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Temat: Znaczenie połączenia

Gorzów Wielkopolski – Berlin
w planach infrastruktury kolejowej
w Polsce

Rys historyczny
 12 października 1857 r.
otwarto odcinek z
Kostrzyna do Krzyża,
 Odcinek z Berlina do
Kostrzyna został
wybudowany w latach
1865-1867

•

W roku 1929 w Zakładach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wybudowany
został nowy typ parowozu Pu29 przeznaczony do obsługi linii Tczew –
Kostrzyn od strony Polski.

• W czasie prób odbiorczych ciągnął 19 wagonowe zestawy wagonów towarowych
o ciężarze brutto 818 ton po torze poziomym z prędkością 105 km/h.

Leżące po polskiej stronie odcinki linii kolejowej łączące
Gorzów Wielkopolski z Berlinem są fragmentem linii
kolejowej Tczew – Kostrzyn.
Przebiega ona przez terytorium Polski w układzie
równoleżnikowym z zachodu na wschód, kierując się na
północ w rejonie stacji Piła i łączy zachodnią granicę
Polski z portami morskimi w rejonie Gdańska.
W układzie północ – południe na stacjach węzłowych
przecinają ją linie podstawowego znaczenia w układzie
sieci PKP SA:
- Wrocław Główny – Szczecin Główny – mająca
połączenie ze Świnoujściem,
- Gorzów Wlkp. – Zbąszynek,
- Poznań Główny – Szczecin Główny,
- Kutno – Bydgoszcz – Pila – Kołobrzeg,
- Poznań – Piła – i dalej do Kołobrzegu.

Usytuowanie linii

Długość całkowita linii wynosi 342,941 km.
Na terenie zarządzanym przez PKP PLK SA Oddział Regionalny w Szczecinie przebiega
220,703 km linii.
Linia na całej długości jest niezelektryfikowana.
Od Tczewa do stacji Piła Główna jest jednotorowa, od stacji Piła Główna do Granicy
Państwa dwutorowa, za wyjątkiem krótkiego odcinka w rejonie stacji Gorzów Wlkp. na
estakadzie – długości 1,333 km.
Na terenie oddziału Regionalnego w Szczecinie znajdują się 4 duże stacje węzłowe:
- Piła Główna,
- Krzyż,
- Gorzów Wlkp.,
- Kostrzyn.
Ogółem na naszym terenie znajdują się 32 stacje i przystanki osobowe.
Daje średnie nasycenie przystankami osobowymi co 6,9 km.

Obowiązuje prędkość maksymalna:
- w torze nr 1:
- na odcinku 216,4 km – 100 km/h,
- na odcinku przygranicznym – 60 km/h,
- w torze nr 2:
- na odcinku 160,7 km – 100 km/h,
- na krótkim odcinku 1,4 km – 50 km/h,

Odcinki Gorzów Wlkp. – Kostrzyn – Granica Państwa
Linia na odcinkach dwutorowa, niezelektryfikowana.
Długość: 45,383 km
Stacje i przystanki osobowe:
- stacja Gorzów Wlkp.,
- stacja handlowa i przystanek osobowy Gorzów Wlkp. Wieprzyce,
- przystanek osobowy Łupowo,
- stacja Bogdaniec,
- stacja Nowiny Wielkie,
- stacja Witnica,
- przystanek osobowy Kamień Mały,
- przystanek osobowy Dąbroszyn,
- stacja Kostrzyn.
Łącznie – 9 punktów eksploatacyjnych
Średnie nasycenie przystankami osobowymi – co 5,042 km.
Średnie nasycenie stacjami – co 9, 07 km

Stacja Kostrzyn
- leży na skrzyżowaniu
linii:
nr 203 Tczew – Kostrzyn,
nr 430 Barnówko – Kostrzyn,
nr 273 Wrocław – Szczecin.

Stacja Gorzów Wlkp.
Przez stację przebiegają linie:
- nr 203 Tczew – Kostrzyn,
- nr 367 Zbąszynek–Gorzów Wlkp.
- nr 415 Gorzów Wlkp.– Myślibórz
(linia z zawieszonym ruchem
pociągów).

Wykonywane przewozy na odcinkach
Gorzów Wielkopolski – Kostrzyn –
Granica Państwa

Kursuje obecnie:
- na odcinku Gorzów Wlkp. – Kostrzyn:
10 par pociągów pasażerskich,
2 pary pociągów towarowych.
- na odcinku Kostrzyn – Granica Państwa:
17 par pociągów pasażerskich
2 pary pociągów towarowych.

Zdolność przepustowa
Szlak krytyczny. Między stacjami
Witnica i Kostrzyn (KoA) o długości
19,08 km.
Po odcinku tym można obecnie w
ciągu doby przepuścić
maksymalnie 51 par pociągów.

Wykonywane i inwestycje
Obecnie we współpracy z Kolejami DB Netz AG Niederlasung Ost
przygotowywana jest po stronie polskiej inwestycja modernizacji
urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Kostrzyn.
Wynikła ona z potrzeby dostosowania naszych urządzeń srk do
przebudowywanych po stronie niemieckiej na stacji Kustrin/Kietz.
Realizacja zadania pozwoli na:
- zwiększenie przepustowości w zakresie pociągów pasażerskich na
stacji Kostrzyn,
- poprawę bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego w czasie
wykonywania robót na szlaku granicznym (banalizacja).
W br. wykonywana będzie dokumentacja techniczna, w
przyszłym przewiduje się techniczną realizację przedsięwzięcia.

Wniosek
Istniejące rezerwy w zdolności przepustowej
pokazują, że do wykorzystania po stronie
zarządcy przewozów istnieją znaczne rezerwy.
Na odcinku Kostrzyn – Gorzów Wlkp.:
kursuje 12 par pociągów – może
maksymalnie 51 par pociągów

Propozycje
- wydłużenie relacji kursujących pociągów pasażerskich z
Berlina Lichtenberga do Gorzowa Wielkopolskiego,
- przedłużenia kursowania niektórych par pociągów do
stacji Piła i Krzyż, z których to węzłów kolejowych
istnieją połączenia z innymi aglomeracjami polskimi,
- uruchomienia pociągów regionalnych między stacjami
Kostrzyn i Gorzów Wielkopolski.

PKP PLK SA Oddział Regionalny w
Szczecinie ze swojej strony zapewnia
pełną współpracę w zakresie wdrażania
nowych przewozów

Dostępność do linii kolejowych
Przewoźnik ubiegający się o prowadzenie przewozów na
liniach PKP PLK SA powinien:


uzyskać licencję. Organem właściwym do udzielania,
odmowy udzielania, zmiany lub cofnięcia licencji jest
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
Urząd Transportu Kolejowego
ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa
utk@utk.gov.pl
www.utk.gov.pl



spełnić inne wymogi wynikające z Ustawy o Transporcie
Kolejowym z dnia 28 marca 2003r. Dz.U.Nr 86, poz.789

Zasady udostępniania linii kolejowych przez PKP PLK SA
Przedsiębiorców mających licencję na wykonywanie przewozów
kolejowych i zamierzających korzystać z infrastruktury kolejowej
zarządzanej przez PLK, uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do
Biura Przygotowania i Sprzedaży Produktu Centrali PLK:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki
Biuro Przygotowania i Sprzedaży Produktu
03–734 Warszawa, ul. Targowa 74
miejski nr tel.: (0-22) 47–32–030; 618-72-13; kolejowy nr tel.: (955) 32–030
miejski nr faksu: (0-22) 47–32–804; kolejowy nr faksu: (955) 32–804
e-mail: n.kowalczyk@pkp.com.pl
Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
www.plk-sa.pl – dostępnej w języku polskim, angielskim i niemieckim

Przedsiębiorca zamierzający prowadzić przejazdy po
liniach kolejowych zarządzanych przez PLK, uzyskuje
uprawnienie dostępu do infrastruktury kolejowej PLK po
przedłożeniu dokumentów według listy na ww. adres.
Biuro Przygotowania i Sprzedaży Produktu w
terminie 14 dni od otrzymania wymaganych
dokumentów powiadamia zainteresowanego o
dopełnieniu przez niego wymaganych warunków i wtedy
przedsiębiorca ma prawo złożenia wniosków o
przyznanie trasy pociągów zgodnie z zasadami
podanymi w Regulaminie.
Przedsiębiorca uzyskuje prawo dostępu do
infrastruktury kolejowej z chwilą otrzymania
powiadomienia o przydzieleniu tras/y dla przejazdów/u
pociągów/u, w zakresie i na warunkach określonych w
tym powiadomieniu.
Umowę o udostępnianie linii kolejowych
przygotowuje jednostka organizacyjna wyznaczona przez
Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dokumenty przedkładane przez przedsiębiorcę do uzyskania prawa
dostępu do infrastruktury kolejowej PLK:
- informację o firmie, jej standingu finansowym, ubezpieczeniach, posiadaniu
rachunku bankowego itp., w tym informacje identyfikujące, pozwalające się
komunikować (adres, numery telefonów, faksów, adres poczty elektronicznej),
- poświadczoną aktualną kopię wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
- poświadczoną kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
- poświadczoną kopię decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej,
- poświadczoną kopię ważnej licencji, o której mowa w rozdziale 8 USTAWY, wraz
z oświadczeniem, że będzie informował o jej cofnięciu lub zmianach,
- poświadczoną kopię ważnego świadectwa bezpieczeństwa, o którym mowa w art.
19 ust. 2 USTAWY,
- oświadczenie, że prowadzenie pociągów będzie powierzane maszynistom
posiadającym uprawnienia określone w przepisach wydanych na podstawie art.
22 ust. 2 pkt 1 USTAWY,
- oświadczenie, że jego personel uczestniczący w procesie przejazdów posługuje
się językiem polskim,
- oświadczenie, że dysponuje taborem spełniającym warunki określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 20 USTAWY,

- oświadczenie, że posiada system utrzymania i obsługi pojazdów
kolejowych uczestniczących w procesie przejazdów,
- oświadczenie, że dla wszystkich pojazdów kolejowych
uczestniczących w przejazdach – w przypadku ich uszkodzenia,
awarii, rozwiązania pociągu – dla swoich pracowników
realizujących przejazdy ustalił zasady postępowania, eliminujące
możliwe w takich sytuacjach utrudnienia technicznoekspolatacyjne na liniach kolejowych PLK,
- oświadczenie, że realizując UMOWĘ będzie stosować
postanowienia Regulaminu przydzielania tras pociągów i
korzystania z przydzielonych tras pociągów przez
licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach danego
rozkładu jazdy oraz obowiązujących przepisów w zakresie
dotyczącym umowy,
- oświadczenie, że wobec niego nie toczą się postępowania
upadłościowe lub likwidacyjne,
- oświadczenie, że nie zalega w podatkach lub stwierdzające stan
zaległości w tym zakresie,
- informację o zamierzeniach w zakresie wielkości pracy
eksploatacyjnej i rodzaju wykonywanych przewozów
kolejowych na sieci PLK.
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Dziękuję za uwagę

