
Ciąg alternatywny dla E59: Poznań – Kluczbork –
Kędzierzyn-Koźle – Chałupki (granica państwa);
Ciąg alternatywny na Słowację: Aglomeracja
trójmiejska – Chorzew Siemkowice/ Zgorzelec
(granica państwa) – Częstochowa – Kielce –
Busko Zdrój – Tarnów – Stróże – Plavec (granica
państwa)/ Zagórz – Łupków (granica państwa);
Połączenie Portu Morskiego Gdańsk i Portu
Lotniczego Gdańsk („hub Kokoszki”)
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Adres do korespondencji
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 5/25
Warszawa
biuro@stowarzyszenie-set.pl
Osoba do kontaktu: Paweł Rydzyński, tel. 0-609-025-897;
pawel.rydzynski@stowarzyszenie-set.pl

