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Starostwo Powiatowe w Wągrowcu  ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec 
tel. (67) 26 80 500, fax (67 ) 26 27 888, sekretariat (67) 26 20 168, 

e-mail: biuro@stowarzyszeniekomunikacja.pl, www.stowarzyszeniekomunikacja.pl 

___________________________________________________________________________ 

Sprawozdanie za 2019 r. 

  z pracy Zarządu Stowarzyszenia  

Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” 

w Wągrowcu 

 
 

Na podstawie § 22 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Jednostek Samorządu 

Terytorialnego „Komunikacja”, Zarząd przedstawia informację o działalności od ostatniego 

XX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Komunikacja”, które odbyło się w dniu        

8 kwietnia 2019 roku. Stowarzyszenie w 2019 r. liczyło 15 członków- jednostek samorządu 

terytorialnego: Miasto Poznań, Powiat Poznański, Powiat Wągrowiecki, Miasto i Gmina 

Nakło, Miasto i Gmina Murowana Goślina, Miasto i Gmina Rogoźno, Miasto i Gmina Skoki, 

Miasto i Gmina Gołańcz, Gmina i Miasto Kcynia, Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec, 

Gmina Czerwonak, Gmina Damasławek, Gmina Mieścisko, Gmina Wapno. 

Zarząd Stowarzyszenia powołany został przez XX Walne Zebranie Członków w dniu      

8 kwietnia 2019 r. uchwałą nr XX/5/2019 w składzie: 

Piechocki Michał – Prezes  - Wicestarosta Wągrowiecki, 
Gosiewski Jan – Wiceprezes – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, 
Urbański Dariusz – Wiceprezes – Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, 
Szuberski Roman – Skarbnik – Burmistrz Miasta i Gminy Rogoźno, 
Szaruga Marek – Sekretarz – Burmistrz Gminy i Miasta Kcynia. 
 
Zarząd odbył razem 3 posiedzenia w dniach:  7 marca, 25 października 2019 roku          

i  13  marca 2020 roku w Wągrowcu.  Kilkakrotnie przeprowadzono także konsultacje 

telefoniczne w zakresie spraw bieżących, ze względu na  brak możliwości zwołania 

posiedzenia Zarządu w odpowiednim składzie osobowym. 
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Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przystąpił w styczniu 2019 roku 

do opracowania Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku (Strategia 

Wielkopolska 2030). Jednym z etapów prac nad Strategią Wielkopolska 2030 i WRPO 2021+ 

było przygotowanie listy projektów, istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu, 

przewidzianych do realizacji po 2020 roku. Stowarzyszenie uczestniczyło w opracowaniu, 

składając w czerwcu swoje propozycje projektów o strategicznym znaczeniu dla Wielkopolski 

i naszych członków. Podstawę stanowił roczny plan działań Stowarzyszenia na 2019 rok.  

Szkolenie poświęcone nowelizacji ustawy o transporcie zbiorowym odbyło się w dniu 

7 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. Szkolenie zostało 

sfinansowane ze środków SJST Komunikacja. Prowadzącym był specjalista w zakresie 

transportu publicznego, ekspert w procesie legislacyjnym Marcin Gromadzki. W szkoleniu 

uczestniczyli przedstawiciele samorządów wchodzących w skład Stowarzyszenia oraz 

przedstawiciele innych samorządów.   

Prezes Stowarzyszenia uczestniczył dnia 18 czerwca 2019 roku w konferencji w Kcyni, 

poświęconej rewitalizacji linii kolejowych: nr 356 na odcinku Gołańcz – granica województwa 

– Kcynia oraz nr 281 na odcinku Gniezno – Nakło nad Notecią. Spotkanie zostało 

zorganizowane przez Powiat Nakielski i Skarbnika naszego Stowarzyszenia Marka Szarugę – 

Burmistrza Gminy i Miasta Kcynia. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Województwa 

Wielkopolskiego, z Wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem na czele, przedstawiciele 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Wicemarszałkiem Zbigniewem Ostrowskim, 

przedstawiciele PKP oraz samorządów zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowych linii 

kolejowych.  Przedstawiciele obu samorządów wojewódzkich złożyli deklaracje: samorząd 

województwa wielkopolskiego podejmie się rewitalizacji linii kolejowej nr 356 do granicy 

województwa wielkopolskiego, jednak po deklaracji przez samorząd województwa kujawsko-

pomorskiego, że podejmie kroki w kierunku rewitalizacji linii kolejowej od granicy 

województwa wielkopolskiego w kierunku Kcyni i dalej w kierunku Nakła nad Notecią. 

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski poinformował 

zebranych, że samorząd województwa kujawsko-pomorskiego już podjął pierwsze kroki i we 

wrześniu 2019 r. ogłosi konkurs na opracowanie studium wykonalności dotyczące 

rewitalizacji linii kolejowej w obrębie województwa.  



3 

 

Projekt PKP PLK S.A. w Warszawie na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, uzyskał 

w konkursie uchwałą Zarządu  Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6.12.2019 r. 

dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85% kosztów, tj:        

3,4 mln zł. Łączna wartość projektu wyniesie  4 mln zł. Zakłada opracowanie dwóch 

wariantów rewitalizacji ciągu kolejowego Bydgoszcz Główna – Kcynia – granica 

województwa: po linii nr 281 przez Nakło i po linii nr 356 przez Szubin. Realizacja projektu 

prowadzona będzie przez PKP PLK CRI w Gdańsku. 

Prezes Stowarzyszenia podpisał w imieniu Stowarzyszenia Jednostek Samorządu 

Terytorialnego „Komunikacja” w dniu 18 września 2019 roku list intencyjny w sprawie 

budowy V odcinka obwodnicy Wągrowca. Sygnatariuszami listu intencyjnego są także: 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Starosta Wągrowiecki 

Tomasz Kranc, Burmistrz Miasta Wągrowca Jarosław Berendt oraz Wójt Gminy Wągrowiec 

Przemysław Majchrzak. List intencyjny potwierdza zgodną wolę podjęcia  wspólnych działań, 

umożliwiających opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji                      

o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: „Budowa V etapu 

obwodnicy miasta Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241”.  Stowarzyszenie 

Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja" już w 2016 roku zleciło ze środków 

własnych wykonanie koncepcji budowy V odcinka obwodnicy Wągrowca Kaliska - Durowo.      

Koncepcja przedstawia trzy warianty przebiegu V odcinka obwodnicy Wągrowca o długości    

2 km w parametrach drogi wojewódzkiej. Budowa obwodnicy Wągrowca rozpoczęła się         

w 2000 roku i była realizowana etapami. Do tej pory wybudowano 8 km drogi za kwotę     

74,5 mln zł. Powstało 5 skrzyżowań typu rondo, skrzyżowanie skanalizowane wraz                     

z infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów oraz most na rzece Wełnie. 

Przygotowania rewitalizacji linii kolejowych nr 236 Bzowo Goraj – Rogoźno – 

Wągrowiec i 390 Czarnków – Bzowo Goraj polegają na  działaniach zmierzających do 

wznowienia przewozów pasażerskich i towarowych.   Przedstawiciele SJST Komunikacja 

(Powiat Wągrowiecki, Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec, Miasto i Gmina Rogoźno) 

uczestniczyli 13 listopada 2019 roku w spotkaniu w Czarnkowie dotyczącym ustalenia 

wielkości i zasad współfinansowania kosztów opracowania Analizy techniczno – 

ekonomicznej wznowienia przewozów. Miasto Czarnków, jako koordynator i lider, 
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zaproponowało projekt porozumienia zmierzającego do wspólnego działania. Uczestniczyli  

w spotkaniu przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych położonych wzdłuż 

przedmiotowych linii kolejowych, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 

oraz przedsiębiorcy z Czarnkowa.  Wypracowano wspólny projekt porozumienia oraz 

ustalono wysokość kosztów przypadających  na poszczególne samorządy, które zostaną 

przedstawione w umowach o współfinansowanie. Uczestniczyć w Porozumieniu będzie        

12 samorządów   (1 wojewódzki, 3 powiatowe i 8 gminnych) oraz PKP PLK SA w Warszawie    

i  STEICO Sp. z o.o. w Czarnkowie. Strony zlecą i sfinansują wykonanie Analiz technicznych       

i ekonomicznych, mających stwierdzić zasadność uruchomienia połączeń kolejowych, które 

stanowić będą element Studium Wykonalności. Zadanie może uzyskać dofinansowanie         

z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego oraz KOLEJ Plus.  

W dniu 10 października 2019 roku Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski podpisał 

porozumienie z Województwem Wielkopolskim na mocy, którego Gmina Rogoźno weszła     

w skład Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Od 20 stycznia 2020 roku wzrośnie liczna połączeń 

kolejowych z Rogoźna do Poznania. W godzinach szczytu pociągi będą jeździć co 30 minut. 

Podróż z Rogoźna do Poznania będzie trwała ok. 45 minut. To kolejny etap rozwoju 

Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Pierwsze pociągi w ramach PKM ruszyły w czerwcu 2018 

roku.  Wtedy wystartowały połączenia na czterech trasach z Poznania do Wągrowca, 

Nowego Tomyśla, Jarocina i Grodziska Wielkopolskiego. We wrześniu 2018 roku do PKM 

włączono Swarzędz, w sierpniu 2019 roku Kostrzyń. Współdziałanie samorządów w tym 

zakresie z Poznańską Koleją Metropolitalną świadczy o rozumieniu potrzeb komunikacyjnych 

w szerokim zakresie, bez ograniczeń terytorialnych. Pasażer jest traktowany podmiotowo 

przez wszystkich organizatorów komunikacji zbiorowej. 

Ustanowiony Program budowy ścieżek rowerowych przez Województwo 

Wielkopolskie został zrealizowany na odcinku ok. 1 km w Wągrowcu przy ul. Kościuszki           

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190.  Nową nawierzchnię asfaltową ułożono na 1 km odcinku 

ul. Gnieźnieńskiej  w Wągrowcu, także droga wojewódzka nr 190. Na drodze wojewódzkiej nr 

251 w Tarnowie Pałuckim k./Łekna wybudowano nowy most i ułożono odcinek nowej 

nawierzchni asfaltowej.  
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Pod koniec 2019 r. rozpoczęły się prace związane z modernizacją odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 196 na odcinku Poznań, ul. Gdyńska – Czerwonak. Zadanie zostanie 

zrealizowane prze Miasto Poznań, które w całości pokryje duże koszty realizacji. Dla 

członków naszego Stowarzyszenia będzie, to duże udogodnienie i zlikwiduje „wąskie gardło”, 

które dokucza użytkownikom ruchu od wiele lat w okolicach Spalarni odpadów i Oczyszczalni 

ścieków, tj. wjazdu i wyjazdu z północy Poznania. 

Bardzo obiecująco prezentują się także plany i działania, które zostały już podjęte 

przez Miasto Poznań w zakresie budowy trasy tramwajowej na północy Poznania, wzdłuż 

ulicy Naramowickiej. Pierwszy etap zakłada budowę odcinka od pętli Wilczak do ul Błażeja       

i może być zrealizowany do 2022 r. Drugi etap przewiduje połączenie tramwajowe z Wilczaka 

przez ul. Szelągowską do Małych Garbar, a trzeci etap, to przedłużenie trasy od ul. Błażeja na 

Umultowo. Perspektywa finansowania 2 i 3 etapu jest jednak odległa, być może będzie 

trzeba pozyskać  środki finansowe z programów Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027. 

Ciekawą ideą jest wykorzystanie kolejowej obwodnicy na północy Poznania do transportu 

publicznego miasta. Planuje się dodatkowy przystanek na skrzyżowaniu tramwaju i kolei         

z parkingiem i pętlą. To kolejna inwestycja w północnej części Poznania, która znacząco 

poprawi sytuację  pasażerskich przewozów publicznych oraz ruchu samochodowego.  

Bardzo trudna sytuacja panowała przez cały rok na linii kolejowej 356 Poznań – 

Wągrowiec ze względu na duży popyt przewozów pasażerskich. Problem zapewnienia 

odpowiedniej wielkości taboru przez przewoźnika Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. jest 

niemożliwy do spełnienia, ze względu na brak taboru - szynobusów. Zamówione 4 nowe 

składy nie rozwiążą problemów do końca. Jednotorowa linia kolejowa nie pozwala także na 

uruchomienie dodatkowych kursów. Podejmowane są działania związane z budową 

dodatkowego (lub dwóch) toru w Poznaniu na magistrali wschód – zachód oraz toru 

mijankowego na stacji Roszkowo Wągrowieckie.  Funkcjonowanie przewozów na trasie 

Poznań – Wągrowiec w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, jest dużym sukcesem 

wszystkich samorządów leżących wzdłuż tej trasy. Samorządy uczestniczą także we 

współfinansowaniu kosztów dodatkowych kursów pociągów. Umowa współpracy kończy się 

jednak w 2020 roku.  Niezbędnym warunkiem rozładowania braku miejsc jest uruchomienie 

dodatkowych kursów na trasie Poznań – Murowana Goślina. Konieczny jest do tego zakup 
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dodatkowego taboru oraz budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny – Poznań 

Wschód. 

PKP PLK S.A. CRI w Poznaniu  aktualizuje  Studium wykonalności przebudowy odcinka 

linii kolejowej nr 356 Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa.  Wybrano wariant W1b, 

który określa podstawowe parametry opracowania dokumentacji i przebudowy linii                

o długości 29 km, prędkości do V=120 km/h na 92% odcinka, nacisku na oś 221 kN. W 

ramach studium znajdzie się także odtworzenie toru mijankowego w Roszkowie 

Wągrowieckim oraz budowa przystanku Wągrowiec Południe.  Szacunkowy koszt realizacji 

może całego zadania może wynosić 180 mln zł. 

Ważne znaczenie dla naszego regionu ma komunikacja kolejowa i drogowa                  

w północno-zachodniej części Poznania w kierunku  Obornik, Rogoźna i Piły. Zakończona 

inwestycja przebudowy linii kolejowej Poznań – Piła otwarła możliwość szybkiego                     

i komfortowego podróżowania. Pozwoliła także na uruchomienie dodatkowych kursów  

Poznańskiej Kolei Metropolitalnej do Rogoźna Wlkp.  Podejmowane są także działania 

zmierzające do budowy drugiego toru ok. 2 km i mostu na Warcie w Obornikach. Umożliwi to 

ruch z Poznania do Obornik dwutorowo, znacznie zwiększając przepustowość całego 

odcinka. Inwestycja odciąży także zatłoczoną drogę krajową nr 11, która stanowi duże 

utrapienie dla użytkowników. Przygotowania do przebudowy drogi krajowej nr 11 na 

odcinku Poznań – Piła na drogę ekspresową są na etapie wyznaczania trasy przebiegu.  

Podejmowane działania w zakresie rewitalizacji linii kolejowej nr 281 Gniezno – Nakło 

nad Notecią skupiły się na staraniach dotyczących procesów planistycznych. Staramy się, aby 

linia została wpisana do Krajowego Programu Kolejowego po 2023 r. i była realizowana przez 

rząd. 

Bardzo ważną inwestycją dla członków naszego Stowarzyszenia jest przebudowa 

drogi Damasławek – Żnin. Zadanie realizowane jest przez samorząd województwa kujawsko 

– pomorskiego. Problemy z wykonawcą i warunkami gruntowymi znacznie wydłużają czas 

jego realizacji, co jest uciążliwe dla mieszkańców i użytkowników dróg w tym rejonie.   

Trwająca kilka lat inwestycja rozwiąże problemy dojazdu do drogi ekspresowej nr 5 na węźle 

w Żninie. Odcinek obwodnicy Żnina jako drogi ekspresowej został w 2019 r. oddany do 
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eksploatacji.  Pozostałe, sąsiednie do obwodnicy, odcinki drogi krajowej nr 5 są                        

w przebudowie i trwa wyłanianie nowych wykonawców robót.  

Zapraszamy na prowadzoną stronę internetową, gdzie zamieszczamy najważniejsze 

informacje i  działania Stowarzyszenia:  www.stowarzyszeniekomunikacja.pl. 

 

Prezes Stowarzyszenia 

    Michał Piechocki 

Wągrowiec, dnia  21 marca 2020 r.   

http://www.stowarzyszeniekomunikacja.pl/

