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W Radzie Miasta Gdyni

dotyczy: polqczenia kolejowego Gdyni Centrum z Gdyniq P6lnoc

W odpowiedzi na interpelacjg w sprawie

pol4czenia kolejowego Gdyni

Centrul z Gdyni4

P6lnoc, przedstawiam nastgpuj4ce wyja6nienra.

l)

Deklaracja opublikowana na latlach porlalu ,,Transport Publiczny" m6wi o planach utworzenia
nowego polqczenia kolejowego Gdyni Centrum z Gdyni4 P6lnoc, w przebiegu zrnienionym w
stosunku do trasy wykorzystywanej w ruchu pasazerskim w minionym wieku.

2) Dla inwestycji polegaj4cej na odtworzeniu pasazerskiego pol4czenia kolejowego stacji Gdynia
Gl6wna z p6ltocnyrni dzielnicami miasta, wraz z przedltleniem linii w kierunku Portu
Lotniczego Gdynia-I(osakowo i Kosakowa, wykonano w grudniu 2008 roku:

,,Studium wykonalnoSci dla przedsigwzigcia inwestycyjnego pn. ,,Kolej Metropolitalna w
Tr6jmie6cie", opracowane przez IVV GMBH Sp. z o.o. Oddziat w Polsce.
Studiurn zaldadalo real<tywacjg dawnej trasy kolejowej z wykorzystaniem trasy bocznicy
kolejowej prowadzEcej do lotniska wojskowego Gdynia Oksywie.
Przebieg trasy w taltirn wariancie powodowalby nakladanie sig ruch poci4g6w Kolei
Metropolitalnej i SKM na odcinku Gdynia Stocznia - Gdynia Chylonia, omijalby gl6wne baseny
miejsc pracy w rejonie stoczri i pottu, a ponadto wydhZalby trasg w stosunku do przebiegu
propollowanego w Studium uwarunkowafi i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
Gdyni - kt6re zaldada pot4czenie PI(M po trasie linii kolejowych przechodz4cych w rejonie stacji
Gdynia Port (wzdluL ulicy Janlca Wisniewsl<iego).
Dla wariantu przebiegu zgodnego ze Studium wykonano w listopadzie 2012 roku:

,,Typologig przystank6w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na odcinku Gdynia - Wielki
Kack - Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo", opracowar4przez BPBI( S.A.
Pfanowany przebieg trasy, lol<alizacja i progran towarzysz1cy planowanym przestanl<om s4
uwzglgdniane w planach miejscowych i projektach inwestycyjnych miasta.

3)

Samorz4d miasta raczej nie bgdzie inwestorem przedsigwzigcia polegaj4cego na uruchomieniu
przedmiotowego pol4czenia kolejowego. Inwestycja Pomorslciej l(olei Metropolitalnej pozostaje
w gestii Zarz4du Wojew6dztwa Pomorsl<iego. Inwestor zadecyduje, o jakie instrumenty wsparcia
bgdzie zabiegal.
z:np rr{

I

Vi

Otrzyrruj4:

1)

Adresat

W C€PRE ZY

