Inwestycje infrastrukturalne we
wschodniej Polsce – stan i plany
realizacji najważniejszych projektów
Warszawa, październik 2019

Krajowy Program Kolejowy

prawie 76 mld PLN - łączna wartość inwestycji
ponad 220 projektów
9000 km torów objętych pracami

Most nad Bugiem

Linia obwodowa
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Status KPK

Status KPK
Wartość programu KPK
(aktualizacja KPK przyjęta
Uchwałą RM z IX 2019 r.):

POIiŚ 14-20 – 28,5

75,7

2,2

15,8

1,4 5,1 2,4

1,1

(mld PLN)

0,6

1,3
0,6

0,7

CEF – 25,8

16,0

6,8
0,3

PO PW – 2,3

1,8

0,2 0,2

2,4

1,2

0,6

0,2

0,1
0,1

RPO – 4,6

Krajowe – 11,0

3,6

3,5

POIiŚ 7-13 – 0,8

1,0 2,6
0,3

0,6

0,1 0,1

Refundacje i zobowiązania 7-13 2,7

2,7
Różnice na wartościach wynikają
z zaokrąglenia kwot do mld PLN.

Zestawienie obejmuje wartości zamówień dla projektów ujętych w
KPK do limitu zapewnionego finansowania w KPK na liście
podstawowej.

Źródło: Opracowanie PLK-IBP na podstawie danych z EPM (PROGNOZA, stan na 23.09.2019 r.)
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Projekty Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia w KPK
Projekty PO PW w KPK

Projekty PO PW w KPK

Program realizacji

Liczba projektów zrealizowanych,
w trakcie realizacji
i planowanych do realizacji

Wartość*
(mln PLN)

PO PW

8
(w tym 7 w trakcie realizacji,
1 w trakcie przygotowania)

2 178,1*

* Wartość z SPR z września 2019 r.
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Projekty kolejowe PO PW w trakcie realizacji

Lp.

Nazwa projektu

Program

Lata realizacji

Wartość*
[mln zł]

1

Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją

PO PW

2017-2020

447,1

2

Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg - Sandomierz – Ocice - Padew

PO PW

2018-2022

29,2

3

Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski (Lewki)

PO PW

2017-2020

71,5

4

Realizacja projektu Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz

PO PW

2017-2021

463,2

5

Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku gr województwa - Czeremcha - Hajnówka

PO PW

2017-2020

205,8

6

Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki - Hajnówka

PO PW

2017-2020

105,4

7

Realizacja projektu Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn

PO PW

2017-2023

510,4

8

Realizacja projektu Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno - Ełk

PO PW

2017-2020

345,5

Razem

2 178,1

* Wartość z SPR z września 2019 r.
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Inwestycje w infrastrukturę
kolejową w obszarze Kolejowych
Przejść Granicznych w Polsce
Wschodniej

6

Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej
w rejonach przejść granicznych

Braniewo – Mamonowo
Skandawa –
Żeleznodorożnyj

Siemianówka Świsłocz

Terespol - Brześć

Werchrata – Rawa
Ruska

W chwili obecnej PKP PLK S.A. administruje ok.
150 km linii kolejowych szerokotorowych w regionach
przygranicznych wschodniej Polski, są one kluczowym
elementem systemu transportu międzynarodowego.
Założenia:

lata realizacji: 2016 – 2023;

budżet krajowy: 279,5 mln PLN;

budżet RPO: 273,4 mln PLN;

podniesienie dopuszczalnych nacisków
osiowych taboru kolejowego do 25 ton/oś
na torach szerokich;

zwiększenie długości użytecznych torów
stacyjnych do 1050 m (w szczególnych
przypadkach do min. 900 m);

likwidacja wąskich gardeł przy obsłudze danego
przejścia granicznego wynikających ze stanu
infrastruktury normalnotorowej.
Cele:

poprawa efektywności operacji przeładunkowych;

zwiększenie atrakcyjności intermodalnego
transportu kolejowego w komunikacji
międzynarodowej;

zwiększenie przepustowości na wschodnich
przejściach granicznych;

zwiększenie konkurencyjności transportu
kolejowego.
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Braniewo – Mamonowo
Skandawa/Kotki– Żeleznodorożnyj

Braniewo - Mamonowo:
• czas przejazdu przez granicę: 120 min, w tym odprawa na pasie
granicznym 90 minut przez służby Federacji Rosyjskiej;
• przepustowość: linia 204 (N) 6 par pociągów,
linia 217 (S) 6 par pociągów.
• odprawa graniczna i celna na stacji Braniewo odbywa się na
bieżąco,
Przygotowywany jest zakres prac inwestycyjnych dla poprawy
przepustowości i zapewnienia właściwych parametrów technicznych,
w szczególności w układzie szerokotorowym.

Skandawa/Kotki– Żeleznodorożnyj:
Wartość inwestycji: 20,7
• czas przejazdu przez granicę:
o 353 (N): 80 min, w tym odprawa na pasie granicznym 60 min,
o 205 (S): 120 min, w tym odprawa na pasie granicznym 90 min,
• przepustowość: linia 353 (N) 4 pary pociągów (6.00 – 18.00),
linia 204 (S) 3 pary pociągów (6.00 – 18.00).
• odprawa graniczna i celna na stacji Skandawa jak i na Punkcie Przeładunkowym Kotki odbywa się na bieżąco,
• Prace inwestycyjne na linii 205 (S):
Trwają prace, dzięki którym możliwe będzie dostosowanie szerokotorowej infrastruktury kolejowej linii nr 205 do potrzeb przewoźników.

mln PLN

Główne efekty:
• Zwiększenie nacisków do 245 kN/oś
• Podniesienie prędkości do 60 km/h
• Zabudowa nowych urządzeń SRK
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Kuźnica Białostocka – Grodno

Kuźnica Białostocka – Grodno:
• średni czas oczekiwania na odprawę celno–graniczną:
o pociągi pasażerskie 1 godz.,
o pociągi towarowe 1,5 godz.;
• przepustowość: linia 6 (N) 10 par pociągów, kursują 2 poc. pas. + 3 poc. tow.,
linia 57 (S) 12 par pociągów, kursuje 8 towarowych

Inwestycje planowane i realizowane:

Projekt
Dokumentacja projektowa: Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica
Białostocka (granica państwa) oraz Północnej Obwodnicy Białegostoku
Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Gieniusze (S)
Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo (S)

Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Kuźnica Białostocka

Lista KPK

Wartość [mln PLN]

POIiŚ podstawowa

82,0

RPO podstawowa
RPO podstawowa

97,2
3,0

Krajowa podst.

11,0

Główne efekty:
• Zwiększenie przepustowości wskutek dobudowy drugiego toru na odcinku Białystok – Kuźnica Białostocka (inwestycja w przygotowaniu)
• Budowa obwodnicy Białegostoku (inwestycja w przygotowaniu)
• Zwiększenie zdolności przewozowej na liniach 57 i 923 poprzez:
•

Podniesienie prędkości do 60 km/h

•

Podniesienie nacisku do 245 kN/oś

•

Umożliwienie przyjmowania pociągów o długości 1050 m
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Siemianówka – Świsłocz

Siemianówka – Świsłocz:
• średni czas oczekiwania na odprawę celno–graniczną: 1,5 godz. (tylko
ruch towarowy);
• przepustowość:
• linia 31 (N) 10 par pociągów, kursuje 5 poc. towarowych,
• linia 59 (S) 10 par pociągów, kursują 4 poc. towarowe.

Inwestycja w trakcie realizacji:
Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica
państwa – Chryzanów (S)

RPO lista podstawowa

73,2 mln PLN

Główne efekty:
• podwyższenie prędkości do 60 km/h, skrócenie czasu jazdy
• podwyższenie nośności toru i obiektów inżynieryjnych na 245 KN/oś,
• zwiększenie przepustowości linii poprzez budowę urządzeń SRK szlakowych i stacyjnych, budowa urządzeń dwukierunkowej
półsamoczynnej blokady liniowej na odcinku Siemianówka – Zabłotczyzna, ułożenie kabla światłowodowego OTK oraz kabla TKM na
odcinku Siemianówka – Zabłotczyzna.
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Terespol – Brześć Centralny
Terespol – Brześć Północny

Terespol – Brześć Centralny / Północny:
• czas postoju pociągów osobowych i towarowych na stacji
Terespol, uzgodniony ze Strażą Graniczną:
o pociągi pasażerskie wjazd i wyjazd 40 min.,
o pociągi towarowe wjazd 60 min (platformy 40 min), wyjazd
40 min (30 min);
• przepustowość: linia 2 (N) 23 pary pociągów,
linia 60 (S) 28 par pociągów,
linia 453/446 (N/S): 30 par pociągów

Inwestycje zrealizowane: Prace inwestycyjne na przejściach granicznych Terespol – Brześć

Krajowa podst.

9,4 mln PLN

• W ramach projektu w stacji Terespol wydłużono tory nr 101S i 102S linii nr 60 do długości użytecznej 900m
• Podwyższono maksymalne naciski osi do 245 kN
Inwestycje realizowane: Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol

CEF podst.

593,8 mln PLN

• Zwiększenie przepustowości stacji Biała Podlaska, Małaszewicze i Terespol poprzez modernizację układów normalnotorowych oraz
centralizację sterowania ruchem
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Terespol – Brześć Centralny
Terespol – Brześć Północny
Koncepcja budowy nowego mostu na Bugu
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Przemyśl – Mostiska

Przemyśl – Mostiska:
• przepustowość:
o linia 91 (N) 14 par pociągów, kursuje 1 para poc. tow.,
o linia 92 (S) 20 par pociągów, kursują 4 pary poc. pas. + 3 pary poc. tow.;
• założony w rozkładzie jazdy czas odprawy granicznej:
o pociągi pasażerskie – 20 min
o pociągi towarowe – 25min.

Inwestycja w trakcie realizacji:
Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka - Mościska II

Krajowe lista podst.

91,1 mln PLN

Główne efekty:
• Zwiększenie maksymalnej długości pociągów:
• Pasażerskich ze 192 do 270 m
• Towarowych z 672 do 1050 m
• Zwiększenie dopuszczalnego nacisku do 245 kN/oś
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Inwestycje infrastrukturalne we
wschodniej Polsce poza
przejściami granicznymi
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(Warszawa - ) Sadowne – Białystok (E 75)

Podstawowe parametry
• linia zelektryfikowana, dwutorowa
• początek opracowania w km 39,000
• koniec opracowania w km 169,000
• długość odcinka 130,0 km
• Linia o znaczeniu państwowym; przynależy do sieci kompleksowej TEN-T
• Długość peronów – 300 m na stacjach, 150 m – na przystankach osobowych
Parametry ulegające zmianie:
Po zrealizowaniu obecnych inwestycji:
• dopuszczalny nacisk osi 221 kN.
• brak lokalnych ograniczeń prędkości,
• prędkości maksymalne:

Docelowo:
• dopuszczalny nacisk osi 221 kN.
• lokalne ograniczenie prędkości
w st. Łapy,
• prędkości maksymalne:

Prędkość
[km/h]

% długości
(pociągi pasażerskie)

Prędkość
[km/h]

% długości
(pociągi pasażerskie)

200
160

40 %
60 %

200
190

98 %
2%

Prędkość
[km/h]

% długości
(pociągi towarowe)

Prędkość
[km/h]

% długości
(pociągi towarowe)

120

100 %

120

100 %

Lata realizacji:

Prace przygotowawcze: 2018 – 2019, projektowanie 2019 – 2021, roboty: 2021– 2024.
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Białystok – Ełk (E 75)

Stan obecny:
•

linia zelektryfikowana, jednotorowa,

•

długość odcinka ok. 104 km,

•

prędkości maksymalne:

Trakiszki
Suwałki

Prędkość

% długości
(ruch pasażerski)

Prędkość

% długości
(ruch towarowy)

120

15%

120

–

100

85%

100

18%

80

–

80

82%

•

lokalne ograniczenia prędkości,

•

dopuszczalny nacisk osi 221 kN.

Ełk

Najważniejsze problemy:

Białystok

•

stan techniczny nawierzchni kolejowej,

•

stan techniczny obiektów inżynieryjnych.

Zakres inwestycji:
W ramach projektu modernizacją objęta jest linia nr 38 od km 3,591 do km 104,000 na długości 100,409 km. Projektuje się
budowę linii nr 38 jako dwutorowej oraz podniesienie prędkości maksymalnej do 200 km/h.
Wartość projektu:

739,7 mln PLN wg Krajowego Programu Kolejowego
(3 151,04 mln PLN to obecnie szacowana całkowita wartość projektu)

Lata realizacji:

2017 – 2024
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Ełk – Trakiszki (E 75)

Zakres projektu
• Budowa drugiego toru na odcinku Ełk – Trakiszki (granica
państwa)
oraz
budowa
obwodnicy
Olecka
i Suwałk,
• Elektryfikacja całego odcinka,
• Podniesienie dopuszczalnych nacisków osi do 221 kN/oś,
• Dostosowanie infrastruktury technicznej linii do prędkości
250km/h dla ruchu pasażerskiego oraz 120km/h dla ruchu
towarowego,
• Umożliwienie uruchomienia pociągów o długości 750m,
• Zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem:
• zabudowa komputerowych urządzeń SRK,
• zabudowa systemu ETCS poziomu 2.

Lata realizacji:
Wartość projektu:

Prace przygotowawcze: do 2020, projektowanie 2020 - 2022, roboty: 2023 - 2027.
4,695 mld PLN
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Ełk - Korsze

Wartość projektu wg KPK (SPR) : 631,5 mln PLN
Lata realizacji: 2020 - 2025
Program realizacji: POIiŚ 2014-2020

Stan istniejący
•

80 km/h
100 km/h

•
•

•

Prędkości dla poc. pasażerskich:
Prędkości

•

Stan projektowany

% długości

Prędkości dla poc. pasażerskich
Prędkości

90%
10%

160 km/h
150 km/h
140 km/h
120 km/h
110 km/h
60 km/h

Naciski osi: 221 kN/oś (odcinek od Ełku do km 110,800)
196 kN/oś ( od km 110,800 do Korsz)
Linia jednotorowa, niezelektryfikowana
Linia znaczenia państwowego/TEN-T w sieci kompleksowej
•
•

% długości
88%
2%
3%
5%
1%
1%

Naciski osi: 221 kN/oś
Elektryfikacja
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Skierniewice – Łuków (C-E 20)

Wartość projektu: 2,5 mld PLN
Projekt: 2019 – 2021
Program realizacji: środki budżetowe
Stan istniejący
•

Prędkości:
Prędkości
pas.

%
długości

Prędkości
tow.

%
długości

40 - 60 km/h

59,7 %

40-60 km/h

95,5 %

70 km/h

36,5 %

70 km/h

0,7 %

- 100 osi
km/h
80 km/h
3,8 %
• 80
Naciski
221 kN 3,8 %
• Linia dwutorowa zelektryfikowana z odcinkiem jednotorowym
przez Wisłę
• Linia znaczenia państwowego/TEN-T w sieci kompleksowej

Mapa

Stan projektowany
•

Prędkości
Prędkości
pas.

•
•
•
•
•

%
długości

Prędkości
tow.

%
długości

120 km/h
120 km/h
100 %
Naciski
osi 221 kN 100 %
Linia dwutorowa z dwutorowym mostem na rzece Wiśle
Linia znaczenia państwowego/TEN-T w sieci kompleksowej
(element korytarza towarowego nr 8)
Długość użyteczna torów min. 760 m
Zabudowa ERTMS/ETCS poziom 2.
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Horyzont inwestycyjny po 2023 roku

• Trwają prace planistyczne związane z opracowaniem tzw. Nowego Krajowego Programu
Kolejowego, który obejmie lata 2021 – 2027;
• Nowy KPK będzie nakierowany głównie na inwestycje uspójniające sieć TEN-T na
obszarze Polski;
• Przewiduje się kontynuację szeroko zakrojonych prac inwestycyjnych szczególnie w
korytarze komunikujące kraj z resztą Europy we wszystkich kierunkach (osie wschód –
zachód oraz północ – południe);
• Kontynuacja podnoszenia i ujednolicania parametrów eksploatacyjnych sieci linii
kolejowych.
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Dziękuję za uwagę

