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Czucha

Miasta KoSciezyna

W odpowiedzi na Pana interpelacjQ z+o2onA na Sesji Rady l\,Iiasta Koscierzyna w dniu

1 9.12.2014t. informujemy, iz:

Ad.1

Zgodnie z zawartq w dniu 04.03.2015r. Umowq o dofinansowanie projekt pn. ,,Budowa wQzla

integracyjnego w Ko6cierzynie wtaz z rc\Nilalizacjq i adaptacja dworca kolejowego oraz

utwozeniem komunikacji zbiorowej - pzygotowanie dokumentacji projektowej" uzyskal

dofinansowanie ze Srodk6w Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew6dztwa

Pomorskiego na lala 2007-2013, OS Priorytetowa 3 Funkcje miejskie i metropolitarne,

w kwocie 324.464 zl (70% koszt6w kwalifikowalnych). Projekt byt projektem partnerskim,

realizowanym we wsp6lpracy z Gminq Kosciezyna i opr6cz zakresu, o kt6rym mowa

w Paiskiej interpelacji obejmowal opracowanie dokumentacji na budow9 linii transportu

rowerowego na terenie obu samorzqd6w.

Ad.2

Niestety partnerskim samozedom nie udalo sig w og6le skorzystad z doflnansowania, mimo

zawartej umowy o dofinansowanie i pzeprowadzonych procedurach wyboru wykonawc6w.

Ostatecznie w projekcie nie poniesiono 2adnych koszt6w podlegaiecych dofinansowaniu,

w tym iadnych koszt6w podlegajqcych dofinansowaniu na cele projektowe. W dniu

13.01.2016t. Gmina Miejska Ko6cierzyna jako Partner Wiodqcy Projektu, pzy akceptacii ze

strony Partnera Projektu Gminy Ko6cierzyna, zautarla 2 lnstytucja Zarzedzajqcq

Porozumienie stron w sprawie rcaNiezania umowy o dofinansowanie, podyktowane brakiem

wypracowanego w okresie umo2liwiajAcym terminowe realizacje projektu wsp6lnego

stanowiska z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie rczwiaza\ia technicznego

dotyczacego przejscia podziemnego pod torami kolejowymi. Pierwsze rozmowy z PKP PLK

wykazaly nie mozno66 realizacji kladki nad torami w Swietle inwestycji planowanych pzez

PKP PLK na weZle kolejowym w Ko6cierzynie w perspektywie 2014-2020.
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Ad.3.

W przedmiotowym projekcie, mimo ogloszonych pzetarg6w, zar6wno pzez Miasto

jak i Gming Kosciezyna, nie powstala 2adna dokumentacja techniczna. Natomiast poza

projektem, z wybranym przez lvliasto wykonawcq, Pracowniq Projektowa DROGOM mgr inZ.

Piotr Nykiel w Ko6ciezynie (Umowa ZP 1012015), po wprowadzeniu stosownym aneksem

zmian do umowy, opracowany zostal Program Funkcjonalno-Uzytkowy dotyczecy budowy

parkingu i podziemnego przejscia pod torami.

Ad.4 i 5

Odpowiedzi zawarto w punktach od 1 do 3.

Ad6

Do realizacji prac pzystqpiono w pierwszym mozlivrym terminie uwzgledniajAc powiEzanie

naszego projektu z planowanq do realizacji pzez PKP PLK inwestycjq pn. ,,Prace na

alternatywnym ciqgu transportowym Bydgoszcz - Tr6jmiasto".

Ad.7.

Decyzja o budowie tunelu pod torami kolejowymi zamiast kladki nad torami podyktowana

byla wzgledami bezpieczehstwa uczestnik6w ruchu. W toku negocjacji prowadzonych z pKp

Polskie Linie Kolejowe S.A. ustalono, 2e w celu zapewnienia bezpieczehstwa pieszym

zasadna jest budowa pzej6cia podziemnego zamiast kladki nad torami. Stwierdzono, Ze

kladka nad torami kolejowymi nie zapewni bezpiecznego wejscia na perony dworca, gdyz nie

ma technicznej mo2liwo6ci wykonania zej56 na perony. Pzej6cie podziemne natomiast

wyeliminuje koniecznos6 wejscia na perony pzez torowiska, co pzy planowanej

modernizacji stacji PKP i zwiqkszeniu liczby potqczelt komunikacyjnych zagwarantuje

nale2yty poziom bezpaeczehstwa. Pzejscie podziemne skomunikuje tez dwie czQ6ci miasta.

Ponadto kluczowq sprawq byla planowana inwestycja pKp pLK i koniecznos6

skoordynowania naszego projektu na etapie projektowania orcz rcalizacji rob6t budowlanych

wla6nie z planowanq do realizacji ptzez PKP PLK inwestycjq pn. ,,prace na alternatywnym

ciqgu transportowym Bydgoszcz - Tr6jmiasto". Przedsigwziqcie to bedzie realizowane do

kof,ca 2022t. i obejmie pzebudowg stacji Ko6ciezyna m.in. w zakresie ukladu torowego,

przebudowy peron6w oraz przeniesienia wyladowni publicznej w nowq lokalizacje wraz

z elektMikacjq linii kolejowej nr 201.
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W dzisieiszych standardach funkcje dworcowe do obslugi pasa2erskiej wymagaja niewielkich

przestzeni ijest to wiedza powszechna. Obsluga pasa2er6w odbywa siQ w duzej mieze

w spos6b zdalny (internet) czy biletomaty. Natomiast pozostale funkcje, kt6re zwyczajowo

znajdujq sie na dworach kolejowych, w wiQkszosci dotyczq funkcji handlowych

i gastronomicznych, kt6re jako pzedsiewziQcia biznesowe, generujace przychody, nie se

wydatkami kwalifikowalnymi. W zwiqzku z tym przeprojektowanie budynku nie zmieniloby

w spos6b znaczqcy poziomu dofinansowania mo2liwego do pozyskania na remont dworca

kolejowego ze 5rodk6w Unii Europejskiej.

Z powa2aniem

RZ

Do wiadomo6ci:

'1. Peewodniczaca Rady Miasta Ko6ciezyna.
2. ala.
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