


DANE KONTRAKTU

Zamawiaj ący:  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wykonawca:   Konsorcjum firm Pöyry Infra GmbH, Pöyry Infra Sp. 

z o.o., DB International GmbH
Cel umowy:  pozyskanie przez Zamawiaj ącego dokumentacji 
przedprojektowej i projektowej, decyzji administracyjn ych 
oraz materiałów przetargowych warunkuj ących mo Ŝliwo ść 
rozpocz ęcia budowy poł ączenia kolejowego do MPL „Katowice” 
w Pyrzowicach
Wartość Kontraktu:  52 mln PLN,
Czas realizacji:  30 września 2009r.  - 22 maja 2011r.
Końcowe rozliczenie umowy:  21 lipiec 2011r.
Planowane rozpocz ęcie budowy:  I kwartał 2012r.
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SZCZEGÓŁOWE REZULTATY UMOWY

• Dokumentacja geodezyjna i geotechniczna, niezbędna 
do prac studialnych i projektowych oraz wymaganych 
przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych

• Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
• Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
• Wniosek o uzyskanie decyzji lokalizacyjnych.
• Studium Wykonalności budowy połączenia kolejowego 

do MPL „Katowice” w Pyrzowicach.
• Dokumentacja Projektowa z kompletem uzgodnień 

i pozwoleń na budowę
• Dokumentacja Przetargowa w zakresie umoŜliwiającym 

wybór wykonawcy dla wykonania robót budowlanych.
• Wniosek o dofinansowanie robót budowlanych z funduszy 

UE.
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PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

• 14.06.2007. - Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A Oddział Regionalny w Katowicach a Zarządem 
Województwa Śląskiego.

• 31.08.2007. - Przyjęcie przez Urząd Marszałkowski do dalszych prac 
projektowych wyników „Ekspertyzy Koncepcji powiązań komunikacją 
kolejową Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” 
w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej”.

• 29.09.2009. - podpisanie umowy pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. a konsorcjum firm na realizację prac przedprojektowych 
i projektowych.

• 30.12.2009. - Wykonanie prognoz społeczno gospodarczych i analiz 
marketingowych.

• 27.01.2010. – Przekazanie opracowania trasowania linii, ustalenie 
zakresu robót, analizy opcji modernizacji i budowy.

• 23.03.2010. – Akceptacja przez Zarząd Zamawiającego wyboru opcji 
zgodnie z propozycją przedstawioną przez Centrum Realizacji 
Inwestycji.  
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OPIS ZAAKCEPTOWANEJ OPCJI

• W zakresie modernizacji istniejących linii kolejowych:
– Katowice - Chorzów Batory z osiągnięciem prędkości V=120 km/h 

dla pociągów pasaŜerskich,
– Chorzów Batory - post.odg. Bytom Rozbark z osiągnięciem 

prędkości V=120 km/h dla pociągów pasaŜerskich,

• W zakresie budowy nowego odcinka linii kolejowej
– post.odg. Bytom Rozbark - Pyrzowice z osiągnięciem prędkości 

V=160 km/h dla pociągów pasaŜerskich
– zlokalizowanie nowoprojektowanej stacji kolejowej MPL Pyrzowice 

na terenie Portu Lotniczego z wykorzystaniem terenu nieczynnego 
odcinka linii kolejowej Nr 182.
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Analiza wielokryterialna projektowanych tras linii kolejowej
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Lp. Wskaźnik
Waga 

wska źnika

Trasa

1 („zielona”)
2a 

(„czerwona”)
2b 

(„niebieska”)
1

Inwestycja a obszary chronione 20% 10 10 10

2

Przebieg linii kolejowej przez 
obszary cenne przyrodniczo

25% 1,9 3,6 4,6

3 NaraŜenie na hałas akustyczny 
20% 17,5 17,5 17,5

4 Inwestycja w aspektach 
hydrogeologii obszaru 

10% 5 6,6 9,1

5 Jakość powietrza 
atmosferycznego 

5% 0 0 0

6
Aspekty planistyczno – społeczne 20% 16,6 15 18,3

SUMA DLA TRASY 100% 51 52,7 59,5



 

Zestawienie podstawowych wskaźników opcji inwestycyjnych
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Opcja 1 Opcja 2a Opcja 2b

nakłady 1 490 609 tys. zł * 1 430 406 tys. zł 1 431 791 tys. zł

FNPV/C -1 043 625 tys. zł -1 007 538 tys. zł -991 131 tys. zł

FRR/C -3,42% -3,66% -3,58%

FNPV/K -220 693 tys. zł -216 740 tys. zł -198 211 tys. zł

FRR/K 1,13% 0,87% 1,16%

ENPV 281 384 tys. zł 307 544 tys. zł 270 351 tys. zł

ERR 6,72% 6,94% 6,74%

B/C 1,24 1,27 1,24

zdyskontowane nakłady inw.

1 115 740,37 tys. zł 1 073 539,06 tys. zł 1 073 834,38 tys. zł

zdyskontowane korzy ści
1 160 878,27 tys. zł 1 157 360,59 tys. zł 1 106 376,84 tys. zł

korzy ści  / nakłady inwest.

1,024 1,078 1,030

Oddziaływanie na środowisko 

wyra Ŝone 

w punktach ujemnych 
51

52,7 59,5

* oparte na rys. 2





Rekomendacja (2)
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Reasumując w ramach projektu przewiduje się:

•   modernizację i rozbudowę linii 137 i 713 na odcinku km 2,1 do 6,65 linii 137;
•   modernizację linii 131 na odcinkach km 5,9 – 6,4 oraz 7,9 – 13,2;
•   budowę nowej linii kolejowej o długości 20,9 km.

Przebieg tej opcji modernizacji i budowy linii został zaopiniowany pozytywnie przez Marszałka 
Województwa Śląskiego (pismo nr SP.RP.0724-05/2010;SP.RP.KW-208/2010 z dnia 25.02.2010 r.) 

Pozytywna opinia wynika z faktu, iŜ przebieg ten uwzględni postulaty społeczności gmin Bobrowniki 
i OŜarowice.
Trasa ta oddalona jest od głównych obszarów istniejącej i planowanej zabudowy gmin Bobrowniki 
i OŜarowice oraz od waŜnej dla województwa zbiornika wody pitnej Kozłowa Góra. Pozytywny jest 
równieŜ fakt, Ŝe nie oddziela on komunikacyjnie kościoła od cmentarza w miejscowości OŜarowice, 
nie zamyka takŜe dostępu do zbiornika od strony wschodniej, a więc nie ogranicza walorów 
turystyczno-rekreacyjnych i kulturowych tego terenu.



PROWADZONE I PLANOWANE PRACE

• Kwiecień 2010 - Opracowanie raportu o oddziaływaniu  
przedsięwzięcia na środowisko, przygotowanie i złoŜenie 
wniosku o uzyskanie Decyzji Środowiskowej do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

• Kwiecień 2010 - Wykonanie badan geotechnicznych 
i geologicznych.

• II-III kwartał 2010 - Wykonanie map do realizacji umowy 
i dokumentów do podziału nieruchomości.

• III kwartał 2010 - ZłoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji 
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

• I – II kwartał 2011 - Opracowanie dokumentacji projektowej 
(projekty budowlane i wykonawcze) oraz wniosku o pozwolenie 
na budowę.
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PODSUMOWANIE – EFEKTY MODERNIZACJI I BUDOWY 
POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO DO MPL  W PYRZOWICACH 

�MoŜliwość obsługi ruchu pasaŜerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego 
„Katowice” w Pyrzowicach ekologicznym transportem kolejowym.

�Wzrost dostępności do Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” 
w Pyrzowicach dla podróŜnych zarówno krajowych jak i zagranicznych.

�Włączenie nowo wybudowanej linii kolejowej w układ linii kolejowych słuŜących 
realizacji przewozów aglomeracyjnych na obszarze GOP (Górnośląski Okręg 
Przemysłowy).

�Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa śląskiego 
i stymulacja rozwoju ekonomicznego na poziomie regionalnym, krajowym 
i międzynarodowym.

�Poprawa stanu środowiska naturalnego w obszarze projektowanej linii 
kolejowej. 

�Poprawa funkcjonalności przewozów aglomeracyjnych przez integrację róŜnych 
środków komunikacji pasaŜerskiej w rejonie kolejowych punktów obsługi wraz z 
eliminacją barier architektonicznych dla niepełnosprawnych podróŜnych.

�Skrócenie czasu jazdy na lotnisko.
�Poprawa bezpieczeństwa i jakości usług transportowych związanych z 

przewozem pasaŜerów.
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