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WPROWADZENIE 

Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu 

aglomeracyjnym Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec, jako element studium wykonalności 

(dalej zwana „Analizą”) jest wynikiem umowy zawartej 30 stycznia 2018 r. w Wągrowcu, 

pomiędzy Stowarzyszeniem JST "Komunikacja" a firmą Invest & Consulting Group 

Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.  

Celem niniejszego dokumentu jest: 

1. Rozpoznanie wielkości i znaczenia zgłoszonych przez mieszkańców problemów 

komunikacyjnych. 

2. Zebranie i opracowanie informacji, które pozwoliłyby ocenić znaczenie tych problemów 

oraz potrzebę interwencji. 

3. Rozpatrzenie i zaproponowanie świadczenia nowych usług wysokiej jakości w obszarze 

transportu kolejowego. 

Ponadto opracowanie zostało tak przygotowane aby spełniać wymogi związane z jego 

wykorzystaniem jako element ewentualnego studium wykonalności reaktywacji linii 

kolejowej nr 390  Czarnków – Bzowo Goraj (6,849 km) i nr 236 Bzowo-Goraj – Rogoźno – 

Wągrowiec (58,057 km). Przy opracowaniu końcowej wersji dokumentu wykorzystano 

m.in. podręcznik „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych 

współfinansowanych ze środków UE: Vademecum Beneficjenta” wydany przez Centrum 

Unijnych Projektów Transportowych. 

W ujęciu przestrzennym Analiza obejmuje trzy powiaty: wągrowiecki, obornicki oraz 

czarnkowsko-trzcianecki a w szczególności Gminy miejskie Wągrowiec i Czarnków, Gminę 

miejsko-wiejską Rogoźno oraz gminy wiejskie: Wągrowiec, Czarnków, Lubasz, Ryczywół 

oraz Połajewo. 

W toku prac nad Analizy przeprowadzano badania ankietowe na reprezentatywnej próbie 

1000 osób – mieszkańców badanego obszaru. Badania prowadzono metodą ankietowania 

bezpośredniego PAPI (ang. Paper & Pen Personal Interview) oraz metodą badania 

ankietowego internetowego CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview). Ponadto 

przeprowadzano badania ankietowe internetowe (CAWI) z przedsiębiorstwami z sektora 

produkcyjnego, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatów objętych 

Analizą.  

Elementem prac nad dokumentem była również wizja lokalna na linii kolejowej Czarnków 

– Rogoźno – Wągrowiec, przeprowadzona w celu zapoznania się ze stanem technicznym 

infrastruktury kolejowej oraz najbliższym otoczeniem punktów eksploatacyjnych 

zlokalizowanych na analizowanej trasie.  

Końcowym produktem Analizy było określenie szacowanego popytu na linię kolejową wraz 

z podaniem możliwych wariantów reaktywacji linii kolejowej. Aby określi szacowany popyt 

wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystyczne, wyniki przeprowadzonych badań 

ankietowych oraz bazę danych PESEL pozyskaną z zasobów Ministerstwa Cyfryzacji. 

Dokument zostanie poddany w kwietniu 2018 r. pod konsultacje społeczne, które odbędą 

się w Wągrowcu, Rogoźnie oraz w Czarnkowie. Z przeprowadzonych spotkań zostanie 

sporządzony raport podsumowujący uwagi i wnioski zgłoszone przez uczestników spotkań, 

wraz z rekomendacją co do ewentualnych zmian w Analizie.   
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1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANEGO OBSZARU 

1.1 LINIA KOLEJOWA CZARNKÓW – ROGOŹNO – WĄGROWIEC 

Połączenie kolejowe Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec jest w całości zlokalizowane na 

terenie województwa wielkopolskiego. Linia przebiega przez obszar trzech powiatów: 

wągrowieckiego, obornickiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego. 

Analizowane połączenie na odcinku Wągrowiec – Bzowo Goraj oznaczone jest jako linia 

nr 236, stanowiąca fragment dawnej, częściowo rozebranej linii 206 Inowrocław Rąbinek 

– Drawski Młyn. Fragment toru z Wągrowca do Rogoźna Wielkopolskiego został otwarty 

w 1888 r., natomiast odcinek Rogoźno Wielkopolskie – Bzowo Goraj, rok później, w 1889 r.  

Odcinek Bzowo Goraj – Czarnków oznaczony jest jako linia nr 390, która dawniej była 

częścią linii 374 Bzowo Goraj – Piła Główna, również już częściowo zlikwidowanej. 

Połączenie Bzowo Goraj – Czarnków zostało oddane do użytku w 1897 r. 

Tabela 1. Podstawowa charakterystyka linii Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec 

Nazwa punktu 

(obiektu eksploatacyjnego) 

Rodzaj 

punktu 
Nr Linii 

Km osi  

[wg danych PKP 

PLK] 

Km 

analizowanego 

odcinka 

Wągrowiec ST 236 77,565 0,000 

Wiatrowiec PO 236 82,943 5,378 

Runowo koło Wągrowca PO 236 87,964 10,399 

Rogoźno Wielkopolskie ST 236 96,239 18,674 

Wiardunki Z 236 103,535 25,970 

Ryczywół LPO 236 109,131 31,566 

Połajewo L 236 116,818 39,253 

Ciążyń Z 236 121,864 44,299 

Jędrzejewo Wielkopolskie Z 236 125,840 48,275 

Lubasz koło Czarnkowa L 236 131,311 53,746 

Bzowo Goraj L 236/390 135,622/0,000 58,057 

Czarnków ST 390 6,849 64,906 
ST – stacja 
PO – przystanek osobowy publiczny 
LPO – ładownia publiczna i przystanek osobowy 
L – ładownia publiczna 
Z – zlikwidowane 

Źródło: Dane własne PKP POLSIE LINIE KOLEJOWA S.A. 

Połączenie kolejowe Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec to 64 km i 906 metrów toru 

pojedynczego. Na analizowanym odcinku zlokalizowanych jest 9 obiektów 

eksploatacyjnych: 3 stacje (ST), 2 przystanki osobowe (PO), 3 ładownie publiczne (L) 

i 1 ładownia publiczna i przystanek osobowy (LPO). Na szlaku istniały 3 dodatkowe punkty 

eksploatacyjne (Z), które zostały zlikwidowane i obecnie nie figurują w wykazie 

posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych prowadzonym przez PKP PLK. 
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Analizowane połączenie na całej długości jest jednotorowe, niezelektryfikowane, 

zarządzane przez PKP PLK. Linia 236 ma kategorię linii drugorzędnej1, natomiast 390 jest 

linią znaczenia miejscowego2. 

Obecnie pomiędzy miastami Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec nie są realizowane 

regularne połączenia pasażerskie. Sezonowo na analizowanym odcinku odbywają się 

przejazdy pociągów turystycznych realizowane w ramach Markowego Produktu 

Turystycznego TurKol.pl oraz Nadwarciańską Kolej Drezynową.  

Rysunek 1. Lokalizacji połącznie kolejowego Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec 

na tle gmin objętych Analizą 

 
Źródło: Opracowanie własne 

1.2 UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE 

W 2016 roku obszar objęty Analizą, tj. Gmina Wągrowiec, Miasto Wągrowiec, Gmina 

Rogoźno, Gmina Ryczywół, Gmina Połajewo, Gmina Lubasz, Gmina Czarnków oraz Miasto 

Czarnków zamieszkiwało łącznie 99 451 osób. 

  

                                           
1 Zgodnie z obowiązująca kategoryzacją linii kolejowych oznacza to następujące parametry eksploatacyjne: 

obciążenie przewozami T [Tg/rok]: 3≤T<10, prędkość maksymalna [km/h] 60<Vmax≤80, prędkość maksymalna 

pociągów towarowych [km/h]: 50<Vmax≤60, dopuszczalne naciski osi P [kN]: 200≤P<210. 

2 Zgodnie z obowiązująca kategoryzacją linii kolejowych oznacza to następujące parametry eksploatacyjne: 

obciążenie przewozami T [Tg/rok]: T<3, prędkość maksymalna [km/h]: Vmax≤60, prędkość maksymalna 
pociągów towarowych [km/h]:  Vmax≤50, dopuszczalne naciski osi P [kN]: P<200. 
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Tabela 2. Liczba mieszkańców na obszarze objętym Analizą 

Jednostka samorządu terytorialnego Liczba mieszkańców udział % 

Gmina Wągrowiec 12 172 12% 

Miasto Wągrowiec 25 437 26% 

Gmina Rogoźno 18 203 18% 

Gmina Ryczywół 7 378 7% 

Gmina Połajewo 6 214 6% 

Gmina Lubasz 7 722 8% 

Gmina Czarnków 11 429 11% 

Miasto Czarnków 10 896 11% 

RAZEM 99 451 100% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (stan 31.12.2016 r.) [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 

W ostatnich latach liczba ludności na obszarze objętym analizą systematycznie 

wzrastała. Najwyższy wzrost liczby ludności zaobserwowano w roku 2010, kiedy to liczba 

mieszkańców wzrosła o 1,6% w stosunku do roku poprzedniego. W kolejnych latach tempo 

wzrostu liczby ludności było już nieco niższe (średnio 0,11% rocznie), jednakże wciąż 

utrzymana została tendencja wzrostowa. 

Rysunek 2. Liczba ludności na obszarze objętym analizą w latach 2007-2016 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 

Analizując tendencję zmian liczby ludności w każdej z jednostek samorządu terytorialnego 

zlokalizowanych na obszarze analizy, zauważa się, że w zdecydowanej większości JST 

utrzymywała się tendencja wzrostowa liczby ludności. Jedynie na terenie miasta Czarnków 

w ciągu ostatniej dekady liczba ludności stale się zmniejszała (średnio o 0,44% rocznie). 

Najszybciej wzrasta liczba ludności w gminie Lubasz (średni roczny wzrost o 1,03%). 

Szybciej niż przeciętnie wzrasta również liczba ludności na terenie Gminy Wągrowiec, 

Gminy Rogoźno i Gminy Czarnków. 
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Tabela 3. Średnia dynamika zmian liczby ludności na obszarze objętym analizą 

Nazwa JST Średnie tempo zmian liczby ludności 

Miasto Czarnków -0,44% 

Gmina Połajewo 0,17% 

Miasto Wągrowiec 0,29% 

Gmina Ryczywół 0,31% 

Ogółem obszar analizy 0,36% 

Gmina Czarnków 0,39% 

Gmina Rogoźno 0,54% 

Gmina Wągrowiec 0,71% 

Gmina Lubasz 1,03% 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 

Najwyższa gęstość zaludnienia występuje w Mieście Wągrowiec i Mieście Czarnków, gdzie 

1 km2 zamieszkuje ponad 1000 osób. Stosunkowo wysoką gęstością zaludnienia cechują 

się Gmina Rogoźno (84 osoby/km2), Gmina Ryczywół (48 osób/km2), Gmina Lubasz 

(46 osób/km2) i Gmina Połajewo (44 osoby/km2). Najniższą gęstością zaludnienia cechuje 

się Gmina Czarnków (33 osób/km2) i Gmina Wągrowiec (34 osoby/km2).  

Rysunek 3. Gęstość zaludnienia na obszarze objętym analizą 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 

Struktura mieszkańców według płci na obszarze analizy jest zbliżona do typowej struktury 

w całej populacji kraju. W 2016 r. 50,3% mieszkańców analizowanego obszaru to kobiety, 

natomiast 49,7% to mężczyźni. 
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Rysunek 4. Rozmieszczenie ludności w obszarze Analizy 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie bazy PESEL pozyskanej z zasobów Ministerstwa Cyfryzacji 

Rysunek 5. Struktura mieszkańców według płci 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 

Najliczniejszą grupę mieszkańców obszaru analizy stanowią osoby w wieku 

produkcyjnym, których udział w grupie mieszkańców wynosił w 2016 r. aż 62%. Osoby 

młode (w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat) stanowią 21% mieszkańców gminy, 

natomiast osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią 17% mieszkańców. Największy udział 

osób starszych w ogóle mieszkańców danej JST zaobserwowano w Mieście Czarnków, gdzie 

22% mieszkańców to osoby w wieku poprodukcyjnym. Z kolei najmniejszy odsetek osób 
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w wieku poprodukcyjnym, bo niespełna 15% zaobserwowano wśród mieszkańców Gminy 

Wągrowiec. 

Rysunek 6. Liczba ludności wg ekonomicznych grup wieku 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 

Piramida wieku i płci ludności dla danych z 2016 r. ma kształt regresywny, czyli typowy dla 

większości miast i gmin Polski. Taki kształt piramidy świadczy o tym, że populacja na 

obszarze analizy ma cechy populacji wymierającej. Zauważalna jest znaczna asymetria 

w grupie osób starszych (powyżej 70 roku życia), gdzie występuje znacząca nadwyżka 

kobiet nad mężczyznami. 

Rysunek 7. Piramida wieku ludności w 2016 r. 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 
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Biorąc pod uwagę liczbę urodzeń żywych i zgonów w ostatnich latach, zauważa 

się dodatnie saldo przyrostu naturalnego. Oznacza to, że każdego roku rodzi się więcej 

osób niż umiera. Jest to korzystne zjawisko, ponieważ umniejsza ono ryzyko depopulacji. 

Rysunek 8. Urodzenia żywe i zgony na obszarze analizy w latach 2010-2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 

Biorąc pod uwagę saldo migracji, zauważa się, że w ciągu ostatnich lat liczba wymeldowań 

przewyższała liczbę zameldowań. Jedynie w 2016 r. liczba zameldowań przewyższyła liczbę 

wymeldowań. Niestety w ewidencji GUS brak jest danych za rok 2015. 

Rysunek 9. Migracje na pobyt stały na obszarze analizy w latach 2010-2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 

Podsumowując, sytuacja demograficzna na obszarze analizy jest zadowalająca. Wciąż 

wzrastająca liczba ludności, dodatnie saldo przyrostu naturalnego oraz duży udział ludności 

w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym powoduje, że obszar analizy nie jest 

zagrożony wyludnieniem. Jest to szczególnie istotne w kontekście planowanej do 

rewitalizacji linii kolejowej, ponieważ wzrost liczby ludności jest potwierdzeniem zasadności 

realizacji inwestycji.  
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1.3 UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki, obornicki oraz wągrowiecki, do których należą miasta 

i gminy poddane Analizie przeanalizowano pod kątem uwarunkowań społeczno-

gospodarczych na podstawie danych udostępnionych przez GUS. 

W każdym z powiatów bezrobocie osiągało najwyższą wartość w 2012 r. i zaczęło 

systematycznie spadać. Powiat obornicki utrzymuje najniższy poziom bezrobocia 

spośród badanych powiatów.  

Tabela 4. Stopa bezrobocia rejestrowanego [%] 

Powiat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 15,0 15,0 15,1 14,6 11,8 8,3 7,0 

Powiat obornicki 10,3 10,4 12,3 11,8 8,8 6,7 6,1 

Powiat wągrowiecki 18,7 20,5 22,2 20,9 15,5 10,6 8,6 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 

Liczba osób bezrobotnych wzrastała do 2012 r., od tego roku też zaczęła stopniowo maleć. 

Miastem w którym udział liczby bezrobotnych jest największy jest Miasto Wągrowiec, zaś 

najmniejszym Gmina Połajewo.  

Rysunek 10. Liczba osób bezrobotnych wg gmin 2010-2016 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 

Największa liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON wystąpiła 

w mieście Wągrowiec oraz w gminie Rogoźno. Liczba zarejestrowanych podmiotów 

w rejestrze REGON stale wzrastała w gminach: Wągrowiec, Ryczywół, Połajewo, Lubasz 

i Czarnków. 
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Tabela 5. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON 

Jednostka samorządu 

terytorialnego 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gmina Wągrowiec  665 660 699 740 757 781 806 

Miasto Wągrowiec 3 040 2 906 2 940 2 935 2 916 2 965 2 941 

Gmina Rogoźno 1 583 1 617 1 673 1 686 1 694 1 710 1 674 

Gmina Ryczywół  456 451 449 475 481 488 501 

Gmina Połajewo 342 354 379 384 399 415 424 

Gmina Lubasz 518 497 523 562 590 608 617 

Gmina Czarnków 691 676 730 765 784 774 788 

Miasto Czarnków 1 170 1 130 1 171 1 198 1 174 1 184 1 189 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 

W Gminie Wągrowiec najliczniejszą grupą przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze 

REGON jest pozostała działalność, tj. działalność nie będąca działalnością rolniczą oraz 

przemysłem i budownictwem. Należy zauważyć, że w grupie przemysł i budownictwo oraz 

pozostała działalność liczbę przedsiębiorstw charakteryzuje trend wzrostowy. 

Rysunek 11. Podmioty zarejestrowane w REGON - Gmina Wągrowiec podział 

wg grup działalności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 

W Mieście Wągrowiec najliczniejszą grupą przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze 

REGON jest pozostała działalność. Liczba przedsiębiorstw w każdej z grup działalności 

utrzymuje się na podobnym poziomie. 

Rysunek 12. Podmioty zarejestrowane w REGON - Miasto Wągrowiec podział 

wg grup działalności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 



Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków – 

Rogoźno – Wągrowiec, jako element studium wykonalności 

 15 

W Gminie Rogoźno najliczniejszą grupą przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze 

REGON jest pozostała działalność. Należy zauważyć, że w grupie przemysł i budownictwo 

oraz pozostała działalność liczbę przedsiębiorstw charakteryzuje lekki trend spadkowy. 

Rysunek 13. Podmioty zarejestrowane w REGON - Gmina Rogoźno podział wg 

grup działalności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 

W Gminie Ryczywół najliczniejszą grupą przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze 

REGON jest pozostała działalność. Należy zauważyć, że w grupie przemysł i budownictwo 

oraz pozostała działalność liczbę przedsiębiorstw charakteryzuje lekki trend wzrostowy. 

Rysunek 14. Podmioty zarejestrowane w REGON - Gmina Ryczywół podział wg 

grup działalności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 

W Gminie Połajewo najliczniejszą grupą przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze 

REGON jest pozostała działalność. Należy zauważyć, że w grupie przemysł i budownictwo 

liczba przedsiębiorstw wzrasta, natomiast w pozostałej działalności spada. 
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Rysunek 15. Podmioty zarejestrowane w REGON - Gmina Połajewo podział wg 

grup działalności 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 

W Gminie Lubasz najliczniejszą grupą przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze 

REGON jest pozostała działalność. Należy zauważyć, że w grupie przemysł i budownictwo 

oraz pozostała działalność liczbę przedsiębiorstw charakteryzuje lekki trend wzrostowy. 

Rysunek 16. Podmioty zarejestrowane w REGON - Gmina Lubasz podział wg grup 

działalności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 

W Gminie Czarnków najliczniejszą grupą przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze 

REGON jest pozostała działalność. Należy zauważyć, że w grupie przemysł i budownictwo 

zanotowano lekki trend spadkowy, natomiast liczba przedsiębiorstw z grupy pozostała 

działalność wzrasta. 
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Rysunek 17. Podmioty zarejestrowane w REGON - Gmina Czarnków podział wg 

grup działalności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 

W Mieście Czarnków najliczniejszą grupą przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze 

REGON jest pozostała działalność. Należy zauważyć, że w grupie przemysł i budownictwo 

nastąpił trend spadkowy, lecz liczba przedsiębiorstw z grupy pozostała działalność wzrasta. 

Rysunek 18. Podmioty zarejestrowane w REGON - Miasto Czarnków podział 

wg  grup działalności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [dostęp dnia: 9.02.2018 r.] 

1.4 UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE 

1.4.1 ANALIZA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 

Planując inwestycję infrastrukturalną taką jak modernizacja linii kolejowej Czarnków – 

Rogoźno – Wągrowiec, należy zadbać o to aby potrzeba realizacji była poparta rzetelnymi 

analizami oraz wynikała z opracowań o charakterze strategicznym zarówno na szczeblu 

poszczególnych gmin jak i całego województwa wielkopolskiego. 

Obecnie jedynie strategia Rozwoju Miasta Wągrowca do 2020 r. odnosi się wprost do 

linii kolejowej objętej Analizą (ale tylko na odcinku Wągrowiec – Rogoźno).  

Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o wyniki niniejszej Analizy 

powinny dokonać przeglądy zapisów poszczególnych dokumentów strategicznych. 
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Należy również podjąć kroki w celu umieszczenia inwestycji w Planie Transportowym 

dla Województwa Wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku, gdyż obecnie 

w dokumencie nie uwzględniono modernizacji połączenia kolejowego Czarnków – Rogoźno 

– Wągrowiec. 

Tabela 6. Analiza zapisów dokumentów strategicznych 

Nazwa 

dokumentu 
Powiązanie dokumentu z problematyką transportową 

Strategia Rozwoju 

Miasta Wągrowca 

do 2020 r. 

Przedsięwzięcie wpisuje się w Cel strategiczny 2. Rozwój 

infrastruktury komunalnej miasta, w Program 2.1. Modernizacja 

i rozbudowa układu komunikacyjnego oraz w projekt 2.1.1. 

Integracja z aglomeracją poznańską. W ramach projektu 2.1.1. 

zapisano m.in. działanie „przywrócenie do ruchu linii kolejowej 

Wągrowiec – Rogoźno”. 

Strategia Rozwoju 

Gminy Wągrowiec 

Brak Strategii Rozwoju Gminy Wągrowiec w momencie 

przygotowywania niniejszej dokumentacji. 

Strategia Rozwoju 

Gminy Rogoźno na 

lata 2016 – 2022 

W Planie Strategicznym dla gminy Rogoźno na lata 2016 – 2022 

znajduje się postulat głoszący o tym, że gmina powinna zadbać 

o rozwój komunikacji szynowej w kierunku Poznania, Piły 

i Wągrowca. Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie wpisuje 

się w założenia Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno. 

Strategia 

Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy 

Ryczywół na lata 

2014-2020 

Przedmiotowe przedsięwzięcie wpisuje się w Cel 2.1. Usprawnienie 

komunikacji i poprawa funkcjonowania transportu publicznego 

zapisany w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ryczywół na 

lata 2014-2020. Strategia ta jest aktualizacją Strategii Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Gminy Ryczywół na lata 2007-2020. 

Strategia Rozwoju 

Gminy Połajewo 
Gmina nie posiada strategii. 

Strategia Rozwoju 

Gminy Lubasz na 

lata 2015-2025 

Przedsięwzięcie wpisuje się w cel strategiczny 2. Rozwój 

przedsiębiorczości i potencjału ekonomicznego, cel operacyjny 2.1. 

Rozwój infrastruktury technicznej, działanie Rozbudowa 

infrastruktury drogowej gminnej, powiatowej i wojewódzkiej, 

niemniej jednak w Strategii brak jest jednoczesnego wskazania na 

rewitalizację połączenia kolejowego. 

Strategia Rozwoju  

Gminy Czarnków 

na lata 2011- 2020 

Przedsięwzięcie wpisuje się w cel strategiczny 1: Poprawa 

warunków życia poprzez rozwój podstawowej infrastruktury 

technicznej i społecznej, niemniej jednak w Strategii brak jest 

jednoczesnego wskazania na rewitalizację połączenia kolejowego. 

Strategia Rozwoju 

Miasta Czarnków 

Przedsięwzięcie wpisuje się w cel strategiczny III.1: Poprawa stanu 

infrastruktury technicznej oraz cel operacyjny III.1.1. 

Zrównoważony rozwój infrastruktury. W ramach działań w zakresie 

Zrównoważonego rozwoju infrastruktury planuje się obranie 

kierunków mających na celu rozwijanie i modernizację sieci dróg 

wraz z infrastrukturą okołodrogową, a także poprawę istniejącej 

oraz uruchomienie nowej i synchronizacja istniejącej komunikacji 

transportowej wewnątrz oraz na zewnątrz miasta z drogami 

powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi. 

Strategia Rozwoju 

Powiatu 

Czarnkowsko- 

Trzcianeckiego na 

lata 2011-2020 

Wskaźnik długości dróg w powiecie czarnkowsko- trzcianeckim na 

1 km jest niższy (0,74) od wojewódzkiego i krajowego 

(odpowiednio 0,82 i 0,86). Układ komunikacji publicznej w powiecie 

zapewniają połączenia sieci kolejowej oraz autobusowej. Zwrócono 

uwagę na konieczność poprawy ilości i jakości połączeń, ponieważ 

obecna skala natężenia ruchu wykazuje, że jest ona 

niewystarczająca. Dlatego też, konieczne są modernizacje 

i inwestycje, które pozwolą na lepsze zorganizowanie ruchu 

publicznego oraz zapewnią odpowiednią liczbę połączeń. Szlaki 
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Nazwa 

dokumentu 
Powiązanie dokumentu z problematyką transportową 

kolejowe w powiecie to linie kolejowe relacji Szczecin – Poznań 

i Chojnice – Piła – Gorzów, krzyżujące się w mieście Krzyż Wlkp. 

Obydwie są dostępne zarówno dla ruchu pasażerskiego jak 

i towarowego. Ich przepustowość wynosi: na pierwszej linii powyżej 

60 pociągów na dobę, na drugiej – powyżej tej wielkości. Obydwie 

linie mają wysokie znaczenie dla mieszkańców i gospodarki 

powiatu. 

Przedsięwzięcie będzie realizowało Cel Strategiczny 1- 

Dostosowanie przestrzeni powiatu do potrzeb społecznych 

i rozwijającej się gospodarki, cel szczegółowy 1.1 Poprawienie 

stanu infrastruktury transportowej i teleinformatycznej oraz całego 

systemu komunikacyjnego, działanie 1.1.3 Poprawienie rozwiązań 

komunikacyjnych i inżynierii ruchu w większych ośrodkach 

osadniczych. Wskaźnikiem badającym efektywność projektu będzie 

wskaźnik rezultatu badający transport publiczny wykazujący liczbę 

skarg składanych do lokalnej prasy bądź starostwa. 

Strategia Rozwoju 

Powiatu na lata 

2001-2020 

(powiat 

wągrowiecki) 

Do kluczowych zagrożeń tkwiących w otoczeniu powiatu 

wągrowieckiego odnoszących się tematyką do zakresu projektu jest 

radykalnie zmniejszająca się sieć lokalnych połączeń kolejowych 

(likwidacja linii lub znaczne ograniczanie częstotliwości ruchu 

pasażerskiego). Do głównego problemu dalszego rozwoju należy 

likwidacja niedoborów oraz poprawa standardu funkcjonowania 

infrastruktury transportowej. Powiat stworzył Program 

Strategiczny: Wzrost atrakcyjności powiatu dla lokalizacji 

inwestycji, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości jego 

mieszkańców, w którym dwa z celów operacyjnych pt. Poprawa 

powiązań komunikacyjnych powiatu z otoczeniem oraz rozbudowa 

i modernizacja wewnętrznego układu drogowego, a w nim zadania:  

• realizacyjne utrzymanie istniejących, a w dalszej kolejności 

rozwój powiązań kolejowych powiatu z otoczeniem, 

• wspieranie działań mających na celu poprawę komunikacji 

zbiorowej na terenach wiejskich. 

Plan 

zrównoważonego 

Rozwoju 

Transportu 

Zbiorowego dla 

Województwa 

Wielkopolskiego 

W planowanych rozwiązaniach transportowych województwa 

wielkopolskiego zauważono potrzebę integracji infrastrukturalnej, 

celem jej jest zapewnienie możliwie najbardziej dogodnego 

przesiadania się między środkami transportu, zarówno zbiorowego 

(różnych linii autobusowych oraz kolejowych) jak i zbiorowego 

i indywidualnego. W związku z tym, jedną z kluczowych jest 

decyzja o właściwej lokalizacji tzw. zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych (ZWP). Zaleca się, żeby rolę ZWP w województwie 

wielkopolskim pełniły te stacje kolejowe i dworce autobusowe, na 

których przecinają się różne linie kolejowe i/lub autobusowe, 

umożliwiając przesiadkę między różnymi liniami planowanego 

systemu transportu zbiorowego (PTZ), kursującymi w różnych 

relacjach/kierunkach. W związku z tym proponuje się żeby rolę 

ZWP w województwie wielkopolskim pełniły m. in. dworzec 

kolejowy w Wągrowcu, Rogoźnie oraz Czarnkowie. Dodatkowo linia 

nr 390 Poznań- Wągrowiec- Gołańcz jest zawarta w planowanym 

systemie transportu zbiorowego. 

Strategia rozwoju 

województwa 

wielkopolskiego do 

2020 roku 

Przeprowadzając ocenę potencjału wewnętrznego województwa 

wskazano na defekt niewystarczającego rozwoju komunikacji 

zbiorowej. System realizacji strategii zakłada kaskadę celów 

tj. Cel generalny- Poprawa jakości przestrzeni województwa, 

systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej 

skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców, które należy 
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Nazwa 

dokumentu 
Powiązanie dokumentu z problematyką transportową 

osiągnąć w celu rozwoju województwa, cel ten będzie kontrolowany 

poprzez wskaźnik Produktu Krajowego Brutto na 1 mieszkańca. 

W celu generalnym zawiera się jest cel strategiczny 1 Dostosowanie 

przestrzeni do wyzwań XXI wieku, a w nim cel operacyjny 

1.2. Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem 

kontrolowany poprzez wskaźniki:  

• przewozy pasażerów transportem zbiorowym drogowym,  

• liczba wypadków oraz ofiar wypadków drogowych w ciągu roku,  

• praca przewozowa kolei w pasażerskich przewozach 

regionalnych (pociągokilometry/rok), 

• liczba pasażerów korzystających z przewozów regionalnych. 

• Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia zamierzonych 

celów. 
Źródło: Opracowanie własne 

1.4.2 ANALIZA PLANÓW INWESTYCYJNYCH I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

1.4.2.1 GMINA WĄGROWIEC 

W bezpośrednim sąsiedztwie linii  kolejowej Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec na terenie 

Gminy Wągrowiec brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Natomiast w obszarze do 5 km od w/w linii obowiązują plany miejscowe przedstawione 

w poniższej tabeli. 

Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały Przeznaczenie terenu 

Bartodzieje 

1 
XXVII/222/97 z dnia 
1997-03-27 

W sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wągrowiec, na 
obszarze wsi Bartodzieje 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

2 
XXVI11/262/2001 z 
dnia 2001-06-28 

w sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wągrowiec, na 
obszarze wsi Bartodzieje 

Zabudowa mieszkalno-
siedliskowa 

3 
XXX/286/2001 z dnia 
2001-11-12 

w sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wągrowiec w 
obrębie wsi Bartodzieje 

Tereny budownictwa 
jednorodzinnego 

4 
XXXVI/336/02 z dnia 
2002-06-27 

w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wągrowiec, na obszarze wsi 
Bartodzieje, część działek o numerach 
ewidencyjnych 33/12, 33/13, 33/14, 
33/15 i 34 

Teren jednorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego 

5 
XXXIX/355/02 z dnia 
2002-09-30 

W sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wągrowiec na obszarze wsi 
Bartodzieje-działki o numerach 
ewidencyjnych: 18/11, 18/12, 18/13, 
18/14, 18/15. 

Tereny jednorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego 

6 
VI/42/2015 z dnia 
2015-03-30 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego na terenie wsi 
Bartodzieje, obejmującego część 
działek o numerach 112 i 114 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Wiatrowiec 

1 
XII/209/2000 z dnia 
2000-11-30 

W sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wągrowiec na obszarze wsi 
Wiatrowiec. 

Teren lecznicy zwierząt 
z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej 
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Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały Przeznaczenie terenu 

Wiatrowo 

1 
XXIX/282/2001 z dnia 

2001-08-30 

W sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Wągrowiec w obrębie wsi 
Wiatrowo 

Teren budownictwa 

pensjonatowego 

2 
XXXVIII/321/2013 z 
dnia 2013-08-27 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
działki nr 5/2, położonej w miejscowości 
Wiatrowo 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej 

3 
IX/87/03 z dnia 2003-
11-21 

w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wągrowiec we 
wsi Wiatrowe 

Teren budownictwa 
pensjonatowego 

Kobylec 

1 
XXX/289/2001 z dnia 
2001-11-12 

w sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wągrowiec, na 
obszarze wsi Kobylec 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

2 
XX/147/2012 z dnia 
2012-03-29 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego na terenie miejscowości 
Kobylec, obejmującego działki 
o numerach 91/12, 
193,194,195,196/3, 196/4, 197, 198, 
199, 200, 201, 203, 204/1, 205, 206 i 
207/5 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

3 
L/353/2017 z dnia 
2017-10-27 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
"Orla i Kobylec w rejonie drogi 
wojewódzkiej nr 190" 

Teren usług turystyki i rekreacji 

Rgielsko 

1 
XXXV/286/2013  z dnia 
2013-04-24 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na 
terenie wsi Rgielsko, obejmującej 
działkę o nr ewid. 396. 

Teren zieleni krajobrazowej 

2 
XXVI/190/2016 z dnia 
2016-05-30 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
„Rgielsko – marina” 

Tereny usług turystyki 
i rekreacji 

Tarnowo Pałuckie 

1 
VI/41/2015 z dnia 
2015-03-30 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
„Kaliska i Tarnowo Pałuckie w rejonie 
Jeziora Rgielskiego” 

tereny lasów 

Długa Wieś/ Łęgowo 

1 
VIII/48/2011 z dnia 
2011-03-29 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wągrowiec dla 
terenów położonych w obrębie 
miejscowości Łęgowo oraz Długa Wieś 

Tereny obiektów 
produkcyjnych, składów 
i magazynów 

2 
XXVI/189/2016 z dnia 
2016-05-30 

w sprawie miejscowego plany 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w obrębie 
miejscowości Łęgowo oraz Długa Wieś 

Teren obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 

3 
XII/88/2015 z dnia 
2015-08-31 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Łęgowo – dz. nr 
198/2” 

Tereny obiektów 
produkcyjnych, składów 
i magazynów 

4 
XXIV/177/2016 z dnia 
2016-04-27 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Łęgowo – zabudowa 
usługowa i produkcyjna przy drodze 
wojewódzkiej nr 196” 

Teren zabudowy usługowej, 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów. 

Rudnicze 

1 
XXXI/262/97 z dnia 
1997-10-20 

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wągrowiec na 
obszarze wsi Rudnicze 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
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Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały Przeznaczenie terenu 

Potulice 

1 
VIII/4/99 z dnia 1999-

04-28 

w sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wągrowiec, w 
obrębie wsi Potulice 

Teren budownictwa 

zagrodowego 

Ochodza 

1 
VII/66/03 z dnia 2003-
06-30 

w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wągrowiec obejmującej działki 
nr 1/1, 48, 49 położone we wsi 
Ochodza 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Kaliska 

1 
VII/65/03 z dnia 2003-
06-30 

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Kaliska, gmina 
Wągrowiec 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Łaziska 

1 
XXV/207/05 z dnia 
2005-10-29 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego na terenie wsi Łaziska, 
gmina Wągrowiec 

Teren dróg wewnętrznych 

2 
XVI/123/2015 z dnia 
2015-11-09 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
"Sady" wsi Łaziska 

Teren obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 

Rogoźno - Wągrowiec 

1 
LV/395/2018 z dnia 
2018-01-25 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
"Linia elektroenergetyczna 110 kV 
Rogoźno - Wągrowiec" 

Teren infrastruktury 
technicznej- elektroenergetyka, 
tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych, tereny dróg 

publicznych, tereny dróg 
wewnętrznych, tereny dróg 
wewnętrznych, tereny 
infrastruktury kolejowej, tereny 
lasów 

Plany w opracowaniu 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bartodzieje w rejonie Osiedla kpt. M. Bartscha” 
opracowywany w oparciu o uchwałę rady Gminy Wągrowiec nr XLI/297/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wiatrowo „Osiedle Nałęczyn – południe” 
opracowywany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Wągrowiec nr XLI/296/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. 

Źródło: Opracowanie własne 

W znaczącej większości przeznaczenie terenów w odległości około 5 km od lokalizacji linii 

kolejowej to tereny o funkcjach mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych oraz 

rekreacyjnych. Dopuszczalne funkcje terenów przez np. umożliwienie budowy nowych 

domów a co za tym idzie wzrost liczby mieszkańców, będą mogły pozytywnie oddziaływać 

na wielkość potoków pasażerskich.  

1.4.2.2 MIASTO WĄGROWIEC 

Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały Przeznaczenie terenu 

1 
Uchwała Nr 15/99 
z dnia 1999-03-26 

w sprawie zmiany ,miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wągrowca w 
rejonie ul. Wojska Polskiego 

Tereny zabudowy usługowej 
 

2 
Uchwała Nr 
XXIII/154/2016 
z dnia 2016-09-29 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny 
w rejonie Starego Miasta 

Tereny zabudowy usługowej 

3 
Uchwała Nr XV/92/2012 
z dnia 2012-02-23 

W sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wągrowca w dolinie rzeki 
Wełny i Jeziora Łęgowskiego 

Tereny zieleni naturalnej, objęte 
formą ochrony zabytków 
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Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały Przeznaczenie terenu 

4 
Uchwała Nr 30/2003 
z dnia 2003-09-25 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenów pomiędzy ul. Skocką, a ulicą 
Rogozińską w Wągrowcu (IV etap 
budowy ulicy zbiorczej- obwodnicy). 

Teren upraw polowych 
 

5 
Uchwała Nr 20/98 
z dnia 1998-06-17 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Wągrowiec - Wiatrowiec - Łęgowo 

Tereny leśne 
 

6 
Uchwała Nr 
XXV/158/2013 
z dnia 2013-03-26 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulicy Skockiej i 11 listopada 
w Wągrowcu 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 
 

7 
Uchwała Nr 21/98 
z dnia 1998-06-17 

W sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Wągrowiec - Łęgowo 

Tereny upraw polowych w 
obszarze do realizacji liniowych 
urządzeń infrastruktury 
technicznej 
 

8 
Uchwała Nr 
XLVIII/329/2010 
z dnia 2010-10-28 

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego „Marcinkowo” 
w Wągrowcu 

Teren zabudowy usługowej 
 

9 
Uchwała Nr 
XXIII/153/2016 
z dnia 2016-09-29 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby 
w rejonie ulic Berdychowskiej 
i Klasztornej 

Tereny zieleni naturalnej 
 

10 
Uchwała Nr 27/98 
z dnia 1998-06-17 

w sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wągrowca w 
kwartale ulic: Kościuszki, Jeżyka, 
Średniej (dawna Piątkowskiego). 

Tereny usługowe 
z dopuszczeniem mieszkalnictwa 
 

11 
Uchwała Nr 
XVIII/115/2008 
z dnia 2008-03-27 

W sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenu przy ul. Kościuszki w 
Wągrowcu 

Tereny istniejącej zabudowy 
usługowej 
 

12 
Uchwała Nr 
XXXII/223/2009 
z dnia 2009-06-30 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wągrowca w rejonie ul. 
Bartodziejskiej 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
 

13 
Uchwała Nr 43/97 
z dnia 1997-10-30 

w sprawie zmiany miejscowego planu 
szczegółowego zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ul. Jeziornej w 
Wągrowcu 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
 

14 
Uchwała Nr VI/43/2011 
z dnia 2011-03-29 

W sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wągrowca - 
"Osada 4" 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz zabudowy 
usługowej 
 

15 
Uchwała Nr 
XLVIII/330/2010 
z dnia 2010-10-28 

W sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
,,Osada 3" w Wągrowcu 

Tereny obiektów produkcyjnych 
zakładów i magazynów 
 

16 
Uchwała Nr 
XXIII/155/2016 
z dnia 2016-09-29 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny 
w rejonie ulic Piaskowej 

i Straszewskiej 

Tereny zieleni 
 

17 
Uchwała Nr 
XXXIX/281/2010 
z dnia 2010-05-31 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wągrowca - „Wągrowiec – 
Straszewo” 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

18 
Uchwała Nr 24/97 
z dnia 1997-05-22 

w sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wągrowca w 
rejonie ul. Janowieckiej 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 

19 
Uchwała Nr 
XXI/140/2016 
z dnia 2016-06-30 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby 
w rejonie ulic Janowieckiej i 11 
Listopada 

Tereny zieleni 
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Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały Przeznaczenie terenu 

20 
Uchwała Nr 
XXVII/200/2009 
z dnia 2009-02-12 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla części terenów Osiedla „Wschód” 
w rejonie ul. 11 Listopada 
w Wągrowcu 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 
 

21 
Uchwała Nr 
XLI/292/2010 
z dnia 2010-04-29 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ul. Bonowskiego w Wągrowcu 

Teren sportu i rekreacji 
 

22 
Uchwała Nr 39/2001 
z dnia 2001-06-19 

w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wągrowca w rejonie ul. 
Rgielskiej 

Teren usługowo-produkcyjny 
 

23 
Uchwała Nr 
XVIII/112/2012 
z dnia 2012-06-21 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
„Kaliska 2” w Wągrowcu 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
 

24 
Uchwała Nr 22/98 
z dnia 1998-06-17 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Wągrowiec- Jankowo 

Tereny przemysłowo- usługowe 
 

25 
Uchwała Nr 26/98 
z dnia 1998-06-17 

w sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wągrowca w 
rejonie ul. Gnieźnieńskiej 

Tereny zabudowy usługowej 
 

26 
Uchwała Nr 28/98 
z dnia 1998-06-17 

w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wągrowca w rejonie ul. 
Gnieźnieńskiej teren działki 
o numerze 3808/2 w Wągrowcu 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
 

27 
Uchwała Nr 11/2000 
z dnia 2000-03-28 

W sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wągrowca w 
rejonie ul. Słonecznej 

Zabudowa mieszkaniowo-
usługowa 
 

28 
Uchwała Nr 19/2000 
z dnia 2000-04-27 

W sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wągrowca w rejonie ul. 
Skockiej 

Teren stacji paliw 
 

29 
Uchwała Nr 20/2000 
z dnia 2000-04-27 

w sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wągrowca - 
osiedle "Wschód", dla przebiegu ulicy 
dojazdowej. 

Pas drogowy ulicy dojazdowej 
 

30 
Uchwała Nr XX/143/2008 
z dnia 2008-06-26 

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego „Osada II” 
w Wągrowcu 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
 

31 
Uchwała Nr 
XXIII/158/2008 
z dnia 2008-09-25 

W sprawie nadania miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego "Osada I" 
w Wągrowcu 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w układzie 
wolnostojącym i bliźniaczym 
 

32 
Uchwała Nr 46/99 
z dnia 1999-09-30 

W sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
"Wągrowiec - Wschód" 

Tereny dróg 
 

33 
Uchwała Nr XII/72/2011 
z dnia 2011-10-27 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wągrowca w rejonie ul. 
Kolejowej 

Teren dróg wewnętrznych 
 

Źródło: Opracowanie własne 

W znaczącej większości przeznaczenie terenów w odległości około 5 km od lokalizacji 

reaktywowanej linii kolejowej to tereny o funkcjach mieszkalnych, usługowych, 

produkcyjnych oraz rekreacyjnych. 
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Dopuszczalne funkcje terenów przez np. umożliwienie budowy nowych domów a co za tym 

idzie wzrost liczby mieszkańców, będą mogły pozytywnie oddziaływać na wielkość potoków 

pasażerskich. 

1.4.2.3 GMINA ROGOŹNO 

Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały Przeznaczenie terenu 

pomiędzy drogą krajowa nr 11, a torem kolejowym relacji Poznań-Piła znajdują się tereny należące do 
prywatnych właścicieli, na których obowiązuje miejscowy planem zagospodarowania. 

1 
XXV/l93/2O0O Rady 
Miejskiej Rogoźna 
28.09.2000r. 

zmiana miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rogoźno na 
obszarze wsi Tarnowo (dz. nr 251/3) 

usługi i przemysł 

2 
XXXV/312/2001 
Rady Miejskiej Rogoźna 
23.08.2001r. 

zmiana m.p.o.z.p. gminy Rogoźno 
na obszarze wsi Tarnowo (dz. nr 
192/2, 192/3, 191/1) 

3 
XXX V/314/2001 
Rady Miejskiej Rogoźna 
23.08.2001r. 

zmiana m.p.o.z.p. gminy Rogoźno, 
na obszarze wsi Tarnowo dz. nr 187 

4 
XXXV/313/2001 
Rady Miejskiej Rogoźna 
23.08.2001r. 

zmiana m.p.o.z.p. gminy Rogoźno, 
na obszarze wsi Gościejewo dz. nr 
392, 393,394 

5 
XXXVI11/339/2001 Rady 
Miejskiej w Rogoźnie 
19.12.2001 r. 

zmiana miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rogoźno na 
obszarze wsi Gościejewo (działki nr 
295/1 i 295/2 ) 

6 
XLIX/368/2006 Rady 
Miejskiej w Rogoźnie z 
dnia 27.09.2006r 

W sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
na obszarze wsi Garbatka, Ruda - 
obręb Gościejewo oraz w rejonie 
ulicy Rolnej w Rogoźnie. 

7 
XLIII/293/2009 Rady 
Miejskiej w Rogoźnie  z 
dnia 24 sierpnia 2009 r. 

W sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze wsi 
Grabatka, Ruda- obręb Gościejewo 
oraz w rejonie ul. Rolnej w 
Rogoźnie, na obszarze części działki 
o nr ewid. 286/7 położonej w 
Rogoźnie przy ul. Rolnej 

w miejscowości Garbatka, gm. Rogoźno przebiega linia kolejowa relacji Wągrowiec - Rogoźno - Czarnków.   

1 
X/85/2003 
Rady Miejskiej w Rogoźnie 
28.08.2003r. 

zmiana miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rogoźno na 
obszarze wsi Garbatka- dla terenu 
zabudowy usługowo-produkcyjnej 
"GARBATKA 1" 

usługowo- produkcyjna 

2 

X/86/2003 
Rady Miejskiej w Rogoźnie 
28.08.2003r. 

 

zmiana miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rogoźno na 
obszarze wsi Garbatka -dla terenu 

zabudowy produkcyjno-usługowej 
"GARBATKA 2" 

usługowo- produkcyjna 

3 
XLIX/368/2006 Rady 
Miejskiej w Rogoźnie z 
dnia 27.09.2006r. 

W sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
na obszarze wsi Garbatka, Ruda - 
obręb Gościejewo oraz w rejonie 
ulicy Rolnej w Rogoźnie. 

produkcyjna, usługowa, sportu 
i rekreacji, zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz wielorodzinnej, tereny 
zieleni, infrastruktury technicznej, 
teren na cele transportu 
kolejowego, drogi publiczne 

4 
XLIV/303/2009 Rady 
Miejskiej w Rogoźnie z 
dnia 30 września 2009 r. 

W miejscowości Kaziopole, gm. 
Rogoźno przy torze kolejowym 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania. 

rozwój budownictwa 
jednorodzinnego 
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Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały Przeznaczenie terenu 

W sprawie miejscowego planu 
zagospo-darowania przestrzennego 
na obszarze działek o nr ewid. 38/3 
i 38/4 położonych w miejscowości 
Kaziopole. 

Na pozostałe obszary położone w pobliżu przedmiotowej linii kolejowej relacji Wągrowiec - Rogoźno - 
Czarnków Gmina Rogoźno nie posiada miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Źródło: Opracowanie własne 

W znaczącej większości przeznaczenie terenów w odległości około 5 km od lokalizacji 

reaktywowanej linii kolejowej to tereny o funkcjach mieszkalnych, usługowych, 

produkcyjnych, rekreacyjnych oraz dodatkowo dla terenu z oznaczeniem KK ustalono 

przeznaczenie terenu na cele transportu kolejowego. 

Dopuszczalne funkcje terenów przez np. umożliwienie budowy nowych domów a co za tym 

idzie wzrost liczby mieszkańców, będą mogły pozytywnie oddziaływać na wielkość potoków 

pasażerskich. 

1.4.2.4 GMINA RYCZYWÓŁ 

Lp. 
Numer uchwały i data jej 

wydania 
Co zakłada plan 

1 
VII/34/97 Rady Gminy w Ryczywole 
z dnia 30.12.1997r. 

Działalność produkcyjna z wyłączeniem inwestycji szkodliwych 
dla środowiska i ludzi 

2 
XXXII/203/2002 Rady Gminy w 
Ryczywole z dnia 09.10.2002r. 

Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością 
prowadzenia działalności gospodarczo- usługowej 

3 
XXXII/201/2002 Rady Gminy w 
Ryczywole z dnia 09.10.2002r. 

Teren retencyjnego zbiornika rzeki Flinty, teren 
ogólnodostępnego wypoczynku 

4 
VI/62/2003 Rady Gminy w 
Ryczywole z dnia 25.06.2003r. 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragment 
terenu działalności usługowej i produkcji spożywczej 

Źródło: Opracowanie własne 

Analiza Studium Uwarunkowań  i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy 

Ryczywół wykazała, że w obszarze około 5 km od badanej linii kolejowej występują tereny 

o następującym charakterze przeznaczenia: 

• gmina Ryczywół: obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, łąki, lasy i obszary 

przyrodnicze wyłączone z zabudowy, lasy cenne przyrodniczo, obszary predysponowane 

do zalesień, 

• miejscowość Skrzetusz- obszary zainwestowane, 

• miejscowość Ryczywół- obszary zainwestowane, wyznaczone tereny mieszkaniowe, 

obszary aktywizacji gospodarczej, strefy ochrony konserwatorskiej (ok. 400 m od linii 

kolejowej),  

• miejscowość Ninino- obszary zainwestowane,  

• miejscowość Gorzewo- obszary zainwestowane, udokumentowane złoża iłów 

(ok. 1,1 km od linii kolejowej), projektowany gazociąg (ok. 800-900 m od linii 

kolejowej), 

• miejscowość Wiardunki- obszary zainwestowane, projektowany gazociąg (przechodzący 

przez linię kolejową).  

Podsumowując, w znaczącej większości przeznaczenie terenów w odległości około 5 km od 

lokalizacji reaktywowanej linii kolejowej to tereny o funkcjach mieszkalnych, usługowych, 

produkcyjnych. 
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1.4.2.5 GMINA POŁAJEWO 

Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały 

Przeznaczenie terenu/ 

funkcja 

Przybychowo- brak 

Połajewo 

1 

UCHWAŁA NR 
XXI/141/2001 Rady Gminy 
w Połajewie z dnia 29 
czerwca 2001 r. 

w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Połajewo. 

Grunty rolne, tereny istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej i 
zagrodowej, tereny przeznaczone 
pod zabudowę mieszkalno- 
usługową, mieszkalna, usługowa, 
tereny istniejących ujęć wody, 

oczyszczalni oraz przepompowni 
ścieków sanitarnych, istniejącego 
składowiska odpadów, 
powierzchniowej eksploatacji 
kopalin. 

2 

UCHWAŁA NR 
XX/168/2017 
Rady Gminy w Połajewie 
z dnia 21 września 2017 r. 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
wsi Tarnówko, Przybychowo 
i Połajewo. 

Mieszkalna, usługowo- 
produkcyjna, zabudowy 
zagrodowej, dróg wewnętrznych, 
ciągu pieszego. 

3 
Uchwała Nr XIII/92/2016 
Rady Gminy w Połajewie 
z dnia 22 września 2016 r. 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
wsi Połajewo w rejonie ulic 
Obornickiej, Polnej i Szerokiej 

Mieszkalna, usługowa, urządzeń 
energetyki, dróg publicznych 
wojewódzkich. 

4 
Uchwała Nr X/78//2016 
Rady Gminy w Połajewie 
z dnia 17 marca 2016 r. 

w sprawie: zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Połajewo 

Rolna, zabudowa siedliskowa, 
mieszkaniowo- usługowa, 
zabudowa usług publicznych, 
komercyjnych, usługowo- 
produkcyjnych, urządzeń 
infrastruktury technicznej. 

5 
Uchwała Nr XIX/132/2013 
Rady Gminy w Połajewie z 

dnia 28 maja 2013 r. 

w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Połajewo 

Zmiana funkcji przy ul. Parkowej 
z mieszkaniowej na usługową 
bądź produkcyjną. 

6 
Uchwała Nr X/65/2007 
Rady Gminy w Połajewie z 
dnia 28 grudnia 2007 roku  

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
wsi Połajewo dla działki Nr 456/7. 

Mieszkalna jednorodzinna. 

Połajewko - brak 

Jakubowo - brak 

Krosinek - brak 

Budziska - brak 

Sierakówko - brak 

1 
Uchwała nr XXI/141/2001 
Rady Gminy w Połajewie z 
dnia 29 czerwca 2001 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Połajewo 
terenów położonych w obrębie wsi 
Sierakówko. 

Zalesianie enklaw śródleśnych, 
obszarów przyleśnych oraz 
terenów rolnych zbędnych dla 
gospodarki polowej 

Źródło: Opracowanie własne 

Podsumowując, w znaczącej większości przeznaczenie terenów w odległości około 5 km od 

lokalizacji reaktywowanej linii kolejowej to tereny o funkcjach mieszkalnych, usługowych, 

produkcyjnych. 

Dopuszczalne funkcje terenów przez np. umożliwienie budowy nowych domów a co za tym 

idzie wzrost liczby mieszkańców, będą mogły pozytywnie oddziaływać na wielkość potoków 

pasażerskich. 
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1.4.2.6 GMINA LUBASZ  

Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały 

Przeznaczenie terenu 

(funkcja) 

1 
Uchwała XIII/95/95 z 
dnia 1995-09-29 

001. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz na 
obszarze działki 299/1 w obrębie wsi 
Krucz 

Letniskowo- rekreacyjna. 

2 
Uchwała XIX/137/96 z 
dnia 1996-04-26 

002. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz w rejonie 
wylotu drogi z Lubasza do Czarnkowa. 

Przemysłowa, komunikacyjna. 

3 
Uchwała XXXII/231/97 z 
dnia 1997-08-26 

003. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz na 
obszarze działek nr. 213/1, 213/2, 
213/5, 213/6, 213/7 w obrębie wsi 
Lubasz nad Jeziorem Wielkim od strony 
Sławienka. 

Letniskowa z prawem zabudowy 
i funkcją usług turystycznych. 

4 
Uchwała XXXIV/251/97 z 
dnia 1997-11-25 

004. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminu Lubasz na 
obszarze działki nr. 208/2 położonej w 
obrębie wsi Lubasz nad Jeziorem 
Wielkim 

Letniskowa z prawem 
zabudowy. 

5 
Uchwała XXXIV/256/97 z 
dnia 1997-12-01 

005. w sprawie zmiany mpzp gm. 
Lubasz w obrębie wsi Krucz 

Teren usług oświaty, 
komunikacyjna, oczyszczalnia 
ścieków. 

6 
Uchwała IV/32/98 z dnia 
1998-12-16 

006. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz 
w obrębie wsi Lubasz na działkach nr: 
840/19, 840/20, 840/21, 840/22, 
840/23, 840/24, 838/2, 838/3, 838/4, 
837/1, 837/2, 839 - rejon ul. Chrobrego 

Usługowa, ciąg pieszy. 

7 
Uchwała XXXVII/290/98 
z dnia 1998-04-21 

007. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz na 
obszarze działki Nr 177/10 we wsi Dębe 

Mieszkaniowa, urządzeń 
komunikacji. 

8 
Uchwała XXXVII/291/98 
z dnia 1998-04-21 

008. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz na 
obszarze działek nr 213/7 i części 213/9 
w obrębie wsi Lubasz 

Funkcja letniskowa z prawem 
zabudowy i usług turystycznych. 

9 
Uchwała XXXVII/294/98 
z dnia 1998-04-21 

009. w sprawie: zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz na 
obszarze działek nr. 201/3, 202/3, 
202/30 położonych w Lubaszu nad 
Jeziorem Wielkim 

Usługowa, zieleni, wód 

otwartych, komunikacyjna, 
parkingi. 

10 
 
Uchwała XXXVIII/298/98 
z dnia 1998-06-16 

010. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gm. Lubasz w rejonie 
drogi Dębe-Śmieszkowo obręb wsi 
Dębe 

Działalność handlowa oraz 
usługowa, mieszkaniowa, 
zieleni, komunikacyjna, 
przepompowni ścieków, 
urządzeń gazownictwa. 

11 
Uchwała XXXVIII/299/98 
z dnia 1998-06-16 

011. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz w rejonie 
drogi krajowej nr 182 obręb wsi Dębe. 

Usługowa, tereny rzemiosła, 
przemysłu, rolna, handlowa, 
tereny zieleni, komunikacji, 
przepompowni ścieków, 
urządzeń gazownictwa. 

12 
Uchwała XXXVIII/300/98 
z dnia 1998-06-16 

012. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz w rejonie 
drogi Prusinowo- Jędrzejewo obręb wsi 
Prusinowo 

Tereny rzemiosła, przemysłu, 
usługowe, zieleni, rolne, 
komunikacji, oczyszczalni 
ścieków. 

13 
Uchwała XXXVIII/301/98 
z dnia 1998-06-16 

013. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gm. Lubasz w rejonie 

Tereny rzemiosła, przemysłu, 
usługowe, zieleni, rolne, 
komunikacji, oczyszczalni 
ścieków. 
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Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały 

Przeznaczenie terenu 

(funkcja) 
drogi Prusinowo- Śmieszkowo obręb wsi 
Prusinowo 

14 
Uchwała V/48/99 z dnia 
1999-02-24 

014. w sprawie: zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz na 
obszarze działki nr 16/5 w obrębie wsi 
Kruteczek 

Mieszkalna, komunikacyjna, 
rekreacyjna z prawem 
zabudowy. 

15 
Uchwała VI/60/99 z dnia 
1999-04-28 

015. w sprawie: zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz 
w obrębie wsi Lubasz w rejonie ulic 
Chrobrego-Kościelna 

Mieszkalna, usługowa, zieleni, 
komunikacyjna, otwartego rowu 
melioracyjnego. 

16 
Uchwała IX/107/99 z dnia 
1999-11-03 

016. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz w obrębie 
wsi Lubasz, w rejonie ul. Stajkowskiej 

Usługowa, mieszkalna, zieleni, 
komunikacyjna. 

17 
Uchwała X/133/99 z dnia 
1999-12-28 

017. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz na 
obszarze Osiedla Gorajskiego w 
Lubaszu 

Mieszkalna, usługowa, urządzeń 
energetyki, zieleni. 

18 
Uchwała XIV/167/00 z 
dnia 2000-06-21 

018. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz w obrębie 
wsi Dębe, w rejonie drogi wojewódzkiej 
nr 182, na działce nr 126 

Rolna, tereny usług rzemiosła i 
przemysłu, zabudowy 
zagrodowej, komunikacyjna, 
ciągu pieszego, tereny 
przepompowni ścieków. 

19 
Uchwała XVIII/213/00 z 
dnia 2000-12-28 

019. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz w obrębie 
wsi Lubasz, na obszarze działki nr 
785/18 

Usługowa, komunikacyjna. 

20 
Uchwała XVIII/214/00 z 
dnia 2000-12-28 

020. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz 
w obrębie wsi Lubasz, w rejonie wylotu 
do Czarnkowa 

Infrastruktura techniczna. 

21 
Uchwała XX/243/01 z 
dnia 2001-04-24 

021. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz 

w obrębie wsi Krucz na obszarze działki 
Nr 268 

Rekreacji z prawem zabudowy, 
lasów, zieleni, komunikacyjna. 

22 
Uchwała XX/244/01 z 
dnia 2001-04-24 

022. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz, na 
obszarze wsi Lubasz, w rejonie ulicy 
Winiary 

Usługowa, mieszkalna, 
komunikacji, wód otwartych, 
przepompowni ścieków 
sanitarnych. 

23 
Uchwała XXIV/290/01 z 
dnia 2001-11-09 

023. w sprawie zmiany mpzp gm. 
Lubasz w obrębie wsi Lubasz, w rejonie 
Osiedla Gorajskiego 

Mieszkalna, tereny 
przepompowni i urządzeń 
elektroenergetycznych, 
komunikacyjna w tym kolej, 
zieleni. 

24 
Uchwała XXV/300/01 z 
dnia 2001-12-27 

024. w sprawie zmiany mpzp gm. 
Lubasz w obrębie wsi Kruteczek 

Rekreacyjna z prawem 
zabudowy, komunikacyjna. 

25 
Uchwała XXV/301/01 z 
dnia 2001-12-27 

025. w sprawie zmiany miejscowego 

planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz 
w obrębie wsi Kruteczek 

Rekreacyjna z prawem 
zabudowy. 

26 
Uchwała II/28/02 z dnia 
2002-12-12 

026. w sprawie zmiany mpzp gm. 
Lubasz na obszarze działki nr 204/12 
we wsi Nowina 

Mieszkalna. 

27 
Uchwała XXVIII/324/02 z 
dnia 2002-07-03 

027. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz na 
obszarze działki nr 2007 w obrębie wsi 
Lubasz. 

Stacja elektroenergetyczna, 
zieleń, komunikacyjna. 

28 
Uchwała XXVIII/325/02 z 
dnia 2002-07-03 

028. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz 

Mieszkalno- usługowa. 
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Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały 

Przeznaczenie terenu 

(funkcja) 
w obrębie wsi Lubasz na obszarze 
działek nr 445 i 455/2 

29 
Uchwała XXVIII/326/02 z 
dnia 2002-07-03 

029. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz, na 
obszarze działek nr 296/5 i 296/6 we 
wsi Krucz 

Letniskowa z prawem 
zabudowy. 

30 
Uchwała XXX/335/02 z 
dnia 2002-08-28 

030. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gm. Lubasz w obrębie 
wsi Lubasz, na obszarze działek nr: 
części 780/1, 780/3, 780/4, 780/5, 
780/6, 780/7, 781/8, 780/9, 780/10 i 
części 1098 

Rekreacyjna z prawem 
zabudowy, usługi turystyki, 
urządzeń 
elektroenergetycznych, 
komunikacyjna. 

31 
Uchwała XXXI/341/02 z 
dnia 2002-10-09 

031. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lubasz na 
obszarze przyjeziornym po południowej 
stronie jeziora Dużego w Lubaszu 

Rekreacyjna, usługowa, zieleni, 
wód otwartych, tereny urządzeń 
elektro energetycznych, 
komunikacji, punkty 
gromadzenia surowców 
wtórnych, rolna, przepompowni 
ścieków. 

32 
Uchwała IV/52/03 z dnia 
2003-02-27 

032. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubasz 

w obrębie wsi Krucz, na obszarze działki 
nr 290/5 

Rekreacji indywidualnej 
z prawem zabudowy. 

33 
Uchwała VI/70/03 z dnia 
2003-06-25 

033. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
gminy Lubasz w obrębie wsi Lubasz 

Rekreacyjna, zieleni, 
komunikacyjna, ciągu pieszego. 

34 
Uchwała VI/71/03 z dnia 

2003-06-25 

034. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gm. Lubasz w obrębie 
wsi Krucz na obszarze działek nr 295/2 
i 295/3 w Kruczu 

Usługi turystyczne z prawem 
zabudowy oraz handel związany 
z turystyką. 

35 
Uchwała VII-80-03 z dnia 
2003-08-28 

035. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze działek nr 175/1, 175/2, 
177/5, 177/8 i 188 położonych 
w obrębie wsi Dębe 

Mieszkalna, komunikacyjna. 

36 
Uchwała XV/205/04 z 
dnia 2004-11-15 

036. w sprawie: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr ewid. 11/3, 11/5, 11/6 11/7, 
11/8, 11/10, 11/11 we wsi Kruteczek 
gmina Lubasz 

Zmiana przeznaczenia terenów 
użytkowanych z rolniczych na 
zabudowy rekreacyjnej. 

37 
Uchwała XVI/217/04 z 
dnia 2004-12-29 

037. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego we 
wsi Klempicz, gm. Lubasz 

Przemysłowa, zieleni, dróg 
publicznych, dróg 
wewnętrznych, wód 
powierzchniowych. 

38 
Uchwała XIX/252/05 z 
dnia 2005-06-30 

038. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi 
Lubasz 

Mieszkalna, usługowa, 
produkcyjna, sportu i rekreacji, 
zabudowy zagrodowej, 
rekreacyjnej, rolnicza, zieleni, 
lasu. Wód powierzchniowych, 
dróg publicznych, 
wewnętrznych, urządzeń 
elektroenergetycznych, 
wodociągowych, kanalizacji 
ściekowej, telekomunikacji, 
gazownictwa, oczyszczalni wód 
opadowych. 

39 
Uchwała XXVII/346/06 z 
dnia 2006-06-29 

039. W sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze części działki nr 213/9 
położonej w obrębie wsi Lubasz, gmina 
Lubasz 

Rekreacji indywidualnej 
z ograniczoną zabudową. 

40 
Uchwała XVII/192/09 z 
dnia 2009-03-05 

040. w sprawie: uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

Usług sportu i rekreacji. 
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Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały 

Przeznaczenie terenu 

(funkcja) 
przestrzennego na obszarze części 
działki nr 780/26 położonej w Lubaszu 

41 
Uchwała XVIII/201/09 z 
dnia 2009-03-25 

041. w sprawie: uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie wsi Lubasz, 
Dębe i Prusinowo 

Rolna, elektrowni wiatrowej, 
drogi publiczne, wód 
śródlądowych, lasów. 

42 
Uchwała XIX/205/09 z 
dnia 2009-04-24 

042. w sprawie: uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie wsi Lubasz i 
Goraj 

Mieszkalna, usługowa, usług 
sportu i turystyki, zieleni, 
obiektów produkcyjnych, upraw 
rolnych, wód śródlądowych, 
parkingów, dróg publicznych, 
wewnętrznych. 

43 
Uchwała XIX/206/09 z 
dnia 2009-04-21 

043. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie drogi gminnej Miłkowo-
Stajkowo 

Mieszkalna, obiektów 
produkcyjnych, zieleni, wód 
powierzchniowych, dróg 
publicznych, ciągu pieszo- 
jezdnego. 

44 
Uchwała XIX/207/09 z 
dnia 2009-04-24 

044. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze działek nr 4/1 i 4/4 w Sławnie 

Mieszkalno- usługowa, wód 
powierzchniowych 
śródlądowych. 

45 
Uchwała XXI/218/09 z 
dnia 2009-06-25 

045. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie wsi 
Jędrzejewo 

Mieszkalna, zabudowy 
zagrodowej, tereny obsługi 
produkcji, zabudowy usługowej, 
usług sportu, zieleni, wód 
powierzchniowych, rolna, 
infrastruktury technicznej- 
wodociągi, kanalizacja, 
elektroenergetyka, parkingi, 
tereny zamknięte, dróg 
publicznych ciągów pieszo- 
jezdnych. 

46 
Uchwała XXII/229/09 z 
dnia 2009-09-16 

046. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w przy ulicy Sportowej 
w Lubaszu 

Usług sportu i rekreacji, zieleni, 
wód powierzchniowych, 
infrastruktury technicznej. 

47 
Uchwała XIII/121/11 z 
dnia 2011-12-29 

047. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi 
Lubasz na obszarze działek nr 1259, 
202/102 i 202/103 

Mieszkalno- usługowa. 

48 
Uchwała VI/51/11 z dnia 
2011-04-28 

048. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze działek 
118/12 i 119/15 w Dębe 

Mieszkalna. 

49 
Uchwała XV/141/12 z 
dnia 2012-04-23 

049. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze działki nr 
1258 położonej w Lubaszu 

Usług hotelarskich 
i agroturystycznych. 

50 
Uchwała XV/142/12 z 
dnia 2012-04-23 

050. uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze położonym 
w rejonie ulicy Nowej w Lubaszu 

Mieszkalna, sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej, 
obiekty małej architektury, 
oświetlenie terenu, zieleni, dróg 
wewnętrznych. 

51 
Uchwała XVI/159/12 z 
dnia 2012-06-27 

051. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze działek nr 
1260 i 463/19 położonych w Lubaszu 

Mieszkalno- usługowa. 

52 
Uchwała XXI/226/13 z 
dnia 2013-02-15 

052. uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze położonym 
w rejonie ulicy Stajkowskiej w Lubaszu. 

Mieszkalna, sieci i urządzenia  
infrastruktury technicznej, 
produkcyjna, dróg 
wewnętrznych, komunikacyjna, 
zieleni, wód powierzchniowych, 
rolnicza, dróg publicznych. 

53 
Uchwała XXV/258/13 z 
dnia 2013-06-27 

053. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze działek nr 
202/50 i 202/51 położonych w obrębie 
wsi Lubasz 

Usługowo- mieszkalna, sieci 
i urządzenia infrastruktury 
technicznej, zieleń. 
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Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały 

Przeznaczenie terenu 

(funkcja) 

54 
Uchwała XXVIII/286/13 z 
dnia 2013-11-08 

054. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy 
Chrobrego, w obrębie wsi Lubasz 

Usługowa, gastronomiczna, sieci 
i urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

55 
Uchwała XXXI/311/14 z 
dnia 2014-02-27 

055. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze działek nr 119/14, 119/16, 
118/11 i 117/1 położonych w obrębie 
wsi Dębe 

Mieszkalna, zieleni, lasów, dróg 
publicznych, wewnętrznych, 
urządzeń i sieci gospodarki 
sanitarnej. 

56 
Uchwała XXXIV/340/14 z 
dnia 2014-08-27 

056. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze działek nr 196/1,196/2 i 
196/3 

Zabudowy usług turystyki, dróg 
wewnętrznych. 

57 
Uchwała XXXIV/341/14 z 
dnia 2014-08-27 

057. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze działki nr 588/2położonej 
w obrębie wsi Lubasz. 

Mieszkalno- usługowa. 

58 
Uchwała XXXIV/342/14 z 
dnia 2014-08-27 

058. w sprawie: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze działek nr 202/52, 202/53, 
202/54, 202/55, 202/136 i 202/137 
położonych w obrębie wsi Lubasz. 

Mieszkalna, sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej. 

59 
Uchwała XXXIV/343/14 z 
dnia 2014-08-27 

059. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze części 
działki nr 102/15 położonej w obrębie 
wsi Dębe 

Mieszkalno- usługowa, dróg 
wewnętrznych, infrastruktura 
techniczna. 

60 
Uchwała XVIII/140/16 z 
dnia 2016-03-10 
 

060. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
jednotorowej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej WN110kV relacji 
Czarnków ZPP – Wronki, na terenie 
Gminy Lubasz 

Rolnicza, mieszkalna, 
produkcyjna, wód 
powierzchniowych, lasów, 
rolnicza, zieleni, dróg 

publicznych, wewnętrznych. 

61 
Uchwała XXII/182/16 z 
dnia 2016-09-15 

061. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze ośrodka 
wypoczynkowego nad Jeziorem Dużym 
w Lubaszu 

Usługi turystyki, zabudowa 
rekreacyjna, sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej, dróg 
wewnętrznych. 

62 
Uchwała XXV/236/17 z 
dnia 2017-01-26 

062. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze działki 454/2 położonej 
w Lubaszu 

Mieszkalna. 

63 
Uchwała XXVI/244/17 z 
dnia 2017-02-23 

063. w sprawie: uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy 
Podgórnej i ulicy Bolesława Chrobrego 
w Lubaszu. 

Zabudowa usługowa, sieci 
i urządzenia infrastruktury 
technicznej, parkingi. 

64 
Uchwała XXVIII/271/17 z 
dnia 2017-05-16 

064. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze działki 649/2 położonej 
w Lubaszu 

Zabudowa usług oświaty, 
mieszkaniowa.  

65 
Uchwała XXX/296/17 z 
dnia 2017-08-28 

065. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze działki nr 94/1 położonej 
w Lubaszu. 

Mieszkaniowa, usługowa, 
zieleni. 

66 
Uchwała XXX/297/17 z 
dnia 2017-08-28 

066. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy 
Szamotulskiej w obrębie wsi Lubasz 

Mieszkaniowo- usługowa, 
zabudowy usługowej, rolnicza, 
dróg publicznych. 

Źródło: Opracowanie własne 

W znaczącej większości przeznaczenie terenów w odległości około 5 km od lokalizacji 

reaktywowanej linii kolejowej to tereny o funkcjach mieszkalnych, usługowych, 

produkcyjnych oraz rekreacyjnych. 



Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków – 

Rogoźno – Wągrowiec, jako element studium wykonalności 

 33 

1.4.2.7 GMINA CZARNKÓW 

Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały 

Przeznaczenie terenu/ 

funkcja 

Ciszkowo - brak 

Góra nad Notecią, Pianówka 

1 

Uchwała nr VIII/62/2003 
Rady Gminy Czarnków z dnia 
24 czerwca 2003r. ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Wielkopolskiego Nr 131, poz. 
2467 z dnia 1 sierpnia 2003r. 

Zmiana miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków, na 
obszarze wsi Pianówka, obręb Góra 
(tereny mieszkaniowy) 

Rolna, mieszkalna 

Huta 

1 

Uchwała Nr V/51/99 Rady 
Gminy w Czarnkowie z dnia 
3.03.1999r. ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Wielkopolskiego Nr 22 z dnia 
29.04.1999r. ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Wielkopolskiego Nr 22 z dnia 
29 kwietnia 1999 r. 

Zmiana miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego na obszarach wsi 
Gębice, Gębiczyn, Huta i Romanowo 
Dolne. (pojedyncze zmiany - tereny 
mieszkaniowe, usługowe, produkcji 
rolnej) 

Teren dla ośrodka produkcji 
rolnej i zwierzęcej 

Zofiowo 

1 

Uchwała Nr XXII/194/96 
Rady Gminy w Czarnkowie z 
dnia 12.12.1996r. ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pilskiego Nr 1 
z dnia 17 lutego 1997 r. 

W sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków na 
obszarze wsi Zofiowo 

Mieszkalna  

2 

Uchwała Nr XX/203/2000 
Rady Gminy Czarnków z dnia 
29.09.2000r., ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Wielkopolskiego Nr 78 z dnia 
13.11.2000r. 

W sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków na 
obszarze wsi Zofiowo dla terenu 
zabudowy zagrodowej 
z dopuszczeniem nieuciążliwych 
usług 

Zabudowa zagrodowa z 
dopuszczeniem lokalizacji usług 
oraz ogólnodostępne tereny 
komunikacji 

3 

Uchwała Nr LII/388/2010 
Rady Gminy Czarnków z dnia 
10.11.2010 roku ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 17 
stycznia 2011 roku Nr 8, poz. 
231. 

W sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków na 

obszarze wsi Zofiowo 

Mieszkalna, zieleni, dróg 
lokalnych, wewnętrznych, teren 
istniejącej wieżowej 
elektroenergetycznej stacji 
transformatorowej. 

4 

Uchwała Nr L/435/2014 Rady 
Gminy Czarnków z dnia 
23.10.2014 roku ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 8 
grudnia 2014 roku, pozycja 
6556 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Czarnków na obszarze wsi 
Zofiowo 
(Czarnków Zanotecki) – dla terenu 
działki o nr ewid. 951 

Teren zabudowy usługowej. 

Grzępy - brak 

Komorzewo - brak 

Śmieszkowo 

1 

Uchwała Nr XXVI/254/2001 
Rady Gminy Czarnków z dnia 
15 czerwca 2001r, ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Wielkopolskiego nr 94, poz. 
1820 z dnia 8 sierpnia 2001r. 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Czarnków na obszarze wsi 
Brzeźno, Śmieszkowo i Walkowice. 
(działki mieszkaniowe - małe 
zmiany) 

Teren projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej, przeznaczone do 
zagospodarowania, tereny 
istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej, teren 
projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej z dopuszczeniem 
lokalizowania usług, 
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Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały 

Przeznaczenie terenu/ 

funkcja 
komunikacyjna, wód otwartych, 
rolna. 

2 

Uchwała nr XXVII/269/2001 
Rady Gminy Czarnków z dnia 
29 sierpnia 2001r. ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Wielkopolskiego Nr 129, poz. 
2502 z dnia 22 października 
2001r. 

Zmiana miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków na 
obszarze wsi Śmieszkowo. (osiedle 
domów jednorodzinnych, ul. Jana 
Pawła II, Wesoła, Miła, Sportowa, 
Sosnowa) 

Teren istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej, projektowanej 
zabudowy mieszkaniowej do 
zagospodarowania lub z 
dopuszczeniem lokalizowania 
usług, tereny usługowo- 
mieszkaniowe, teren lokalizacji 
przepompowni ścieków 
sanitarnych, 
elektroenergetycznych stacji 
transformatorowych, zieleń 
urządzona, komunikacyjna,  

3 

Uchwała Nr V/32/2003 Rady 
Gminy Czarnków z dnia 18 
lutego 2003r, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Wielkopolskiego nr 61, poz. 
1128 z dnia 15 kwietnia 
2003r. 

Zmiana miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków     
na obszarze wsi Śmieszkowo - dla 
terenu zabudowy mieszkaniowej 
(osiedle domów jednorodzinnych ul. 
Wiosenna, Działkowa, Jaśminowa, 
Wrzosowa) 

Teren zabudowy mieszkaniowej, 
urządzeń 
elektroenergetycznych, zieleni, 
komunikacyjna. 

4 

Uchwała Nr XXXV/270/2005 
Rady Gminy Czarnków z dnia 
8 grudnia 2005 roku 
ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego Nr 3, poz. 
40 z dnia 4 stycznia 2006r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków na 
obszarze wsi Śmieszkowo 
i Białężyn, (cała wieś Śmieszkowo i 
Białężyn z obszarem aktywizacji 
gospodarczej i fragmentem 
obwodnicy miasta Czarnków) 

Mieszkalna, usługowa, 
zabudowy usługowo- 
produkcyjnej, sportu i rekreacji, 
zabudowy zagrodowej i 
obiektami produkcyjnymi, 
rolnicza, zieleni, lasu, wód 
powierzchniowych 
śródlądowych, dróg publicznych, 
wewnętrznych, urządzeń 
elektroenergetycznych, 

wodociągowych, urządzeń 
kanalizacji.  

5 

Uchwała Nr XI/65/2007 Rady 
Gminy Czarnków z dnia 
31.08.2007 roku ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 
24.10.2007 roku Nr 151, 
poz. 3316. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków na 
obszarze wsi Śmieszkowo w rejonie 
ulicy Szkolnej 

Mieszkalna, zagrodowej 
gospodarstwa rolnego, 
komunikacyjna. 

6 

Uchwała Nr XXXI/226/2009 
Rady Gminy Czarnków z dnia 
28.01.2009 roku ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 1 
kwietnia 2009 roku Nr 61, 
poz. 830. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków, 
wieś Śmieszkowo, rejon ulicy Miłej - 
wydzielenie pięciu działek 
mieszkaniowych jednorodzinnych 

Mieszkalna, dróg wewnętrznych. 

7 

Uchwała Nr XXXI/227/2009 
Rady Gminy Czarnków z dnia 
28.01.2009 roku ogłoszona 
w  Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 1 
kwietnia 2009 roku Nr 61, 
poz. 831. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków na 
obszarze wsi Śmieszkowo w rejonie 

ulicy Leśnej - zmiana warunków 
zabudowy w obrębie działek 
mieszkaniowo - usługowych 

Usługowo- mieszkalna. 

8 

Uchwała Nr XXXI/228/2009 
Rady Gminy Czarnków z dnia 
28.01.2009 roku ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 1 
kwietnia 2009 roku Nr 61, 
poz. 832. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków na 
obszarze wsi Śmieszkowo w rejonie 
ulicy Wiejskiej 

Mieszkalna, publicznej drogi 
zbiorczej, dróg wewnętrznych, 
wód powierzchniowych, użytków 
rolnych. 

9 
Uchwała Nr LII/390/2010 
Rady Gminy Czarnków z dnia 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków na 

Mieszkalna, urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
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Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały 

Przeznaczenie terenu/ 

funkcja 
10.11.2010 roku ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 24 
stycznia 2011 roku Nr 12, 
poz. 325. 

obszarze wsi Śmieszkowo w rejonie 
ulicy Jana Pawła II 

zieleni, wód śródlądowych, 
rolnicza. 

10 

Uchwała Nr VII/54/2011 
Rady Gminy Czarnków z dnia 
28.04.2011 roku ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 28 
czerwca 2011 roku Nr 179, 
poz. 2877. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków na 
obszarze wsi Śmieszkowo w rejonie 
ulicy Leśnej, na działce nr 12/47 

Mieszkalna, elektroenergetyki, 
dróg wewnętrznych. 

11 

Uchwała Nr VII/63/2015 
Rady Gminy Czarnków z dnia 
25.02.2015 roku ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 30 
marca 2015 roku, pozycja 
1876 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Czarnków na obszarze wsi 
Śmieszkowo i Białężyn 

Mieszkalna, usługowa, zieleni. 

12 

Uchwała Nr XII/96/2015 
Rady Gminy Czarnków z dnia 
25.06.2015 roku ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 3 
lipca 2015 roku, pozycja 
4220 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków w 
Śmieszkowie w rejonie ulic Polnej 
i Wiejskiej 

Mieszkalna, zabudowy 
usługowej, zagrodowej, lasu, 
zieleni, wód powierzchniowych, 
rolna, urządzeń 
elektroenergetycznych, 
infrastruktury technicznej, dróg 
publicznych, lokalnych, 
wewnętrznych, pieszo- 
rowerowych. 

Białężyn 

1 

Uchwała Nr XXXV/270/2005 
Rady Gminy Czarnków z dnia 
8 grudnia 2005 roku 
ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego Nr 3, poz. 

40 z dnia 4 stycznia 2006r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków na 
obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn 
(cała wieś Śmieszkowo i Białężyn 
z obszarem aktywizacji 
gospodarczej i fragmentem 

obwodnicy miasta Czarnków) 

Mieszkalna, usługowa, 
usługowo- produkcyjna, sportu i 
rekreacji, zabudowy 
zagrodowej, zabudowy 
obiektami produkcyjnymi, 
rolnicza, zieleni, lasu i zalesień, 
wód powierzchniowych, dróg 
publicznych, wewnętrznych, 
urządzeń 
elektroenergetycznych, 
wodociągowych, kanalizacji 
ściekowej oraz wód opadowych. 

2 

Uchwała Nr XXIX/253/13 
Rady Gminy Czarnków z dnia 
27.02.2013 roku ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 8 
kwietnia 2013 roku, pozycja 
2673 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków na 
obszarze wsi Białężyn 

Obiektów produkcyjnych, 
zabudowy mieszkaniowej, 
zieleni, infrastruktury 
technicznej, dróg publicznych 
oraz wewnętrznych. 

3 

Uchwała Nr XXIX/254/13 
Rady Gminy Czarnków z dnia 
27.02.2013 roku ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 8 
kwietnia 2013 roku, pozycja 
2674 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków na 
obszarze wsi Białężyn (Białężyn 2) 

Obiektów produkcyjnych, 
zabudowy mieszkalnej, zieleni, 
infrastruktury technicznej, dróg 
wewnętrznych oraz publicznych. 

Źródło: Opracowanie własne 

Podsumowując, w znaczącej większości przeznaczenie terenów w odległości około 5 km od 

lokalizacji reaktywowanej linii kolejowej to tereny o funkcjach mieszkalnych, usługowych, 

produkcyjnych oraz rekreacyjnych. 
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1.4.2.8 MIASTO CZARNKÓW 

Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały 

Przeznaczenie 

terenu (funkcje) 

1 
Uchwała Rady Miejskiej w 
Czarnkowie Nr XLIII/378/98 
z dnia 1998-03-05 

001. MPZP miasta Czarnkowa 
[unieważniony w części] 
 

Mieszkalna, usługowo-
handlowa (w tym: 
administracja publiczna, 
zieleń parkowa, komunikacja 
autobusowa z możliwością 
parkingów), teren pod 
rozbudowę węzła 
komunikacyjnego, parking 
publiczny, ciąg pieszo- 
jezdny. 

2 
Uchwała Rady Miasta 
Czarnków Nr XXXVI/234/05 
z dnia 2005-06-23 

002. Zmiana MPZP Cz. w rejonie ul. 
Wieleńskiej 
 

Mieszkalna, zabudowa 
techniczno- produkcyjna, 
usługowa, zieleni 
urządzonej, energetyki, 
zabudowy garażowej, 
komunikacyjna (parkingi, 
drogi publiczne). 

3 

Uchwała Rady Miasta 
Czarnków Nr 
XXXVIII/248/05 z dnia 2005-
09-29 

003. Zmiana MPZP Cz. w rejonie ul. 

Chodzieskiej 
 

Mieszkalna, usługowa 
( sportu i zieleni publicznej, 
aktywizacji gospodarczej, 
oświaty, komunikacji), 

urządzeń 
elektroenergetycznych, 
łączności, ujęcia wód 
geotermalnych, upraw 
rolnych. 

4 
Uchwała Rady Miasta 
Czarnków Nr XL/254/05 z 
dnia 2005-11-17 

004. Zmiana MPZP Cz. w zakresie 
przebiegu obwodnicy drogowej wraz z 
wybranymi terenami sąsiednimi 
 

Tereny dróg publicznych, 
zabudowy usługowej, obsługi 
technicznej gminy, urządzeń 
elektroenergetycznych. 

5 
Uchwała Rady Miasta 
Czarnków Nr LI/317/06 z 
dnia 2006-08-31 

005. MPZP Cz. w rejonie ul. Wodnej 
 

Mieszkalna, zieleni 
nieurządzonej, rolnicza, 
energetyki, dróg 
publicznych. 

6 
Uchwała Rady Miasta 
Czarnków Nr VIII/61/07 z 
dnia 2007-04-26 

006. MPZP Cz. w pasie Doliny Noteci i 
ul. Wieleńskiej 
 

Zabudowa techniczno- 
produkcyjna, usługowa, 
mieszkalna, zieleni 
urządzonej, infrastruktury 
technicznej, komunikacji, 
tereny zamknięte. 

7 
Uchwała Rady Miasta 
Czarnków Nr XIX/127/08 z 
dnia 2008-02-28 

006a. Zmiana MPZP w pasie Doliny 
Noteci i ul. Wileńskiej 
 

Zabudowa techniczno- 
produkcyjna, usługowa, 
mieszkalna, zieleni 
urządzonej, infrastruktury 
technicznej, komunikacji, 
tereny zamknięte. 

8 
Uchwała Rady Miasta 
Czarnków Nr XXVI/175/08 z 
dnia 2008-09-30 

007. MZPZ Cz. w rejonie Os. 
Ogrodniczego 
 

Mieszkalna, zieleni 
urządzonej, garaży, dróg 
publicznych, ciągu pieszego,  

9 
Uchwała Rady Miasta 
Czarnków Nr XXXI/216/09 z 
dnia 2009-02-27 

008. MPZP Cz. w zach. skraju Doliny 
Noteci 
 

Teren zabudowy techniczno- 
produkcyjnej, zieleni 
urządzonej, otwartej, lasów 
i zalesień, komunikacyjna. 
Tereny zamknięte bez 
oznaczenia przeznaczenia. 

10 
Uchwała Rady Miasta 
Czarnków Nr XL/267/2009 z 
dnia 2009-11-27 

009. MPZP w rejonie ulic Poznańskiej i 
Chodzieskiej 
 

Mieszkalna, usługowa, 
obiekty produkcyjne, lasy, 
teren zieleni urządzonej, 
zabudowy zagrodowej, 

tereny obiektów i urządzeń 
elektroenergetycznych, dróg 
publicznych, ciągów pieszo- 
jezdnych. 

11 
Uchwała Rady Miasta 
Czarnków Nr XLII/288/2010 
z dnia 2010-01-28 

010. MPZP w pn części Doliny Noteci w 
Czarnkowie 
 

Tereny usług, sportu 
i rekreacji, zieleni, wód 
powierzchniowych, dróg 
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Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały 

Przeznaczenie 

terenu (funkcje) 
publicznych, miejskich dróg 
wewnętrznych, ciągów 
pieszych, parkingów. 

12 
Uchwała Miasta Czarnków Nr 
X/67/2011 z dnia 2011-08-
26 

011. MPZP w rejonie ulic Wronieckiej i 
Kościuszki w płd części miasta 
 

Mieszkalna, usługowa 
(administracji, gastronomii, 
handlu, kultury, oświaty, 
zdrowia, sportu i rekreacji), 
zieleni, lasów, ciepłownictwa, 
gazownictwa, trafostacji, 
dróg publicznych, dróg 
wewnętrznych, ciągów 
pieszo- jezdnych, parkingów, 
garaży. 

13 
Uchwała XXX/172/2016 z 

dnia 2016-10-27 

011a. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic 
Wronieckiej i Kościuszki w południowej 
części miasta Czarnków na terenie 1G 
[wygaszony] 
 

Tereny infrastruktury 
technicznej w zakresie 
gazownictwa. 

14 
Uchwała Rady Miasta 
Czarnków Nr XIII/100/2011 
z dnia 2011-10-28 

012. MPZP w rejonie ul. Pocztowej, 
Kościuszki, Dworcowej i rzeki Noteć 
[unieważniony w części] 
 

Mieszkalna, usługowa, 
lokalizacja urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
stacja paliw, obsługi 
pojazdów, zabudowa 
produkcyjna, składy 
i magazyny, zieleń publiczna 
urządzona, ogrody 
działkowe, ciągi piesze, 
rowerowe, lokalizacja 
urządzeń wodnych, reklam, 
tereny infrastruktury 

kanalizacyjnej, 
ciepłowniczej, 
telekomunikacyjnej, 
komunikacji samochodowej, 
kolejowej, rolnicze, wód 
powierzchniowych, dróg 
publicznych, wewnętrznych. 

15 
Uchwała XIX/106/2016 z 
dnia 2016-01-28 

012a. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Czarnków w 
rejonie ulic: Pocztowej, Kościuszki, 
Dworcowej i rzeki Noteć na obszarze 
oznaczonym symbolem 2MW 
 

Mieszkalna, usługowa, 
urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

16 
Uchwała Rady Miasta 
Czarnków Nr XIX/137/2012 z 
dnia 2012-04-26 

013. MPZP w rejonie ul. Gdańskiej 
 

Mieszkalna, usługowa, 
zieleni, ogrodów 
działkowych, lasów, rolnicza, 
gazownictwa, trafostacji, 
wód powierzchniowych, dróg 
publicznych, ciągów pieszo- 
jezdnych, parkingów, 
garaży. 

17 
Uchwała XXXIII/224/2013 z 
dnia 2013-08-29 

014. MPZP Śródmieścia Czarnkowa 
[unieważniony w części] 

Mieszkalna, usługowa, stacji 
paliw oraz obsługi 
komunikacji samochodowej, 
tereny zieleni, sportu 
i rekreacji, placów miejskich, 
garaży, parkingów, 
infrastruktury technicznej, 
dróg publicznych, 
wewnętrznych, ciągów 
pieszych, jezdnych. 

18 
Uchwała XXII/136/2016 z 
dnia 2016-03-31 

014a. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego śródmieścia Czarnkowa 
w rejonie pl. Powstańców Wlkp. 
 

Mieszkalna, usługowa, dróg 
publicznych, ciągów 
pieszych. 
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Lp. 
Numer uchwały i 

data jej wydania 
Nazwa uchwały 

Przeznaczenie 

terenu (funkcje) 

19 
Uchwała XXVI/158/2016 z 
dnia 2016-08-30 

015. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Czarnków w rejonie ulicy Rolnej 
 

Mieszkalna, usługowa, 
zieleni, lasów, infrastruktury 
technicznej- 
elektroenergetyka, 
parkingów, dróg publicznych, 
ciągów pieszo- rowerowych, 
dróg wewnętrznych. 

Źródło: Opracowanie własne 

W znaczącej większości przeznaczenie terenów w odległości około 5 km od lokalizacji 

reaktywowanej linii kolejowej to tereny o funkcjach mieszkalnych, usługowych, 

produkcyjnych oraz rekreacyjnych. 

Dopuszczalne funkcje terenów przez np. umożliwienie budowy nowych domów a co za tym 

idzie wzrost liczby mieszkańców, będą mogły pozytywnie oddziaływać na wielkość potoków 

pasażerskich. 

1.5 UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE 

1.5.1 TRANSPORT DROGOWY 

1.5.1.1 SIEĆ DROGOWA 

Sieć drogowa na analizowanym obszarze składa się z drogi krajowej nr 11 oraz z sieci dróg 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych.  

Główną osią komunikacyjną północ – południe jest droga krajowa nr 11, która stanowi 

w kierunku południowym dojazd do Poznania i dalej do autostrady A2, natomiast 

w kierunku północnym dojazd do Piły, Koszalina i Kołobrzegu. 

Połączenia drogowe pomiędzy gminami zapewnia sieć dróg wojewódzkich: DW 241, 

DW 153, DW 174, DW 178, DW 181, DW 182, DW 183, DW 190, DW 196. 

Największe miasta, tj. Czarnków oraz Wągrowiec posiadają nowo wybudowane obwodnice. 

W Czarnkowie jest to DW 178 a w Wągrowcu DW 241.  

Zdecydowanie dominują drogi o nawierzchni utwardzonej. Stan techniczny dróg jest bardzo 

zróżnicowany, główne połączenia drogowe cechuje raczej dobry stan techniczny, natomiast 

drogi lokalne często posiadają liczne ubytki w nawierzchni, rozjeżdżone pobocza oraz 

koleiny.  

Schemat podstawowej sieci drogowej przedstawia poniższy rysunek. 
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Rysunek 19. Schemat sieci dróg krajowych i wojewódzkich 

 
Źródło: Opracowanie własne 

1.5.1.2 OBECNE I PROGNOZOWANE NATĘŻENIE RUCHU NA SIECI DROGOWEJ  

Natężenie ruchu na sieci drogowej zostało opracowane na podstawie danych 

udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z przeprowadzonego 

w 2010 oraz 2015 roku Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR), który obejmował drogi 

krajowe oraz wojewódzkie. 

Na DK 11 wyznaczono 4 punkty pomiaru natężenia ruchu. Pomiar obejmował oba kierunki 

ruchu. Pojazdy rejestrowano w podziale na następujące kategorie: motocykle, Samochody 

osobowe i mikrobusy, lekkie samochody ciężarowe (dostawcze), samochody ciężarowe bez 

przyczepy, samochody ciężarowe z przyczepą, autobusy, ciągniki rolnicze i rowery. 

Pierwszy z punktów pomiarowych zlokalizowany był pomiędzy miejscowościami Budzyń 

i Rogoźno, drugi pomiędzy Rogoźnem a Obornikami, trzeci w centrum Obornik natomiast 

czwarty pomiędzy Obornikami a Chludowem. 
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Tabela 7. Wyniki GPR-u na punktach pomiarowych w ciągu DK 11 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 
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BUDZYŃ-ROGOŹNO 2010 8356 29 5686 1023 422 1142 41 13 21 

ROGOŹNO-OBORNIKI  2010 12652 36 8832 1500 580 1656 39 9 22 

OBORNIKI/PRZEJŚCIE/ 2010 16685 48 12846 1632 578 1508 53 20 43 

OBORNIKI-CHLUDOWO 2010 18133 43 14467 1671 528 1267 145 12 10 

BUDZYŃ-ROGOŹNO 2015 8612 31 6005 802 423 1298 40 13 6 

ROGOŹNO-OBORNIKI  2015 12476 33 8814 1307 448 1792 63 19 14 

OBORNIKI/PRZEJŚCIE/ 2015 15400 48 10898 1660 698 2006 78 12 84 

OBORNIKI-CHLUDOWO 2015 19727 66 14988 1813 831 1849 169 11 30 

Zmiana procentowa pomiędzy rokiem 2010 a 2015 (w %) 

BUDZYŃ-ROGOŹNO  103,06 106,90 105,61 78,40 100,24 113,66 97,56 100,00 28,57 

ROGOŹNO-OBORNIKI   98,61 91,67 99,80 87,13 77,24 108,21 161,54 211,11 63,64 

OBORNIKI/PRZEJŚCIE/  92,30 100,00 84,84 101,72 120,76 133,02 147,17 60,00 195,35 

OBORNIKI-CHLUDOWO  108,79 153,49 103,60 108,50 157,39 145,94 116,55 91,67 300,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDDKiA 

Z przedstawianych danych wynika, że ruch pojazdów osobowych wzrósł o ponad 5% na 

odcinku z Budzynia do Rogoźna, na odcinku z Rogoźna do Obornik pozostał mniej więcej 

na podobnym poziomie, w centrum zmalał, natomiast ponownie wzrósł na wylocie 

z Obornik w kierunku Poznania. 

Co istotne, z punktu widzenia przedmiotu analizy, na DK 11 znacznie wzrósł ruch pojazdów 

ciężarowych oraz autobusów. 

GPR obejmował również drogi wojewódzkie, dla potrzeb opracowania zestawiono wyniki 

z punktów pomiarowych na drogach wojewódzkich umożliwiających dojazd do Poznania 

oraz przejazdy pomiędzy poszczególnymi gminami z obszaru Analizy. 

Tabela 8. Wyniki GPR-u na punktach pomiarowych w ciągu dróg wojewódzkich 
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178 RADOSIEW-CZARNKÓW 2010 4886 44 4061 454 112 166 39 10 

178 CZARNKÓW -PRZEJŚCIE 2010 12660 114 10419 1152 304 506 127 38 

178 CZARNKÓW-HUTA 2010 4425 31 3685 332 111 226 31 9 

178 HUTA-POŁAJEWO 2010 3671 26 3065 272 103 132 29 44 

178 POŁAJEWO-LUDOMY 2010 3453 14 2852 266 100 183 28 10 
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178 LUDOMY-OBORNIKI 2010 5020 70 4017 462 110 301 40 20 

178 OBORNIKI-PRZEJŚCIE 2010 18440 184 16320 1291 258 295 74 18 

182 PIOTROWO-SOKOŁOWO 2010 3438 31 2558 375 210 230 24 10 

182 SOKOŁOWO-LUBASZ 2010 3928 55 2993 460 110 255 31 24 

182 LUBASZ-CZARNKÓW 2010 4932 69 4084 345 104 271 44 15 

182 CZARNKÓW-PRZEJŚCIE 2010 10880 174 9161 762 228 457 76 22 

185 PIOTROWO-OBRZYCKO 2010 6112 116 4920 556 263 177 43 37 

185 OBRZYCKO-SZAMOTUŁY 2010 5257 47 4480 415 105 158 47 5 

185 
MIASTO SZAMOTUŁY 
(PRZEJŚCIE) 

2010 8327 67 7276 600 142 175 50 17 

184 
MIASTO SZAMOTUŁY 
(PRZEJŚCIE) 

2010 8010 72 6160 569 320 825 40 24 

184 
MIASTO SZAMOTUŁY 
(PRZEJŚCIE) 

2010 13103 105 11243 957 301 419 52 26 

184 
SZAMOTUŁY-
PAMIĄTKOWO 

2010 8142 41 6798 700 204 326 49 24 

184 
PAMIĄTKOWO-
PRZEŹMIEROWO 

2010 10017 60 8294 932 270 341 100 20 

196 M. WĄGROWIEC 2010 3841 42 3188 273 96 188 50 4 

196 SKOKI-WĄGROWIEC 2010 4079 20 3439 302 94 171 49 4 

196 SŁAWA-SKOKI 2010 5836 35 4942 444 123 228 58 6 

196 
MUROWANA GOŚLINA-
SŁAWA 

2010 9069 63 7464 744 163 544 82 9 

241 
M. WĄGROWIEC-
OBWODNICA UL. 11 
LISTOPADA 

2010 7139 64 5440 857 464 264 21 29 

241 
MORAKOWO-
WĄGROWIEC 

2010 8053 56 6677 652 193 403 56 16 

241 WĄGROWIEC-ROGOŹNO 2010 4807 24 3639 553 192 351 34 14 

241 M. ROGOŹNO 2010 5277 58 3947 522 222 470 37 21 

178 RADOSIEW-CZARNKÓW 2015 4714 57 3898 363 118 231 33 14 

178 CZARNKÓW -PRZEJŚCIE 2015 10638 138 8841 840 234 457 96 32 

178 CZARNKÓW-HUTA 2015 5134 41 4256 421 154 221 26 15 

178 HUTA-POŁAJEWO 2015 5793 58 4907 353 180 243 29 23 

178 POŁAJEWO-LUDOMY 2015 3566 18 2975 225 103 210 21 14 

178 LUDOMY-OBORNIKI 2015 3966 20 3510 131 67 210 20 8 

178 OBORNIKI-PRZEJŚCIE 2015 18838 132 16897 1036 283 396 75 19 

182 PIOTROWO-SOKOŁOWO 2015 3264 39 2425 353 127 297 16 7 

182 SOKOŁOWO-LUBASZ 2015 5042 71 3988 504 126 313 25 15 

182 LUBASZ-CZARNKÓW 2015 4843 77 3942 368 97 305 44 10 

182 CZARNKÓW-PRZEJŚCIE 2015 11853 154 10537 522 178 379 71 12 

185 PIOTROWO-OBRZYCKO 2015 4969 75 4202 373 60 224 25 10 

185 OBRZYCKO-SZAMOTUŁY 2015 5367 48 4814 150 70 231 38 16 

185 
MIASTO SZAMOTUŁY 
(PRZEJŚCIE) 

2015 10132 81 9017 608 142 233 41 10 
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184 
MIASTO SZAMOTUŁY 
(PRZEJŚCIE) 

2015 5626 62 4112 416 158 844 28 6 

184 
MIASTO SZAMOTUŁY 
(PRZEJŚCIE) 

2015 12116 97 10542 678 145 582 48 24 

184 
SZAMOTUŁY-
PAMIĄTKOWO 

2015 8392 50 7210 545 201 336 42 8 

184 
PAMIĄTKOWO-
PRZEŹMIEROWO 

2015 10879 76 9291 772 239 392 87 22 

196 M. WĄGROWIEC 2015 2671 13 2361 158 51 61 24 3 

196 SKOKI-WĄGROWIEC 2015 7812 47 5906 914 437 430 55 23 

196 SŁAWA-SKOKI 2015                 

196 
MUROWANA GOŚLINA-
SŁAWA 

2015                 

196 
MUROWANA GOŚLINA-
SKOKI 

2015 6121 43 5240 428 153 214 37 6 

196 
MUROWANA GOŚLINA 
/OBWODNICA/ 

2015 6348 38 5130 546 165 438 25 6 

241 
M. WĄGROWIEC-
OBWODNICA UL. 11 
LISTOPADA 

2015 7977 64 6580 479 287 503 56 8 

241 
MORAKOWO-
WĄGROWIEC 

2015 8373 42 6455 720 410 712 17 17 

241 WĄGROWIEC-ROGOŹNO 2015 4897 49 3702 553 191 362 20 20 

241 M. ROGOŹNO 2015 7319 110 5753 527 307 578 29 15 

Zmiana procentowa pomiędzy rokiem 2010 a 2015 (w %) 

178 RADOSIEW-CZARNKÓW  96,48 129,55 95,99 79,96 105,36 139,16 84,62 140,00 

178 CZARNKÓW -PRZEJŚCIE  84,03 121,05 84,85 72,92 76,97 90,32 75,59 84,21 

178 CZARNKÓW-HUTA  116,02 132,26 115,50 126,81 138,74 97,79 83,87 166,67 

178 HUTA-POŁAJEWO  157,80 223,08 160,10 129,78 174,76 184,09 100,00 52,27 

178 POŁAJEWO-LUDOMY  103,27 128,57 104,31 84,59 103,00 114,75 75,00 140,00 

178 LUDOMY-OBORNIKI  79,00 28,57 87,38 28,35 60,91 69,77 50,00 40,00 

178 OBORNIKI-PRZEJŚCIE  102,16 71,74 103,5 80,25 109,69 134,24 101,35 105,56 

182 PIOTROWO-SOKOŁOWO  94,94 125,81 94,80 94,13 60,48 129,13 66,67 70,00 

182 SOKOŁOWO-LUBASZ  128,36 129,09 133,24 109,57 114,55 122,75 80,65 62,50 

182 LUBASZ-CZARNKÓW  98,20 111,59 96,52 106,67 93,27 112,55 100,00 66,67 

182 CZARNKÓW-PRZEJŚCIE  108,94 88,51 115,02 68,50 78,07 82,93 93,42 54,55 

185 PIOTROWO-OBRZYCKO  81,30 64,66 85,41 67,09 22,81 126,55 58,14 27,03 

185 OBRZYCKO-SZAMOTUŁY  102,09 102,13 107,46 36,14 66,67 146,20 80,85 320,00 

185 
MIASTO SZAMOTUŁY 
(PRZEJŚCIE) 

 121,68 120,90 123,93 101,33 100,00 133,14 82,00 58,82 

184 
MIASTO SZAMOTUŁY 
(PRZEJŚCIE) 

 70,24 86,11 66,75 73,11 49,38 102,30 70,00 25,00 

184 
MIASTO SZAMOTUŁY 
(PRZEJŚCIE) 

 92,47 92,38 93,77 70,85 48,17 138,90 92,31 92,31 

184 
SZAMOTUŁY-
PAMIĄTKOWO 

 103,07 121,95 106,06 77,86 98,53 103,07 85,71 33,33 

184 
PAMIĄTKOWO-
PRZEŹMIEROWO 

 108,61 126,67 112,02 82,83 88,52 114,96 87,00 110,00 
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196 M. WĄGROWIEC  69,54 30,95 74,06 57,88 53,13 32,45 48,00 75,00 

196 SKOKI-WĄGROWIEC  191,52 235,00 171,74 302,65 464,89 251,46 112,24 575,00 

196 
MUROWANA GOŚLINA-
SKOKI 

                 

196 
MUROWANA GOŚLINA 
/OBWODNICA/ 

                 

241 
M. WĄGROWIEC-
OBWODNICA UL. 11 
LISTOPADA 

 111,74 100,00 120,96 55,89 61,85 190,53 266,67 27,59 

241 
MORAKOWO-
WĄGROWIEC 

 103,97 75,00 96,68 110,43 212,44 176,67 30,36 106,25 

241 WĄGROWIEC-ROGOŹNO  101,87 204,17 101,73 100,00 99,48 103,13 58,82 142,8 

241 M. ROGOŹNO  138,70 189,66 145,76 100,96 138,29 122,98 78,38 71,43 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDDKiA 

Z analizy danych dla dróg wojewódzkich wynika, iż istotnie wzrósł ruch samochodów 

osobowych pomiędzy Czarnkowem a Połajewem (DW 178) oraz pomiędzy Wągrowcem 

a Rogoźnem (DK 241). Podkreślić należy, że obie drogi biegną równolegle do linii kolejowej 

Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec.  

Podobnie jak w przypadku drogi krajowej w latach 2010-2015 znacznie wzrósł ruch 

samochodów ciężarowych. Na 26 punktów pomiarowych wzrost odnotowano aż 

w 21 punktach. 

1.5.2 TRANSPORT ZBIOROWY (ANALIZA PODAŻY USŁUG PRZEWOZOWYCH, CHARAKTERYSTYKA 

PRZEWOŹNIKÓW) 

Na terenie obszaru objętego analizą funkcjonuje transport kolejowy oraz autobusowy 

miejski i podmiejski.  

1.5.2.1 TRANSPORT KOLEJOWY 

Transport kolejowy rozwinięty jest na terenie powiatu wągrowieckiego oraz obornickiego. 

Przez obszar badania przebiegają 2 czynne linie kolejowe: 

• Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna (nr 356) obsługująca 8 czynnych przystanków 

kolejowych zlokalizowanych na terenie powiatu wągrowieckiego. 

• Poznań Główny – Piła Główna (nr 354) obsługująca 7 czynnych przystanków kolejowych 

zlokalizowanych na terenie powiatu obornickiego. 

Na terenie powiatu wągrowieckiego ruch pasażerski obsługiwany jest przez spółkę Koleje 

Wielkopolskie na linii Poznań – Gołańcz. Bezpośredni dostęp do linii kolejowej Poznań – 

Gołańcz mają 3 gminy z powiatu wągrowieckiego, tj. gmina Gołańcz, gmina Wągrowiec 

i gmina Skoki.  Obszar powiatu obornickiego obsługiwany jest natomiast przez linie spółki 

PKP Intercity oraz Przewozy Regionalne relacji Poznań – Piła – Kołobrzeg. Bezpośredni 

dostęp do linii kolejowej mają 2 gminy powiatu obornickiego, tj. gmina Oborniki i gmina 

Rogoźno.  
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Koleje Wielkopolskie 

Koleje  Wielkopolskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy 

ul. Składowej 5 w Poznaniu to polski przewoźnik kolejowy. Spółka została powołana na 

mocy Uchwały nr XXXIX/542/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 

2009 r. oraz zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22 lutego 2010 r. 

pod numerem KRS 000034125. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych 

oraz innych właściwych przepisów. Właścicielem spółki jest Województwo Wielkopolskie, 

które posiada 100% udziałów.  

Obszarem działalności spółki Koleje Wielkopolskie są linie kolejowe województwa 

wielkopolskiego oraz częściowo lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. Spółka 

oferuje przejazdy do takich miejscowości jak Gniezno, Kutno, Konin, Września, Leszno, 

Wolsztyn, Ostrów Wlkp., Wągrowiec, Nowy Tomyśl, czy Zbąszynek. Spółka dąży do 

podwyższania standardów jazdy oraz świadczonych usług w przewozach regionalnych. 

Celem Spółki jest wychodzenie naprzeciw potrzebom mieszkańców, zarówno w wymiarze 

czasowym (np. poprzez dostosowanie częstotliwości kursowania pociągów do potrzeb 

mieszkańców), jak też w wymiarze jakościowym (np. poprzez wprowadzanie 

nowoczesnego taboru kolejowego, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych). 

Na dzień 31.12.2017 r. spółka eksploatowała 22 sztuki taboru spalinowego oraz 26 sztuk 

taboru elektrycznego. 

Tabor spalinowy: 

• spalinowe zespoły trakcyjne typu SA108 – 4 szt.; 

• spalinowe zespoły trakcyjne typu SA132 – 11 szt.; 

• spalinowe zespoły trakcyjne typu SA134 – 3 szt.; 

• spalinowe zespoły trakcyjne typu SA139 – 4 szt. 

Tabor elektryczny: 

• elektryczne zespoły trakcyjne EN76 – 22 szt.; 

• elektryczne zespoły trakcyjne EN57AKW – 4szt. 

Rysunek 20. Schemat połączeń kolejowych spółki Koleje Wielkopolskie 

 
Źródło: http://koleje-wielkopolskie.com.pl (09.02.2018 r.) 

http://koleje-wielkopolskie.com.pl/
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W ciągu doby na linii 356 z Wągrowca do Poznania realizowanych jest 20 kursów, 

z których 16 wykonywanych jest bezpośrednio do Poznania, a pozostałe 4 aż do Wolsztyna. 

Z kolei w przeciwnym kierunku, czyli z Wągrowca do Gołańczy każdego dnia wykonywane 

są 4 kursy. Natomiast z Poznania do Wągrowca każdego dnia odjeżdża 20 pociągów. 

Przystanki osobowe na trasie Poznań - Gołańcz przedstawiono w tabeli. 

Tabela 9. Przystanki osobowe obsługiwane przez Koleje Wielkopolskie na trasie 

Poznań - Gołańcz 

Nazwa przystanku Kilometraż linii 

Poznań Główny - 

Poznań Garbary - 

Poznań Wschód 0,000 

Poznań Karolin 2,479 

Czerwonak 5,798 

Czerwonak Osiedle 7,120 

Owińska 10,810 

Bolechowo 14,016 

Zielone Wzgórza 17,650 

Murowana Goślina 18,848 

Przebędowo 19,950 

Łopuchowo 25,861 

Łopuchowo Osiedle 27,050 

Sława Wielkopolska 30,103 

Skoki 34,827 

Roszkowo Wągrowieckie 38,786 

Przysieczyn 43,838 

Wągrowiec 51,375 

Kobylec 57,193 

Grylewo  62,067 

Laskownica 65,624 

Gołańcz 70,904 
Źródło: opracowanie własne 

Pociągi odjeżdżają ze stacji Wągrowiec średnio co 43 minuty. Częstotliwość odjazdu 

pociągów w kierunku Poznania wynosi około 52 minuty, natomiast w kierunku 

Gołańczy około 4 godziny i 6 minut (wg danych na dzień 1.02.2018 r.). 

Rysunek 21. Częstotliwość kursowania pociągów Koleje Wielkopolskie 

z Wągrowca w poszczególnych kierunkach 

 

źródło: opracowanie własne  
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Pociągi przyjeżdżają do stacji Wągrowiec średnio co 46 minut. Częstotliwość przyjazdu 

pociągów z Poznania wynosi 55 minut, natomiast z Gołańczy wynosi około 4 godzin 

i 1 minuty (wg danych na dzień 1.02.2018 r.). 

Rysunek 22.Częstotliwość przyjazdu pociągów Koleje Wielkopolskie do stacji 

Wągrowiec z poszczególnych kierunków 

 
źródło: opracowanie własne 

Pierwszy pociąg z Wągrowca do Poznania odjeżdża o godzinie 4:06, natomiast ostatni 

o 20:45. Z Poznania pierwszy poranny kurs odbywa się o 5:13, natomiast ostatni o 22:49. 

Przewozy Regionalne 

Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wileńskiej 14A w Warszawie, właściciel 

marki POLREGIO, powstały w 2001 r. są największym pasażerskim przewoźnikiem 

kolejowym w Polsce. Większościowym akcjonariuszem spółki jest Agencja Rozwoju 

Przemysłu S.A. (50% i jeden udział). Pozostała część udziałów przypada samorządom 

wszystkich województw. 

Największym miastem w województwie wielkopolskim, miejscem, w którym stykają się 

wszystkie trasy POLREGIO jest Poznań. Oprócz niego Przewozy Regionalne oferują również 

komfortowe warunki podróży do Piły, Leszna, Jarocina, Kalisza czy Ostrowa 

Wielkopolskiego. 

Rysunek 23. Schemat połączeń kolejowych spółki Przewozy Regionalne 

 
źródło: https://polregio.pl/pl 
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Spółka Przewozy Regionalne zapewnia połączenie kolejowe na obszarze powiatu 

obornickiego na linii 354 relacji Poznań – Piła – Kołobrzeg.  

W ciągu doby z Rogoźna w kierunku Poznania realizowanych jest 10 połączeń 

kolejowych (wszystkie pociągi kończą bieg na stacji Poznań Główny), tak samo jak 

w kierunku Piły – 10 połączeń (w tym 5 połączeń do stacji Piła Główna, 3 połączenia do 

Kołobrzegu, 1 do Szczecinka, 1 do Koszalina).   

Przystanki osobowe na odcinku Poznań – Piła przedstawiono w tabeli. 

Tabela 10. Przystanki osobowe obsługiwane przez Przewozy Regionalne na trasie 

Poznań - Piła 

Nazwa przystanku Kilometraż linii 

Poznań Główny - 

Poznań Strzeszyn 5,111 

Złotniki 9,525 

Golęczewo 13,907 

Chludowo 16,747 

Wargowo 19,424 

Oborniki Wielkopolskie Miasto 26,196 

Oborniki Wielkopolskie 27,290 

Różnowo 31,407 

Parkowo 35,911 

Rogoźno Wielkopolskie 42,515 

Tarnowo Rogozińskie 48,060 

Sokołowo Budzyńskie 51,836 

Budzyń 58,169 

Ostrówki koło Chodzieży 63,330 

Chodzież 70,442 

Milcz 77,469 

Dziembówko 82,098 

Piła Kalina 86,026 

Piła Główna 92,538 
źródło: opracowanie własne 

Ze stacji Rogoźno Wielkopolskie pociągi spółki Przewozy Regionalne (PR) odjeżdżają 

średnio co 52 minuty. Częstotliwość odjazdu pociągów w kierunku Poznania wynosi 

około 1 godziny 43 minut, jak również w kierunku Piły 1 godziny i 43 minut (wg danych 

na dzień 1.02.2018 r.). 

Rysunek 24. Częstotliwość kursowania pociągów Przewozy Regionalne ze stacji 

Rogoźno w poszczególnych kierunkach 

 
źródło: opracowanie własne  
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Na stację Rogoźno pociągi PR przyjeżdżają średnio co 51 minut. Częstotliwość 

kursowania pociągów z Poznania do Rogoźna wynosi 1 godzinę i 43 minuty, 

natomiast z Piły do Rogoźna około 1 godzinę i 36 minut. 

Rysunek 25. Częstotliwość kursowania pociągów Przewozy Regionalne do stacji 

Rogoźno z poszczególnych kierunków 

 
źródło: opracowanie własne 

Pierwszy pociąg z Rogoźna do Poznania odjeżdża o godzinie 5:14, natomiast ostatni 

o 21:49. W kierunku przeciwnym, czyli z Poznania do Rogoźna pierwszy kurs odbywa się 

o 5:23, natomiast ostatni o 20:51. 

PKP Intercity 

PKP Intercity S.A. z siedzibą przy Aleje Jerozolimskie 142 w Warszawie to największy polski 

operator kolejowy specjalizujący się w krajowych i międzynarodowych przewozach 

dalekobieżnych. Spółka powstała w 2001 r. w wyniku procesu restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, a w styczniu 2008 r. została przekształcona 

w spółkę akcyjną. Właścicielem spółki PKP Intercity jest spółka PKP S.A., do której należy 

100% udziałów. Obecnie zatrudnia ponad 7 tys. osób.  PKP Intercity łączy centra dużych 

miast oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju, a także umożliwia wygodne 

podróżowanie po Europie. Każdego dnia przewoźnik uruchamia ponad 300 składów. 

Rysunek 26. Schemat połączeń kolejowych spółki PKP Intercity 

 
źródło: https://www.intercity.pl 
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Spółka PKP Intercity zapewnia połączenie kolejowe na obszarze powiatu obornickiego na 

linii relacji Poznań – Piła – Kołobrzeg. W ciągu doby z Rogoźna w kierunku Poznania 

realizowane są 3 połączenia kolejowe (2 pociągi kończy bieg Katowicach, natomiast jeden 

na stacji Przemyśl Główny). W kierunku Piły każdego dnia wykonywane są 3 połączenia 

(wszystkie 3 zapewniają połączenie z nadmorskimi miejscowościami: Słupsk i Kołobrzeg).  

Przystanki osobowe na odcinku Poznań – Piła (linia 354) obsługiwane przez PKP Intercity 

przedstawiono w tabeli. 

Tabela 11. Przystanki osobowe obsługiwane przez PKP Intercity na trasie Poznań 

- Piła 

Nazwa przystanku Kilometraż linii 

Poznań Główny - 

Oborniki Wielkopolskie 27,290 

Rogoźno Wielkopolskie 42,515 

Chodzież 70,442 

Piła Główna 92,538 
Źródło: opracowanie własne 

Ze stacji Rogoźno Wielkopolskie pociągi spółki PKP Intercity odjeżdżają średnio co 

1 godzinę i 55 minut. Częstotliwość odjazdu pociągów w kierunku Poznania wynosi 

około 4 godzin 8 minut, natomiast w kierunku Piły około 4 godziny i 14 minut (wg danych 

na dzień 1.02.2018 r.). 

Rysunek 27. Częstotliwość kursowania pociągów PKP Intercity ze stacji 

Rogoźno w poszczególnych kierunkach 

 
źródło: opracowanie własne 

Do stacji Rogoźno pociągi PKP Intercity przyjeżdżają średnio co 1 godzinę i 55 minut. 

Częstotliwość kursowania pociągów PKP Intercity z Poznania do Rogoźna wynosi 

około 4 godziny i 6 minut, natomiast z Piły do Rogoźna 3 godziny i 59 minut. 
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Rysunek 28. Częstotliwość kursowania pociągów PKP Intercity do stacji Rogoźno 

z poszczególnych kierunków 

 
źródło: opracowanie własne 

Pierwszy pociąg PKP Intercity w kierunku Poznania odjeżdża ze stacji Rogoźno o godzinie 

9:30, natomiast ostatni o 17:46. Pierwszy pociąg do Rogoźna ze stacji Poznań Główny 

odbywa się o 9:50, natomiast ostatni o 18:02. 

Tabela 12. Przewoźnicy kolejowi - podsumowanie 

Relacja 

Koleje Wielkopolskie Przewozy Regionalne PKP Intercity 
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Wągrowiec 
Poznań 
Główny 

tak 20 52 51,38 nie - - 51,38 nie - - 51,38 

Poznań 
Główny 

Wągrowiec tak 20 55 51,38 nie - - 51,38 nie - - 51,38 

Rogoźno 
Wielkopolskie 

Poznań 
Główny 

nie - - 42,52 tak 10 103 42,52 tak 3 239 42,52 

Poznań 
Główny 

Rogoźno 
Wielkopolskie 

nie - - 42,52 tak 10 103 42,52 tak 3 246 42,52 

źródło: opracowanie własne 

Spośród gmin objętych Analizą jedynie Miasto Wągrowiec oraz Gmina Rogoźno mają 

bezpośredni dostęp do komunikacji kolejowej.  

Linia 356 z Wągrowca do Poznania obsługiwana jest tylko przez koleje wielkopolskie. 

Odcinek w latach 2011-2015 przeszedł gruntowną modernizację na całej długości. Linia, 

mimo iż jest dłuższa o ponad 10 km od odcinka Rogoźno – Poznań, zapewnia podobny czas 

dojazdu do stolicy wielkopolski. Należy jednak pamiętać, że odcinek Rogoźno – Poznań jest 

częścią trasy Poznań Główny – Piła Główna, na której trwa modernizacja w ramach Projektu 

realizowane wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Wielkopolskiego. W 2016 zakończono prace na odcinku Poznań Główny – 

Oborniki, a tym roku mają rozpocząć się roboty torowe na odcinku Oborniki – Piła główna, 

co będzie wiązać się z tymczasowym zamknięciem linii dla ruchu kolejowego. 

Połączenia Rogoźno – Poznań oraz Poznań – Wągrowiec mają w przyszłości wejść 

w skład Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Stacja Wągrowiec oraz 

Rogoźno Wlkp. będą stacjami końcowymi. 
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1.5.2.2 POZNAŃSKA KOLEJ METROPOLITALNA (PKM) 

Koncepcja funkcjonowania poznańskiej kolei metropolitalnej została opracowana w ramach 

projektu „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. Założenia dotyczące 

funkcjonowania PKM zawarto w dokumentach: 

• Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła 

Kolejowego z wydzieleniem kolejowego ruchu metropolitalnego, 

• Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia 

ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji publicznej. 

Zgodnie z powyższymi dokumentami siatkę połączeń stworzy pięć tras kolejowych dla 

ruchu metropolitalnego: 

• Trasa S1 Gniezno – Poznań Wschód – Poznań Główny – Luboń k/Poznania – Kościan; 

• Trasa S2 Września – Poznań Wschód – Poznań Główny – Nowy Tomyśl; 

• Trasa S3 Wągrowiec – Poznań Wschód – Poznań Główny – Luboń k/Poznania – Grodzisk 

• Wielkopolski; 

• Trasa S4 Wronki – Poznań Główny – Jarocin; 

• Trasa S5 Rogoźno – Poznań Główny. 

Poznańska kolej metropolitalna zostanie uruchomiona w czerwcu 2018 r. początkowo 

w I etapie zostaną uruchomione połączenia do Wągrowca, Nowego Tomyśla, Grodziska 

Wlkp. oraz Jarocina. Pozostałe kierunki zostaną uruchomione w latach 2019-2021. 

Analizowane połączenie kolejowe Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec będzie przebiegać  

przez dwie stacje końcowe PKM, tj. stację Rogoźno oraz Wągrowiec.   

Jednym z przyjętych założeń określających warunki włączenia danego przystanku/stacji do 

PKM była odległość od Poznania – przyjęto założenie iż jest to 50 km. W związku z tym, 

pozostałe przystanki i stacje nie kwalifikują się do wpięcia w siatkę PKM.  

W związku z powyższym analizowana linia będzie funkcjonować poza poznańską koleją 

metropolitalną.  

1.5.2.3 TRANSPORT AUTOBUSOWY PODMIEJSKI 

Transport autobusowy podmiejski 

Transport autobusowy funkcjonuje na terenie każdej z gmin objętych analizą. Usługi 

przewozowe na rozważanym obszarze świadczą przewoźnicy: PKS w Pile, PKS w Wałczu, 

PKS w Poznaniu, PKS w Chojnicach, PKS w Grudziądzu, PKS w Gnieźnie oraz Warbus. 

Dominującymi przewoźnikami na rozważanym obszarze jest PKS w Wałczu oraz PKS w Pile. 

Przewozy oferowane przez pozostałych przewoźników stanowią marginalny udział. 

PKS w Wałczu zapewnia połączenia m.in. na terenie powiatu wałeckiego, czarnkowsko-

trzcianeckiego i złotowskiego. Główne kierunki PKS Wałcz to: Koszalin, Piła, Tuczno, 

Człopa, Trzcianka.  PKS obsługuje gminy Czarnków, Lubasz i Połajewo. Autobusy PKS 

w Wałczu odjeżdżają średnio co 17 minut z placu dworcowego w Czarnkowie, co 38 minut 

z dworca w Lubaszu, oraz co 1 godzinę i 10 minut z Połajewa. 

Z Dworca w Czarnkowie zlokalizowanego na Placu płk. Bartoszka realizowane są połączenia 

m.in. do miejscowości przedstawionych w tabeli. 
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Tabela 13. Liczba kursów z Placu Dworcowego w Czarnkowie do poszczególnych 

miejscowości 

Miejscowość Liczba kursów 

Biała 1 

Boruszyn 1 

Chodzież 1 

Drezdenko 1 

Folsztyn 2 

Gębice 4 

Krosinek 4 

Kruteczek 2 

Krzyż Wielkopolski 3 

Lubasz 5 

Ludomy 2 

Miłkowo 1 

Nowina 2 

Oborniki 3 

Połajewo 6 

Poznań 10 

Prusinowo 3 

Tarnówko 5 

Trzcianka 12 

Tuczno 2 

Walkowice 3 

Wałcz 7 

Wieleń 4 

Wronki 2 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.e-podroznik.pl 

Średnia częstotliwość kursowania autobusów z Czarnkowa do Poznania wynosi 1 godzinę 

39 minut. W dni robocze (dni nauki szkolnej) każdego dnia w kierunku Dworca 

Autobusowego w Poznaniu (ul. Matyi) odjeżdża 10 autobusów. Z kolei z Poznania do 

Czarnkowa kursuje 9 autobusów ze średnią częstotliwością 1 godzina i 17 minut. 

Pierwszy kurs z Czarnkowa na Dworzec Autobusowy w Poznaniu odbywa się o 5:55, 

natomiast ostatni o 20:47. Autobusy powrotne, tj. z Poznania do Czarnkowa kursują od 

godziny 10:30 (pierwszy kurs) do 20:30 (ostatni kurs). 

Z dworca w Lubaszu zlokalizowanego przy ul. Chrobrego realizowane są połączenia m.in. 

do miejscowości przedstawionych w tabeli. 

Tabela 14. Liczba kursów z dworca w Lubaszu do poszczególnych miejscowości 

Miejscowość Liczba kursów 

Czarnków 14 

Miłkowo 1 

Nowina 2 

Poznań 5 

Trzcianka 4 

Wałcz 5 

Wronki 2 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.e-podroznik.pl 

Autobusy z miejscowości Lubasz do Poznania na Dworzec Autobusowy kursują średnio co 

3 godziny. Każdego dnia z dworca w Lubaszu do Poznania wykonywanych jest 5 kursów, 

analogicznie w przeciwnym kierunku, czyli z Poznania do miejscowości Lubasz odjeżdża 
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5 autobusów w ciągu doby. Autobusy z Poznania do Lubasza odjeżdżają średnio co 

2 godziny i 35 minut. 

Pierwszy autobus do Poznania odjeżdża z dworca o 6:07, natomiast ostatni o 18:12. Z kolei 

z Poznania pierwszy autobus do miejscowości Lubasz odjeżdża o 10:10, natomiast ostatni 

o 20:30. 

Z Połajewa realizowane są połączenia m.in. do miejscowości przedstawionych w tabeli. 

Tabela 15. Liczba kursów z Połajewa do poszczególnych miejscowości 

Miejscowość Liczba kursów 

Czarnków 12 

Poznań 3 

Tuczno 2 

Trzcianka 3 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.e-podroznik.pl 

Autobusy z Połajewa do Poznania kursują średnio co 3 godziny i 16 minut. Każdego dnia 

z rynku w Połajewie do Poznania odjeżdżają 4 autobusy przewoźnika PKS w Wałczu. Kursy 

powrotne z Poznania do Połajewa odbywają się 4-krotnie w ciągu doby, ze średnią 

częstotliwością 1 godzina 20 minut. Autobusy do Poznania kończą trasę na Dworcu 

Autobusowym w Poznaniu. 

Pierwszy kurs z Połajewa do Poznania odbywa się o godzinie 8:03, natomiast ostatni 

o 17:51. Pierwszy powrotny autobus do Połajewa odjeżdża z dworca w Poznaniu o godzinie 

12:10, natomiast ostatni o 16:10. 

PKS w Pile obsługuje autobusowe połączenia lokalne na obszarze dawnego województwa 

pilskiego, m.in. z Chodzieżą, Czarnkowem, Wągrowcem, Wyrzyskiem, Trzcianką 

i Złotowem, a także z Poznaniem.  

W Wągrowcu Dworzec Autobusowy zlokalizowany jest tuż przy dworcu PKP przy ul. Plac 

Dworcowy 3. Z dworca w Wągrowcu realizowane są połączenia m.in. do miejscowości 

przedstawionych w tabeli. 

Tabela 16. Liczba kursów z Dworca Autobusowego w Wągrowcu do 

poszczególnych miejscowości 

Miejscowość Liczba kursów 

Budzyń 1 

Chodzież 5 

Damasławek 6 

Gołańcz 2 

Gołaszewo 1 

Grudziądz 1 

Kamienica 1 

Łękno 1 

Margonin 1 

Mieścisko 5 

Mokronosy 1 

Nowe Brzeźno 5 

Panigródz 1 

Pawłowo Żońskie 4 

Piła 4 

Popowo Kościelne 1 

Potulice 1 

Poznań 2 
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Miejscowość Liczba kursów 

Przysieka 7 

Radom 1 

Rąbczyn 1 

Rogoźno 1 

Rusiec 1 

Ryczywół 1 

Siedleczko 1 

Smogulec 1 

Stępuchowo 1 

Wapno 3 

Werkowo 1 

Zaszkowice 1 

Żelice 1 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.e-podroznik.pl 

Z uwagi na bardzo dobre połączenie kolejowe, autobusy z Wągrowca do Poznania kursują 

bardzo rzadko. W ciągu dnia z dworca autobusowego w Wągrowcu realizowane są tylko 

2 kursy do Poznania (w tym 1 przez PKS w Chojnicach, 1 przez PKS w Grudziądzu). 

Analogicznie w kierunku powrotnym, z Poznania do Wągrowca wykonywane są tylko 

2 kursy. 

Końcowym przystankiem w Poznaniu jest Dworzec Autobusowy przy ul. Matyi. Pierwszy 

kurs do Poznania wykonywany jest o godzinie 7:45, natomiast drugi i jednocześnie ostatni 

o godzinie 10:40. Autobusy powrotne odjeżdżają z Poznania o godzinie 14:30 i 16:15. 

Autobusy z dworca w Rogoźnie odjeżdżają spod Dworca Kolejowego m.in. do miejscowości 

wskazanych w tabeli. 

Tabela 17. Liczba kursów z Rogoźna do poszczególnych miejscowości 

Miejscowość Liczba kursów 

Chodzież 1 

Radom 1 

Ryczywół 3 

Wągrowiec 3 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.e-podroznik.pl 

Z uwagi na dobre połączenie kolejowe brak jest bezpośredniego połączenia autobusowego 

pomiędzy Rogoźnem a Poznaniem. 

Autobusy z miejscowości Ryczywół odjeżdżają m.in. do miejscowości: 

Miejscowość Liczba kursów 

Chodzież 4 

Huta 1 

Radom 2 

Rogoźno 4 

Poznań 2 

Wągrowiec 3 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.e-podroznik.pl 

W ciągu doby do Poznania wykonywane są 2 kursy poranne (przewoźnik PKS w Poznaniu). 

Autobusy kursujące do Dworca Autobusowego w Poznaniu odjeżdżają o godzinie 6:51 

i 7:55. Autobusy powrotne do miejscowości Ryczywół odjeżdżają z Dworca Autobusowego 

w Poznaniu o godzinie 14:25 i 17:00. 

PKS w Chojnicach zapewnia 1 połączenie z Wągrowca do Poznania o godzinie 7:45. 
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PKS w Gnieźnie zapewnia 5 połączeń z Wągrowca do Gniezna (średnio co 2 godziny 46 

minut) oraz 1 połączenie z Wągrowca do miejscowości Mieścisko. 

PKS w Grudziądzu zapewnia 1 połączenie z Wągrowca do Poznania (trasa Grudziądz – 

Poznań). 

PKS w Poznaniu zapewnia 1 połączenie z Czarnkowa do Poznania oraz 2 połączenia 

z miejscowości Ryczywół do Poznania. 

Warbus zapewnia połączenia z miejscowości Rogoźno i Ryczywół do miejscowości 

Oborniki. 

Tabela 18. Przewoźnicy autobusowi - podsumowanie 

Relacja (połączenia bezpośrednie) 
Liczba kursów 

na dobę 

Częstotliwość 

[w min] 

Gmina Wągrowiec Miasto Poznań  1 1 na dobę 

Miasto Poznań  Gmina Wągrowiec 1 1 na dobę 

Miasto Wągrowiec Miasto Poznań  2 2 na dobę 

Miasto Poznań  Miasto Wągrowiec 2 2 na dobę 

Gmina Rogoźno Miasto Poznań  brak kursów brak kursów 

Miasto Poznań  Gmina Rogoźno brak kursów brak kursów 

Gmina Ryczywół Miasto Poznań  2 2 na dobę 

Miasto Poznań  Gmina Ryczywół 2 2 na dobę 

Gmina Połajewo Miasto Poznań  3 co 196 min 

Miasto Poznań  Gmina Połajewo 4 co 80 min 

Gmina Lubasz Miasto Poznań  5 co 180 min 

Miasto Poznań  Gmina Lubasz 5 co 155 min 

Gmina Czarnków Miasto Poznań    

Miasto Poznań  Gmina Czarnków   

Miasto Czarnków Miasto Poznań  10 co 99 min 

Miasto Poznań  Miasto Czarnków 9 co 77 min 
Źródło: Opracowanie własne 

Gmina Rogoźno jako jedyna nie posiada bezpośrednie połączenia autobusowego 

z Poznaniem. Prawdopodobnie wynika to z faktu, iż gmina ma bezpośrednie połącznie 

kolejowe ze stolicą wielkopolski. Najwięcej bezpośrednich połączeń autobusowych do 

poznania odjeżdża z miasta Czarnkowa. Czarnków obecnie nie posiada dostępu do 

transportu kolejowego, stąd duża (w porównaniu z innymi gminami) liczba odjeżdżających 

autobusów. 

Transport autobusowy miejski 

Transport miejski funkcjonuje na terenie Wągrowca (Zakład Komunikacji Miejskiej 

w Wągrowcu sp. z o.o.) i Czarnkowa (Miejski Zakład Komunalny spółka z o.o. 

w Czarnkowie). 

Autobusy ZKM w Wągrowcu obsługują teren miasta Wągrowiec oraz miejscowości 

sąsiednie. Linie przewożące pasażerów poza granice miasta Wągrowiec to: 

• Linia 1: Łęgowo – Kobylec 

• Linia 2: Micharzewo – Łęgowo Wieś (przez: Kaliska, Rgielsko, Jankowo, Sienno, 

Przysieczyn, Sieńsko, Długa Wieś) 

• Linia 10: Wągrowiec – Ochodza (przez: Rgielsko, Jankowo, Łaziska). 
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MZK w Czarnkowie obsługuje teren miasta Czarnków oraz miejscowości sąsiednie, 

tj.  Śmieszkowo, Goraj i Pianówka. 

1.6 KONKURENCYJNOŚĆ ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Analiza konkurencyjności środków transportu wykorzystywanych w celu dotarcia z Gminy 

Wągrowiec, Miasta Wągrowiec, Gminy Rogoźno, Gminy Ryczywół, Gminy Połajewo, Gminy 

Lubasz, Gminy Czarnków i Miasta Czarnków do Miasta Poznań została sporządzona 

z punktu widzenia następujących kryteriów: 

• Czas dojazdu 

• Odległość do przebycia 

• Średni koszt dojazdu 

• Podaż środków transportu 

Tabela 19. Kryterium czas dojazdu 

Jednostka samorządu 
terytorialnego 

SAMOCHÓD POCIĄG AUTOBUS  

czas dojazdu - szczyt  
[w min] 

czas dojazdu - 
poza szczytem  

[w min] 

czas dojazdu  
[w min] 

czas dojazdu  
[w min] 

Gmina Wągrowiec 71 71 - 74 

Miasto Wągrowiec 67 67 62 70 

Gmina Rogoźno 55 53 65 119 

Gmina Ryczywół 64 63 - 89 

Gmina Połajewo 75 71 - 73 

Gmina Lubasz 82 82 - 88 

Gmina Czarnków 90 87 - 110 

Miasto Czarnków 84 81 - 100 

ŚREDNIA 73,50 71,88 63,50 90,38 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.e-podroznik.pl i www.google.pl/maps 

Najszybciej do Poznania można dojechać pociągiem, średnio 63,5 minut, lecz połączenie 

kolejowe realizowane jest jedynie ze stacji w Wągrowcu i Rogoźnie. Należy zwrócić uwagę 

na ogromny niedobór połączeń kolejowych, z którego powodu mieszkańcy wyrażali 

niezadowolenie podczas przeprowadzania ankiet na temat reaktywacji linii kolejowej 

Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec. Następnym środkiem transportu korzystnym ze względu 

na czas dojazdu jest samochód (około 74 minuty w czasie szczytu, natomiast poza 

szczytem 72 minuty), na ostatnim miejscu plasuje się  autobus ze średnim czasem dojazdu 

do Poznania 91 minut . 

Tabela 20. Kryterium odległość do przebycia 

Jednostka samorządu 
terytorialnego 

SAMOCHÓD POCIĄG AUTOBUS  

odległość [km] odległość [km] odległość [km] 

Gmina Wągrowiec 59,7   59,7 

Miasto Wągrowiec 58,7 51,38 58,9 

Gmina Rogoźno 44,5 42,52 44,4 

Gmina Ryczywół 46,5   46,5 

Gmina Połajewo 57,3   57,3 

Gmina Lubasz 73,7   72,3 

Gmina Czarnków 89,9   80,0 

Miasto Czarnków 77,7   77,7 

ŚREDNIA 63,5 46,95 62,89 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.google.pl/maps 

Ze względu na kryterium odległość, najkrótszą trasę z poszczególnych miast bądź gmin do 

miejsca docelowego Poznań wykonuje pociąg (46,95 km), następnie porównywalną trasę 

pokonują samochód (63,5 km) i autobus (62,89 km). 

http://www.e-podroznik.pl/
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Tabela 21. Kryterium średni koszt dojazdu 

Jednostka samorządu 
terytorialnego 

SAMOCHÓD POCIĄG AUTOBUS  

średni koszt dojazdu [zł] średni koszt dojazdu [zł] średni koszt dojazdu [zł] 

Gmina Wągrowiec           28,18 zł  -           16,00 zł  

Miasto Wągrowiec           27,71 zł  17,10 zł            15,00 zł  

Gmina Rogoźno           21,00 zł  15,00 zł            13,00 zł  

Gmina Ryczywół           21,95 zł  -           15,30 zł  

Gmina Połajewo           27,05 zł  -           20,10 zł  

Gmina Lubasz           34,79 zł  -           22,50 zł  

Gmina Czarnków           42,43 zł  - 23,40 zł  

Miasto Czarnków           36,67 zł  - 24,00 zł  

ŚREDNIA 29,97 zł  16,05 zł  18,66 zł  
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.e-podroznik.pl 

Najdroższym środkiem transportu jest samochód (29,97 zł), kolejno autobus (18,66 zł), 

natomiast najtańszym pociąg (16,05 zł). 

Tabela 22. Kryterium podaż środków transportu 

Jednostka samorządu 
terytorialnego 

POCIĄG AUTOBUS  

ilość dziennych 

połączeń 

kolejowych w 

kierunku Poznania 

częstotliwość 

odjazdu 

w kierunku 
Poznania 

[w min] 

ilość dziennych 

połączeń autobusów 

podmiejskich w 

kierunku Poznania 

częstotliwość 

odjazdu 

w kierunku 
Poznania 

[w min] 

Gmina Wągrowiec -  -  - - 

Miasto Wągrowiec 20 52 2  - 

Gmina Rogoźno 10 103 
2- ale z przesiadką 

w Obornikach i 
Wiatrowie 

- 

Gmina Ryczywół -  -  2  - 

Gmina Połajewo -  -  4  196 

Gmina Lubasz -  -  5  180 

Gmina Czarnków -  -  - - 

Miasto Czarnków -  -  10  99 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.e-podroznik.pl 

Ze względu na ilość dziennych połączeń w kierunku Poznania oraz częstotliwość odjazdu 

w kierunku Poznania najlepszą ofertę przewozową oferuje kolej. Niestety jednak pociągiem 

do Poznania można podróżować jedynie z dwóch stacji, z dworca PKP Wągrowiec pociąg 

w kierunku Poznania odjeżdża średnio co 52 minuty, dziennie wykonując 20 kursów. 

Z dworca PKP Rogoźno pociąg w kierunku Poznania odjeżdża średnio co 103 minuty, 

dziennie wykonując 10 kursów. Analizując możliwość przejazdu do Poznania autobusem 

należy zauważyć, że bez przesiadki można dojechać z Połajewa (4 kursy w kierunku 

Poznania w ciągu dnia, częstotliwość średnio co 3 godziny i 16 minut), Lubasza (5 kursów 

w kierunku Poznania w ciągu dnia, częstotliwość średnio co 3 godziny), Czarnkowa 

(10 kursów w kierunku Poznania w ciągu dnia, częstotliwość średnio co 1 godzinę i 39 

minut), z Wągrowca oraz Ryczywołu w kierunku Poznania w ciągu dnia realizowane są dwa 

kursy dziennie, ze względu na tak małą ilość kursów nie można wyznaczyć częstotliwości 

kursowania. Z Rogoźna w kierunku Poznania autobusem oferowane są tylko dwa kursy 

dziennie z przesiadką w Obornikach bądź Wiatrowie. 

Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria najdogodniejszym środkiem transportu jest pociąg. 

Przejazd do Poznania trwa najkrócej (średnio 63,5 minut), pociąg jedzie najkrótszą trasą 

w porównaniu do innych środków transportu, średni koszt podróży to 16,05 zł, przy czym 

podróż autobusem jest droższa o 2,61 zł, a transportem indywidualnym aż o 13,92 zł. Ilość 

dziennych połączeń oraz częstotliwość kursowania [min] także wysuwa kolej na pierwsze 

miejsce. Biorąc pod uwagę aspekt ochrony środowiska, podróż transportem publicznym 

a docelowo koleją jest kolejnym argumentem, który kształtuje opinie, że reaktywacja linii 

kolejowej Czarnków-Rogożno-Wągrowiec zarówno dla transportu pasażerskiego, jak 

i towarowego jest potrzebna. 

http://www.e-podroznik.pl/
http://www.e-podroznik.pl/
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1.7 BEZPOŚREDNI ORAZ POŚREDNI ODBIORCY INWESTYCJI 

Identyfikacja bezpośrednich oraz pośrednich odbiorców inwestycji jest elementem, o który 

rozszerzono Analizę w celu umożliwienia wykorzystania dokumentu jako elementu 

przyszłego studium wykonalności. 

Inwestycja polegająca na reaktywacji linii kolejowej Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec ma 

zasięg regionalny, ponieważ swoim obszarem obejmuje Gminę oraz Miasto Wągrowiec, 

Gminy: Rogoźno, Ryczywół, Połajewo, Lubasz, Czarnków oraz Miasto Czarnków. Jej 

realizacja ma wpływ na przedsiębiorców transportujących swoje towary oraz osoby 

prywatne podróżujące transportem kolejowym. 

Odbiorców potencjalnej inwestycji można podzielić na bezpośrednich i pośrednich. 

Odbiorcami bezpośrednimi są osoby bądź instytucje, które wezmą udział w realizacji 

inwestycji. Natomiast odbiorcy pośredni to osoby lub instytucje nie biorące bezpośrednio 

udziału realizacji inwestycji, ale które zetkną się z działaniami realizowanymi w ramach 

inwestycji. 

Bezpośrednimi odbiorcami 

Bezpośrednimi odbiorcami inwestycji będą osoby oraz instytucje, które podejmą pracę na, 

lub w związku z modernizacją analizowanego odcinka.  

Należy tu wyróżnić spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która odpowiada za zarządzanie 

państwową siecią linii kolejowych w Polsce oraz spółkę Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., 

która odpowiada za wykonywanie przewozów regionalnych na terenie Wielkopolski. 

Ponadto bezpośrednim odbiorcą zostaną również spółki, które będą odpowiadać za przewóz 

towarów na omawianym odcinku. 

Kolejnym bezpośrednim odbiorcą inwestycji będzie Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego, który pełni rolę organizatora publicznego transportu zbiorowego na sieci 

komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich. 

Pośrednimi odbiorcami  

Pośrednimi odbiorami będę mieszkańcy oraz lokalne przedsiębiorstwa. Mieszkańcy będą 

mieli możliwość zmiany dotychczasowego środka transportu na pociąg, zaś przedsiębiorcy 

będą mogli wykorzystać linię kolejową do transportu towarów, odciążając tym samym 

układ drogowy. 

1.8 PROJEKTY KOMPLEMENTARNE 

Aby przedmiotowe opracowanie mogło w przyszłości stanowić element studium 

wykonalności przeprowadzono analizę komplementarności omawianej inwestycji z innym 

projektami zrealizowanym bądź będącymi w trakcie realizacji. 

Na obszarze objętym Analizą zrealizowano dwie inwestycje, które można uznać za 

komplementarne względem modernizacji linii kolejowej Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec. 

1. Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie 

województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń 

małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód – 

Gołańcz – Etap I. 

• Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział 

w Poznaniu 
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• Wartość całkowita inwestycji: 153 606 151,25 zł; 

• Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 95 651 

827,88 zł. 

Głównym celem modernizacji było podniesienie standardów technicznych ważnej dla 

regionalnych przewozów pasażerskich linii poprzez: 

• modernizację nawierzchni toru na długości 50,284 km od stacji Poznań Wschód do stacji 

Wągrowiec; 

• naprawę czterech obiektów inżynieryjnych; 

• przebudowę istniejących i budowę nowych peronów z dojściami przystosowanymi do 

obsługi osób niepełnosprawnych; 

• modernizację przejazdów kolejowo – drogowych; 

• budowę nowych przystanków osobowych Czerwonak Osiedle i Murowana Goślina Zielone 

Wzgórza; 

• zabudowę akustycznej informacji dla podróżnych; 

• budowę nowoczesnych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

nastawianych z Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) w Wągrowcu; 

• budowę nowoczesnych urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo – 

drogowych; 

• przebudowę oświetlenia stacji, przystanków osobowych i przejazdów kolejowo – 

drogowych. 

2. Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła 

Główna 

Projekt polega na modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła 

Główna od km -0,197 do km 92,788, to jest o długości 92,985 km.  

• Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział 

w Poznaniu 

• Wartość całkowita inwestycji: 614 901 600,00 zł; 

• Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 424 932 

000,00 PLNzł. 

W ramach Projektu przewiduje się: 

• budowę przystanków osobowych: Poznań Podolany, Osiedle Grzybowe, Złotkowo, 

Gołaszyn (Bogdanowo); 

• prace na szlakach nawierzchni kolejowej wraz z korektą geometrii łuków; 

• modernizację lub odbudowę odwodnienia liniowego i stacyjnego; 

• przebudowę układów torowych stacji; 

• budowę lub modernizację peronów, wraz z wiatami i małą architekturą, wizualnymi 

i dźwiękowymi urządzeniami informacji podróżnych; 

• prace na przejazdach: modernizacja nawierzchni drogowej – płyty przejazdowe, dojazdy 

do przejazdów; 

• budowę nowych przyłączy energetycznych w celu zasilania w energię elektryczną 

urządzeń sterowania ruchem kolejowym i oświetlenia; 

• przebudowę obiektów inżynieryjnych, modernizację urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym (SRK) obejmującą odcinek Poznań Główny PoD – Piła Główna systemem 

zdalnego sterowania z urządzeniami komputerowymi;  

• modernizację urządzeń SRK na przejazdach kolejowych w związku ze zmianą kategorii 

przejazdów lub dostosowanie istniejących urządzeń do zwiększonej prędkości;  

• przebudowę w niezbędnym zakresie linii LPN w związku ze zmianami układów torowych, 
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• modernizację i przebudowę oświetlenia peronów, przejazdów oraz przebudowanych 

układów torowych przy zastosowaniu nowych i energooszczędnych rozwiązań; 

• budowę urządzeń monitoringu i kontroli dostępu; 

• budowę urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów; 

• przebudowę zasilania dla poszczególnych obiektów infrastruktury kolejowej. 

W wyniku realizacji projektu uzyskane zostaną następujące parametry techniczno-

eksploatacyjne oraz funkcjonalne: 

• prędkość maksymalna dla ruchu pasażerskiego: 120 km/h; 

• prędkość maksymalna dla ruchu towarowego: 80 km/h; 

• maksymalna długość pociągu: 600 m; 

• dopuszczalne naciski osiowe: 221 kN/oś; 

Korzyści wynikające z inwestycji 

• skrócenie czasu jazdy; 

• poprawa przepustowości linii;  

• zwiększenie dostępności transportu kolejowego; 

• poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i podróżnych; 

• racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury oraz 

ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowych liniach; 

• poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych. 
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2 WYNIKI WYKONANYCH BADAŃ ANKIETOWYCH 

2.1 BADANIA ANKIETOWE MIESZKAŃCÓW 

2.1.1 CHARAKTERYSTYKA BADAŃ 

Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietowania bezpośredniego PAPI (ang. Paper 

& Pen Personal Interview) oraz metodą badania ankietowego internetowego CAWI 

(ang. Computer-Assisted Web Interview). 

Ankietę  internetowa CAWI można było wypełnić o 14 lutego 2018 r. do 11 marca 2018 r. 

ankiety PAPI były wykonywanego 26, 27, 28 lutego oraz 5, 6 oraz 7 marca w centralnych 

punktach gmin objętych badaniem.  

Zakładaną próbą było 1000 mieszkańców obszaru Analizy, w tym 70% ankiet wykonanych 

metodą PAPI. Ostatecznie warunek ten spełniono otrzymując 754 ankiet wykonanych 

metodą PAPI. W toku prac nad Analizą otrzymano znacznie więcej niż zakładano ankiet  

CAWI, po analizie spójności i poprawności danych otrzymano aż 2 125 ankiet. Zważywszy 

na duża zainteresowania mieszkańców tematem analizy do dalszych analiz próbę 

rozszerzono o wszystkie poprawnie wypełnione ankiety internetowe, co dało łącznie liczbę 

2 879 ankiet. 

2.1.2 CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTA 

Tabela 23. Charakterystyka respondentów ze względu na kryterium miejsce 

zamieszkania 

Nazwa Gminy Liczba ankiet % ogółu 

Gmina Wągrowiec 190 6,60% 

Miasto Wągrowiec 472 16,39% 

Gmina Rogoźno 523 18,17% 

Gmina Ryczywół 247 8,58% 

Gmina Połajewo 134 4,65% 

Gmina Lubasz 290 10,07% 

Gmina Czarnków 422 14,66% 

Miasto Czarnków 601 20,88% 

RAZEM 2 879 100% 
Źródło: opracowanie własne 

Większą część przebadanych mieszkańców stanowią kobiety (51,06%), także w ogólnej 

strukturze mieszkańców liczniej występują kobiety. 

Tabela 24. Charakterystyka respondentów ze względu na płeć 

Płeć respondenta Liczba ankiet % ogółu 

Kobieta 1 470 51,06% 

Mężczyzna 1 409 48,94% 

RAZEM 2 879 100% 
Źródło: opracowanie własne  

Analiza osób przebadanych wykazała, że najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku od 

20 do 24, od 25 do 29 oraz od 30 do 34. Najmniej liczną grupę stanowią osoby starsze 

powyżej 70 roku życia. 
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Tabela 25. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek 

Wiek Liczba ankiet % ogółu 

0-14 18 0,63% 

15-19 377 13,09% 

20-24 512 17,78% 

25-29 448 15,56% 

30-34 388 13,48% 

35-39 299 10,39% 

40-44 242 8,41% 

45-49 157 5,45% 

50-54 103 3,58% 

55-59 118 4,10% 

60-64 103 3,58% 

65-69 70 2,43% 

70-74 27 0,94% 

75-79 10 0,35% 

80-84 6 0,21% 

85 1 0,03% 
Źródło: opracowanie własne 

Najczęściej pytaną osobą w trakcie badań był uczeń oraz student, natomiast najrzadziej 

osoby o statusie rencisty i bezrobotnego. 

Tabela 26 Charakterystyka respondentów ze względu na status zawodowy 

Status zawodowy Liczba ankiet % ogółu 

zatrudniony 1 698 58,98% 

bezrobotny 92 3,20% 

pozostali 147 5,11% 

emeryt 157 5,45% 

student 340 11,81% 

rencista 49 1,70% 

uczeń 396 13,75% 

RAZEM 2 879 100% 
Źródło: opracowanie własne 

2.1.3 ANALIZA CELÓW PODRÓŻY, ŚREDNIEJ ODLEGŁOŚĆ ORAZ CZASÓW PODROŻY 

2.1.3.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODRÓŻY 

Całkowita liczba przebadanych osób wyniosła 2 879, wśród nich 855 zadeklarowało iż swoje 

podróże odbywa poza Poznań, a 2 025 odpowiedziało, że ich celem podróży jest Poznań. 

Tabela 27. Czy celem Twoich typowych/najczęstszych podróży jest miasto 

Poznań? 

Odpowiedź Liczba ankiet % ogółu 

TAK 2 024 70,30% 

NIE 855 29,70% 

RAZEM  2 879 100% 
Źródło: opracowanie własne 

Najczęściej motywacja podróży dotyczy pracy (22,82%), nauki (19,73%) czy zakupów 

(18,30%). 
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Tabela 28. Motywacja podróży ogółem 

Motywacja podróży Liczba ankiet % ogółu 

praca 657 22,82% 

nauka 568 19,73% 

zakupy 527 18,30% 

lekarz 299 10,39% 

rozrywka 298 10,35% 

inne 270 9,38% 

cele służbowe 142 4,93% 

dom 99 3,44% 

podwiezienie pasażera 19 0,66% 

RAZEM 2 879 100% 

Źródło: opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę kryterium motywacji podróży tj. praca, szkoła, rozrywka i zakupy 

znaczną część miejsc docelowych stanowi Poznań. W przypadku kryterium praca uzyskano 

59,97% odpowiedzi, że miejscem docelowym jest Poznań, jednak w Mieście Wągrowiec, 

oraz Gminach Rogoźno, Ryczywół i Połajewo rozkład podróży do miejsc docelowych 

Poznań/ poza Poznań rozkłada się dość równomiernie. Najliczniej do Poznania w celach 

związanych z pracą dojeżdżają mieszkańcy Gminy Wągrowiec, Lubasz, Czarnków oraz 

Miasta Czarnków. W przypadku motywacji szkoła 76,58% uczniów oraz studentów 

dojeżdża do Poznania. W celach rozrywki 81,21% respondentów dojeżdża do Poznania, 

natomiast na zakupy 73,63%. 

Tabela 29. Czy celem Twoich typowych/najczęstszych podróży jest miasto 

Poznań? (motywacja: praca) 

Odpowiedź Liczba ankiet % ogółu 

TAK 394 59,97% 

NIE 263 40,03% 

RAZEM  657 100% 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 30. Czy celem Twoich typowych/najczęstszych podróży jest miasto 

Poznań? (motywacja: nauka) 

Odpowiedź Liczba ankiet % ogółu 

TAK 435 76,58% 

NIE 133 23,42% 

RAZEM  568 100% 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 31. Czy celem Twoich typowych/najczęstszych podróży jest miasto 

Poznań? (motywacja: rozrywka) 

Odpowiedź Liczba ankiet % ogółu 

TAK 242 81,21% 

NIE 56 18,79% 

RAZEM  298 100% 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 32. Czy celem Twoich typowych/najczęstszych podróży jest miasto 

Poznań? (motywacja: zakupy) 

Odpowiedź Liczba ankiet % ogółu 

TAK 388 73,63% 
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Odpowiedź Liczba ankiet % ogółu 

NIE 139 26,37% 

RAZEM  527 100% 
Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 29. Czy celem Twoich typowych/najczęstszych podróży jest miasto 

Poznań? (motywacja: praca) 

 
Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 30. Czy celem Twoich typowych/najczęstszych podróży jest miasto 

Poznań? (motywacja: szkoła) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 31. Czy celem Twoich typowych/najczęstszych podróży jest miasto 

Poznań? (motywacja: rozrywka) 

 
Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 32. Czy celem Twoich typowych/najczęstszych podróży jest miasto 

Poznań? (motywacja: zakupy) 

 
Źródło: opracowanie własne 

2.1.3.2 PODZIAŁ ZADAŃ PRZEWOZOWYCH 

Badanie podziału zadań przewozowych (preferowanych środków transportu wykazało, że 

respondenci najczęściej podróżują samochodem osobowym jako kierowca, kolejno 

pociągiem, autobusem oraz samochodem osobowym jako pasażer. Najrzadziej 

preferowanym środkiem transportu był samochód ciężarowy, taksówka oraz samochód 

dostawczy. W podróżach do Poznania mieszkańcy korzystają najczęściej z samochodu 

osobowego (kierowca), pociągu, autobusu i samochodu osobowego (pasażer). 

W podróżach poza Poznań mieszkańcy najczęściej korzystają również z samochodu 
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osobowego (kierowca), kolejno autobusu i samochodu osobowego (pasażer). 

Mieszkańcy podczas badań ankietowych zwrócili uwagę na brak połączeń kolejowych  

docierających do miejscowości poza Poznań, są oni w stanie dojechać do swoich miejsc 

docelowych tylko samochodem osobowym bądź autobusem, który i tak bardzo rzadko 

kursuje.  Na terenie obszaru objętego inwestycją połączenia kolejowe realizowane  są 

jedynie pomiędzy miejscowościami Rogoźno – Poznań oraz Wągrowiec - Poznań. 

Tabela 33. Podział zadań przewozowych - ogółem 

Odpowiedź Liczba wskazań % ogółu 

sam. osobowy kierowca 1 158 40,22% 

pociąg 576 20,01% 

autobus 541 18,79% 

sam. osobowy pasażer 516 17,92% 

inne 19 0,66% 

taksówka 4 0,14% 

sam. dostawczy 5 0,17% 

rower 22 0,76% 

pieszo 37 1,29% 

sam. ciężarowy 1 0,03% 

RAZEM 2 879 100% 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 34. Podział zadań przewozowych – podróże do Poznania 

Odpowiedź Liczba wskazań % ogółu 

sam. osobowy kierowca 765 37,80% 

pociąg 532 26,28% 

autobus 369 18,23% 

sam. osobowy pasażer 334 16,50% 

inne 15 0,74% 

taksówka 2 0,10% 

sam. dostawczy 4 0,20% 

rower 1 0,05% 

pieszo 2 0,10% 

sam. ciężarowy 0 0,00% 

RAZEM 2 024 100% 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 35. Podział zadań przewozowych – podróże poza Poznań 

Odpowiedź Liczba wskazań % ogółu 

sam. osobowy kierowca 393 45,96% 

sam. osobowy pasażer 182 21,29% 

autobus 172 20,12% 

pociąg 44 5,15% 

inne 4 0,47% 

taksówka 2 0,23% 

sam. dostawczy 1 0,12% 

rower 21 2,46% 

pieszo 35 4,09% 

sam. ciężarowy 1 0,12% 

RAZEM 855 100% 
Źródło: opracowanie własne 
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Należy zwrócić uwagę, że mieszkańcy Miasta oraz Gminy Wągrowiec, Rogoźno 

w przeważającej liczbie wybierają podróż koleją aniżeli autobusem, wynika to z obecności 

czynnej linii kolejowej. Podczas przeprowadzanych badań mieszkańcy pozostałych miast 

oraz gmin wyrazili duże zainteresowanie reaktywacją nieczynnej linii kolejowej, większość 

z nich jest skłonna zamienić dotychczasowy środek transportu na pociąg po zrealizowaniu 

inwestycji. Pozostałe środki transportu: taksówka, samochód dostawczy, samochód 

ciężarowy, rower bądź podróż pieszo stanowią niewielki odsetek podziału zadań 

przewozowych. 

Tabela 36. Podział zadań przewozowych w podziale na poszczególne gminy - 

ogółem 

Odpowiedź 
Liczba 

wskazań 
% ogółu 
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sam. osobowy kierowca 1 158 40,22% 62 169 162 139 56 130 197 243 

pociąg 576 20,01% 73 187 186 33 9 31 32 25 

autobus 541 18,79% 23 27 46 36 37 72 112 188 

sam. osobowy pasażer 516 17,92% 27 57 118 36 28 52 72 126 

inne 19 0,66% 1 4 2 1 0 2 6 3 

taksówka 4 0,14% 0 1 1 1 0 0 0 1 

sam. dostawczy 5 0,17% 1 0 0 0 0 1 1 2 

rower 22 0,76% 2 9 5 0 2 2 1 1 

pieszo 37 1,29% 1 18 2 1 2 0 1 12 

sam. ciężarowy 1 0,03% 0 0 1 0 0 0 0 0 

RAZEM 2 879 100% 190 472 523 247 134 290 422 601 

Źródło: opracowanie własne 

2.1.3.3 ŚREDNI CZAS ORAZ ŚREDNIA ODLEGŁOŚĆ PODRÓŻY 

Każda z przebadanych osób została zapytana o średni czas podróży do swojego miejsca 

docelowego, po uwzględnieniu wszystkich odpowiedzi, wynosi on około 71 minut. Powyższa 

charakterystyka uwzględnia średni czas podróży z podziałem na odpowiedzi mieszkańców 

w zależności z jakiej gminy bądź miasta pochodzą. Najdłuższy średni czas dojazdu do 

miejsca docelowego charakteryzuje mieszkańców Miasta oraz Gminy Czarnków. 

Średni czas podróży określono ze względu na kryterium miejsca docelowego Poznań bądź 

poza Poznań. Średni czas podróży do Poznania zajmuje około 83 minut, natomiast poza 

Poznań 45 minut. Najdłuższy średni czas dojazdu do miejsca docelowego zlokalizowanego 

na terenie Miasta Poznań charakteryzuje mieszkańców Miasta oraz Gminy Czarnków, 

natomiast najdłuższy średni czas dojazdu do miejsca docelowego zlokalizowanego poza 

Miastem Poznań charakteryzuje mieszkańców Gminy oraz Miasta Wągrowiec. 
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Tabela 37. Charakterystyka przemieszczania ze względu na średni czas podróży  

Nazwa Gminy 
Średni czas podróży 

[w min] 

Średni czas podróży 
do Poznania 

 [w min] 

Średni czas podróży 
poza Poznań  

[w min] 

Gmina Wągrowiec 61,37 68,48 47,36 

Miasto Wągrowiec 62,92 70,63 47,44 

Gmina Rogoźno 51,97 65,90 33,23 

Gmina Ryczywół 61,16 69,33 45,30 

Gmina Połajewo 67,35 77,65 34,53 

Gmina Lubasz 75,51 85,31 45,28 

Gmina Czarnków 86,20 96,99 48,01 

Miasto Czarnków 89,76 98,84 56,95 

ŚREDNIA 71,16 82,47 44,36 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 38. Charakterystyka przemieszczania ze względu na średnią odległość 

podróży 

Nazwa Gminy 

Średnia odległość 

podróży do Poznania 

 [w km] 

Średnia odległość 

podróży poza Poznań  

[w km] 

Gmina Wągrowiec 59,7 35,9 

Miasto Wągrowiec 58,7 37,77 

Gmina Rogoźno 44,5 18,81 

Gmina Ryczywół 46,5 19,96 

Gmina Połajewo 57,3 18,91 

Gmina Lubasz 73,7 38,68 

Gmina Czarnków 89,9 36,11 

Miasto Czarnków 77,7 49,07 

ŚREDNIA 63,5 31,9 
Źródło: opracowanie własne 

2.1.3.4 PODRÓŻE POZA POZNAŃ 

Przeprowadzono ankiety z 2 879 mieszkańcami, każdy z nich wskazał miejsce docelowe 

podróży, 2 024 stanowi Poznań, 855 to miejsca poza Poznaniem. Do miejsc docelowych 

poza Poznaniem, do których najczęściej kierują się mieszkańcy badanych miast oraz gmin 

możemy zaliczyć m.in.: Miasto Wągrowiec, Czarnków, Gminę Rogoźno, Piłę, Gminę 

Oborniki, Lubasz natomiast około jedno procentowy udział w miejscach docelowych 

zlokalizowanych poza Poznaniem wykazują miejscowości: Bydgoszcz, Gmina Czarnków, 

Ryczywół, Trzcianka, Wronki, Miasto Chodzież. Pojedyncze jednostki jako miejsce docelowe 

wskazały Gminy: Czempiń, Czerwonak, Drawsko, Gołańcz, Janowiec Wielkopolski, Krzyż, 

Margonin, Murowana Goślina, Połajewo, Rokietnica, Skoki, Słupca, Suchy Las, Swarzędz, 

Szamocin, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Ujście, Wieleń oraz Gdańsk, Gliwice, Gniezno, 

Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kędzierzyn Koźle, Kętrzyn, Kołobrzeg, Koszalin, Kraków, 

Lublin, Szczecin, Toruń, Wałcz, Warszawa, Wrocław. 
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Tabela 39. Cel podróży – szczegółowo przedstawione miejsca docelowe podróży 

mieszkańców miast oraz gmin objętych badaniem z uwzględnieniem kryterium 

poza Poznań 

Cel podróży 
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Miasto Wągrowiec 254 29,71% 21 43 159 7 0 5 8 11 

Miasto Czarnków 143 16,73% 8 12 10 16 21 23 26 27 

Gmina Rogoźno 113 13,22% 8 58 9 26 2 1 4 5 

Piła 104 12,16% 7 6 6 5 3 17 23 37 

Gmina Oborniki 57 6,67% 5 10 16 18 0 1 2 5 

Gmina Lubasz 24 2,81% 1 1 2 2 0 8 3 7 

Gmina Ryczywół 17 1,99% 0 1 5 5 1 0 1 4 

Miasto Chodzież 12 1,40% 0 3 5 2 0 0 1 1 

Gmina Trzcianka 10 1,17% 0 0 0 0 0 0 4 6 

Gmina Wronki 9 1,05% 0 0 0 0 0 5 0 4 

Gmina Czarnków 9 1,05% 2 0 0 0 0 0 6 1 

Bydgoszcz 9 1,05% 2 5 0 0 0 0 0 2 

Gmina Wągrowiec 7 0,82% 5 0 2 0 0 0 0 0 

Wrocław 6 0,70% 0 1 1 0 0 0 0 4 

Gmina Tarnowo Podgórne 6 0,70% 0 2 1 0 0 0 1 2 

Gmina Gołańcz 5 0,58% 1 2 0 0 0 2 0 0 

Gmina Czerwonak 5 0,58% 1 2 0 0 1 0 0 1 

Warszawa 4 0,47% 1 1 0 0 0 1 1 0 

Szczecin 4 0,47% 0 1 0 0 0 1 2 0 

Gmina Wieleń 4 0,47% 0 0 0 0 0 0 1 3 

Gmina Szamotuły 4 0,47% 0 1 0 0 0 2 1 0 

Gmina Skoki 4 0,47% 1 1 2 0 0 0 0 0 

Gmina Połajewo 4 0,47% 0 0 2 0 2 0 0 0 

Gmina Murowana Goślina 4 0,47% 0 1 2 0 0 0 1 0 

Gmina Krzyż 4 0,47% 0 0 0 0 0 0 4 0 

Gniezno 3 0,35% 0 1 0 1 0 1 0 0 

Gmina Swarzędz 3 0,35% 0 0 0 0 1 2 0 0 

Gdańsk 3 0,35% 0 0 0 0 0 1 0 2 

Kraków 2 0,23% 0 1 0 0 0 0 1 0 

Koszalin 2 0,23% 0 1 0 0 0 0 0 1 

Gmina Ujście 2 0,23% 0 0 0 0 0 0 1 1 

Gmina Rokietnica 2 0,23% 0 1 0 0 1 0 0 0 

Wałcz 1 0,12% 0 0 0 0 0 0 1 0 

Toruń 1 0,12% 0 1 0 0 0 0 0 0 

Lublin 1 0,12% 1 0 0 0 0 0 0 0 

Kołobrzeg 1 0,12% 0 0 0 0 0 0 0 1 

Kętrzyn 1 0,12% 0 0 0 0 0 0 0 1 

Kędzierzyn Koźle 1 0,12% 0 0 0 0 0 0 0 1 

Katowice 1 0,12% 0 0 0 0 0 0 1 0 

Gorzów Wielkopolski 1 0,12% 0 0 0 0 0 0 0 1 

Gmina Szamocin 1 0,12% 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Gmina Suchy Las 1 0,12% 0 0 0 1 0 0 0 0 

Gmina Słupca 1 0,12% 0 0 0 0 0 0 0 1 

Gmina Margonin 1 0,12% 0 0 1 0 0 0 0 0 

Gmina Janowiec Wielkopolski 1 0,12% 0 0 0 0 0 0 0 1 

Gmina Drawsko 1 0,12% 0 0 0 1 0 0 0 0 

Gmina Czempiń 1 0,12% 0 0 0 0 0 1 0 0 

Gliwice 1 0,12% 0 0 0 0 0 0 0 1 

RAZEM 855 100% 64 157 223 84 32 71 93 131 

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 33. Więźba podróży poza Poznań 

 
Źródło: opracowanie własne 

2.1.3.5 PODRÓŻE DO POZNANIA 

Na 2 024 odpowiedzi odnośnie miejsca docelowego dotyczącego Poznania 17.79% 

odpowiedzi dotyczy dzielnicy Stare Miasto, 13,98% dzielnicy Rataje,  8,40% dzielnicy 

Wilda, kolejno 8,35% Jeżyce, dodatkowo znaczący udział podróży mieszkańcy odbywają  

do dzielnic: Dworzec PKP Poznań Główny, Piątkowo, Grunwald,  Winogrady, Św. Łazarza, 

Ogrody,  Dębiec, Garbary, Górczyn, Chartowo, Winiary oraz bez wskazania. Pozostałe 

dzielnice wskazane w mniejszym udziale ujęto w tabeli poniżej. 
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Tabela 40. Cel podróży – szczegółowo przedstawione miejsca docelowe podróży 

mieszkańców miast oraz gmin objętych badaniem z uwzględnieniem kryterium 

do Poznania 
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Stare Miasto 360 17,79% 23 79 47 18 18 38 49 88 

Rataje 283 13,98% 15 27 63 14 20 20 53 71 

Wilda 170 8,40% 9 22 10 17 8 26 32 46 

Jeżyce 169 8,35% 4 21 17 14 8 23 29 53 

Dworzec PKP 

Poznań Główny 
161 7,95% 20 27 29 13 6 10 29 27 

Piątkowo 156 7,71% 7 18 15 26 6 19 24 41 

Grunwald 140 6,92% 6 18 33 16 7 15 17 28 

Winogrady 120 5,93% 3 14 26 13 5 11 22 26 

Św. Łazarz 67 3,31% 4 13 7 5 2 4 14 18 

Ogrody 52 2,57% 0 5 8 5 7 11 8 8 

Brak 

wskazania 
41 2,03% 3 9 4 2 1 9 6 7 

Dębiec 30 1,48% 3 8 4 3 1 3 4 4 

Garbary 28 1,38% 3 12 1 2 1 3 4 2 

Górczyn 25 1,24% 2 7 2 2 1 1 4 6 

Chartowo 23 1,14% 4 4 3 1 3 2 2 4 

Winiary 22 1,09% 3 1 1 1 0 5 7 4 

Antoninek-

Zieliniec-

Kobylepole 

20 0,99% 2 2 4 2 0 2 3 5 

Sołacz 20 0,99% 2 4 7 1 2 2 1 1 

Naramowice 16 0,79% 1 6 0 3 0 1 1 4 

Ostrów 

Tumski-

Śródka-

Zawady-

Komandoria 

16 0,79% 1 2 1 1 0 0 3 8 

Morasko-

Radojewo 
15 0,74% 1 1 3 1 0 2 3 4 

Ławica 11 0,54% 1 1 2 0 1 0 2 4 

Podolany 11 0,54% 0 3 2 0 1 1 0 4 

Junikowo 9 0,44% 2 1 1 1 2 0 1 1 

Główna 8 0,40% 3 3 2 0 0 0 0 0 

Strzeszyn 8 0,40% 1 1 3 0 0 2 1 0 

Wola 6 0,30% 0 0 2 0 1 0 1 2 

Miłostowo 5 0,25% 1 0 0 0 0 2 2 0 

Starołęka-

Minikowo-

Marlewo 

5 0,25% 0 2 1 0 0 0 2 0 

Żegrze 5 0,25% 0 2 0 0 0 1 0 2 

Umultowo 4 0,20% 0 1 1 0 0 1 1 0 

Chwaliszewo 3 0,15% 0 0 0 0 0 1 1 1 
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Głuszyna 3 0,15% 0 0 1 0 0 1 1 0 

Jana III 

Sobieskiego i 

Marysieńki  

3 0,15% 0 0 0 2 0 1 0 0 

Krzesiny-

Pokrzywno-

Garaszewo 

3 0,15% 1 0 0 0 0 1 1 0 

Krzyżowniki-

Smochowice 
3 0,15% 0 1 0 0 1 0 0 1 

Nad 

Wierzbakiem 
1 0,05% 0 0 0 0 0 0 1 0 

Stomil 1 0,05% 0 0 0 0 0 1 0 0 

Wilczak 1 0,05% 1 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 2024 100% 126 315 300 163 102 219 329 470 
Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 34. Miejsca docelowe podróży mieszkańców miast oraz gmin objętych 

badaniem z uwzględnieniem kryterium Poznań 

 

Źródło: opracowanie własne 
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2.1.4 PREFERENCJE KOMUNIKACYJNE 

2.1.4.1 KOMUNIKACJA INDYWIDUALNA 

Charakter podróży mieszkańców przebadano również pod względem rodzaju pojazdu jakim 

się poruszają. Mieszkańcy musieli określić czy jest to forma komunikacji indywidualnej czy 

zbiorowej, jeżeli indywidualna to czy wykonuje swoją podróż samochódem osobowym 

w charakterze kierowcy, pasażera czy korzysta z taksówki. 

Znacząca większość mieszkańców poddanych badaniu (58,15%) wykonuje swoją podróż 

samochodem osobowym, czy to w charakterze kierowcy czy pasażera. Tylko 0,14% 

respondentów korzysta z usług oferowanych przez taksówkarzy. We każdym z miast czy 

gmin poddanych badaniu, mieszkańcy wykonują swoją podróż do miejsca docelowego jako 

kierowcy samochodu osobowego. 

Tabela 41. Struktura podróży komunikacją indywidualną 
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sam. osobowy kierowca 1158 40,22% 62 169 162 139 56 130 197 243 

sam. osobowy pasażer 516 17,92% 27 57 118 36 28 52 72 126 

taksówka 4 0,14% 0 1 1 1 0 0 0 1 

RAZEM 1 678  - 89 227 281 176 84 182 269 370 
Źródło: opracowanie własne 

80,13% przebadanych respondentów wyraziło chęć zmiany środka transportu 

z samochodu osobowego na pociąg w przypadku reaktywacji linii kolejowej Czarnków – 

Rogoźno – Wągrowiec. Pozostała część osób (19,87%) nie wykazała zainteresowania 

transportem kolejowym w przypadku codziennych, cyklicznych podróży do miejsc 

docelowych. 

Tabela 42. Komunikacja indywidualna - zmiana preferowanego środka transportu 

na pociąg 
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TAK 1347 80,13% 65 149 240 140 71 151 228 303 

NIE 334 19,87% 25 77 42 36 12 31 42 69 

RAZEM 1 681 100% 90 226 282 176 83 182 270 372 
Źródło: opracowanie własne 

W podróżach do Poznania aż 84,95% respondentów wyraziło zainteresowanie zamianą 

środka transportu z samochodu osobowego na pociąg. Pozostała część osób (15,05%) nie 

wykazała zainteresowania transportem kolejowym. 
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Tabela 43. Podróże do Poznania – zmiana preferowanego środka transportu na 

pociąg 
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TAK 937 84,95% 33 82 104 99 62 123 191 243 

NIE 166 15,05% 18 47 16 20 7 13 13 32 

RAZEM 1 103 100% 51 129 120 119 69 136 204 275 
Źródło: opracowanie własne 

W podróżach do Poznania, których motywacją jest praca 87,69% respondentów wyraziło 

zainteresowanie zmianą środka transportu z samochodu osobowego na pociąg, przeciwnie 

odpowiedziało 12,31%. 

Tabela 44. Podróże do Poznania, motywacja: praca - zmiana preferowanego 

środka transportu na pociąg 
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TAK 171 87,69% 6 13 19 25 12 21 40 35 

NIE 24 12,31% 6 9 2 3 1 1 1 1 

RAZEM 195 100% 12 22 21 28 13 22 41 36 
Źródło: opracowanie własne 

W podróżach poza Poznań 70,93% respondentów wyraziło zainteresowanie zamianą środka 

transportu z samochodu osobowego na pociąg. Pozostała część osób (29,07%) nie jest 

zainteresowana transportem kolejowym. 

Tabela 45. Podróże poza Poznań - zmiana preferowanego środka transportu na 

pociąg 
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TAK 410 70,93% 32 67 136 41 9 28 37 60 

NIE 168 29,07% 7 30 26 16 5 18 29 37 

RAZEM 578 100% 39 97 162 57 14 46 66 97 
Źródło: opracowanie własne 
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Ankietowani określi również znaczenie czynników satysfakcji w podróżach komunikacją 

zbiorową. Osoby ankietowane, które wyraziły chęć zmiany swojego dotychczasowego 

środka transportu na pociąg w przypadku reaktywacji linii kolejowej Czarnków – Rogoźno 

– Wągrowiec zostały zapytane o determinanty, które są dla nich ważne przy zamianie 

środka transportu oraz od których zmiana ta jest zależna. Kolejno analizując, największe 

znaczenie ma bezpośredniość połączenia (23,45% osób badanych), następnie 

częstotliwość kursowania (21,00%), czas przejazdu (19,40%) oraz cena biletów (16,63%). 

Tabela 46. Które z wskazanych poniżej elementów byłyby dla Pana/Pani 

najważniejsze przy zmianie środka transportu na pociąg? 

 
Źródło: opracowanie własne 
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2.1.4.2 KOMUNIKACJA ZBIOROWA 

Autobus 

18,79% podróży do miejsca docelowego wykonywanych jest autobusem. Najliczniej z usług 

autobusowej komunikacji zbiorowej korzystają mieszkańcy Miasta oraz Gminy Czarnków, 

Gminy Ryczywół, Połajewo oraz Lubasz ze względu na brak możliwości wyboru 

spowodowany nieczynną linią kolejową. 

Tabela 47. Struktura podróży mieszkańców autobusem 

Środek transportu Ogółem  % 
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autobus 541 18,79% 23 27 46 36 37 72 112 188 
Źródło: opracowanie własne 

Mieszkańcy w ankiecie dokonali oceny jakości świadczonych usług przewozowych 

przez komunikację autobusową, aż 84,69% respondentów wyraziło niezadowolenie 

z  obecnie obowiązującej oferty przewozowej, mieszkańcy narzekali na zbyt rzadką 

częstotliwość kursowania oraz bezpośredniość połączenia, szczególnie mieszkańcy Gminy 

Rogoźno, gdyż aby dojechać do Poznania muszą przesiąść się w Obornikach bądź 

Wiatrowie. 

Tabela 48. Czy obecna autobusowa oferta przewozowa zaspokaja Pan/Pani 

potrzeby w zakresie wykonywanych podróży? 
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TAK 83 15,31% 5 7 6 4 4 8 21 28 

NIE 459 84,69% 19 20 41 31 33 64 92 159 

RAZEM 542 100% 24 27 47 35 37 72 113 187 
Źródło: opracowanie własne 

83,03% przebadanych respondentów wyraziło chęć zamiany zbiorowego środka transportu 

z autobusu na pociąg w przypadku reaktywacji linii kolejowej Czarnków – Rogoźno – 

Wągrowiec. Pozostała część osób (16,97%) nie wykazała zainteresowania transportem 

kolejowym w przypadku codziennych, cyklicznych podróży do miejsc docelowych. 
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Tabela 49. Komunikacja autobusowa - zmiana preferowanego środka transportu 

na pociąg 
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TAK 450 83,03% 11 11 39 30 33 59 92 175 

NIE 92 16,97% 13 16 8 5 4 13 21 12 

RAZEM 542 100% 24 27 47 35 37 72 113 187 
Źródło: opracowanie własne 

Osoby ankietowane, które wyraziły chęć zamiany swojego dotychczasowego środka 

transportu na pociąg w przypadku reaktywacji linii kolejowej Czarnków – Rogoźno – 

Wągrowiec zostały zapytane o determinanty, które są dla nich ważne przy zamianie środka 

transportu oraz od których zmiana ta jest zależna. Kolejno analizując, największe 

znaczenie ma czas przejazdu (23,69% osób badanych), następnie bezpośredniość 

połączenia (21,44%), częstotliwość kursowania (21,08%) oraz cena biletów (20,13%). 

Rysunek 35. Które z wskazanych poniżej elementów byłyby dla Pana/Pani 

najważniejsze przy zmianie środka transportu na pociąg? 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Pociąg 

20,01% podróży do miejsc docelowych przebadanych mieszkańców wykonywanych jest 

pociągiem. Skorzystanie z usług kolei jest możliwe tylko w Rogoźnie oraz Wągrowcu, 

dlatego też najwięcej mieszkańców tej Gminy oraz Miasta podróżuje koleją. Mieszkańcy 

pozostałych miast oraz gmin w przypadku chęci podróży koleją muszą dojechać do 

najbliższej, dogodnej im stacji PKP.  

Tabela 50. Struktura podróży mieszkańców pociągiem 

Środek transportu Ogółem % 
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pociąg 576 20,01% 73 187 186 33 9 31 32 25 
Źródło: opracowanie własne 

Podobnie jak w przypadku podróży autobusem, osoby podróżujące pociągami również 

dokonały oceny jakości usług przewozowych i 69,50% respondentów wyraziło 

niezadowolenie z obecnie obowiązującej kolejowej oferty przewozowej, tak wysoki procent 

wynika z wysokiego niezadowolenia mieszkańców spowodowanego nieczynną linią 

kolejową (poza Rogoźnem oraz Wągrowcem). 

Tabela 51 Czy obecna kolejowa oferta przewozowa zaspokaja Pan/Pani potrzeby 

w zakresie wykonywanych podróży? 

Odpowiedź 
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TAK 172 30,50% 23 89 42 5 1 4 6 2 

NIE 392 69,50% 47 94 142 26 8 27 25 23 

RAZEM 564 100% 70 183 184 31 9 31 31 25 
Źródło: opracowanie własne 

Badanie wykazało, że mieszkańcy Gmin: Ryczywół, Połajewo, Lubasz, Czarnków oraz 

Miasta Czarnków nieposiadający aktywnych linii kolejowych wyrażają większe 

niezadowolenie wynikające z oferowanych form transportu zbiorowego w porównaniu do 

mieszkańców Gmin Wągrowiec, Rogoźno oraz Miasta Wągrowiec. Szczegóły prezentuje 

poniższy wykres. 
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Rysunek 36. Charakterystyka opinii respondentów na temat obecnej kolejowej 

oferty przewozowej 

 
Źródło: opracowanie własne 

Osoby ankietowane spośród tych które nie mają możliwości wykonywania swoich podróży 

koleją bądź są one znacznie ograniczone, a wyraziły chęć zmiany swojego 

dotychczasowego środka transportu na pociąg w przypadku reaktywacji linii kolejowej 

Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec zostały zapytane o determinanty, które są dla nich 

ważne przy zamianie środka transportu oraz od których zmiana ta jest zależna. Kolejno 

analizując, największe znaczenie ma częstotliwość kursowania (25,07 % osób badanych), 

następnie czas przejazdu (23,61%), bezpośredniość połączenia (23,40%) oraz cena 

biletów (11,75%). 
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Rysunek 37. Które z wskazanych poniżej elementów byłyby dla Pana/Pani 

najważniejsze przy zmianie środka transportu na pociąg? 

 
Źródło: opracowanie własne 

2.1.5 ZMIANA ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH W OSTATNICH TRZECH LATACH 

W celu oszacowania zmian w potokach podróżnych w ostatnich 3 latach zapytano 

respondentów jak w tym okresie zmieniły się ich zachowania komunikacyjne. 

W ciągu trzech ostatnich lat aż 46,26% mieszkańców przebadanych miast bądź gmin 

zmieniło sposób realizacji swoich podróży, 52,02% nie zmieniło, natomiast 1,72% nie 

udzieliło odpowiedzi na zadane pytanie. 

Tabela 52. Czy w ciągu ostatnich 3 lat zmienił Pan/Pani sposób realizacji swoich 

typowy codziennych podróży? (np. zmienił(a) Pan/Pani najczęściej 

wykorzystany środek transportu, zmienił(a) Pan/Pani częstotliwości)? 

Odpowiedź Liczba wskazań % ogółu 

TAK 1316 46,26% 

NIE 1480 52,02% 

Brak odpowiedzi 49 1,72% 

RAZEM 2845 100% 
Źródło: opracowanie własne 

Wśród wskazanych elementów jako najczęstszą odpowiedź wskazywano  „Podróżuję 

więcej” aż 40,39%, kolejno „Zrezygnowałem z komunikacji zbiorowej na rzecz własnego 

samochodu” 22,55%, co potwierdza konieczność zamiany publicznego środka transportu 

na pojazd indywidualny ze względu na niezadawalający sposób realizacji podróży poprzez 

komunikacje autobusową oraz brak połączeń kolejowych. Dość duży udział  w ogóle 

odpowiedzi stanowi  „Zrezygnowałem z własnego samochodu na 

rzecz komunikacji kolejowej”, ale ta odpowiedź dotyczy zazwyczaj mieszkańców Gminy 

Rogoźno bądź Miasta Wągrowiec ze względu na występowanie  czynnego dworca PKP oraz 

możliwość realizacji połączeń kolejowych w kierunku Poznania. 
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Tabela 53. Czy w ciągu ostatnich 3 lat zmienił Pan/Pani sposób realizacji swoich 

typowych codziennych podróży? 

Możliwa odpowiedź Ogółem % 
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Zrezygnowałem z 
własnego samochodu 
na rzecz komunikacji 
kolejowej. 

148 12,00% 15 57 32 5 1 13 12 13 

Zrezygnowałem z 
własnego samochodu 
na rzecz komunikacji 
autobusowej. 

80 6,49% 4 5 7 6 4 5 18 31 

Zrezygnowałem z 

komunikacji 

zbiorowej na rzecz 
własnego 
samochodu. 

278 22,55% 20 56 43 33 12 30 35 49 

Zrezygnowałem z 
komunikacji 

zbiorowej na rzecz 
podróży 
samochodem jako 
pasażer. 

105 8,52% 4 18 22 5 7 11 16 22 

Przestałem 
podróżować. 

20 1,62% 0 2 6 3 1 2 2 4 

Podróżuję więcej. 498 40,39% 35 69 98 48 22 61 61 104 

Podróżuję mniej. 80 6,49% 5 12 20 4 2 6 11 20 

Inne 24 1,95% 1 2 9 2 2 3 2 3 

RAZEM 1233 100% 84 221 237 106 51 131 157 246 
Źródło: opracowanie własne 
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2.2 BADANIA ANKIETOWE PRZEDSIĘBIORCÓW 

2.2.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTW KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W BADANIU 

W toku badania zwrócono się do 164 podmiotów gospodarczych z terenu powiatu 

wągrowieckiego, obornickiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego. Otrzymano 64 

wypełnione ankiet. Pełna lista podmiotów, które wzięły udział w badaniu znajduje się 

w tabeli poniżej.  

Tabela 54. Lista przedsiębiorstw które wzięły udział w badaniu w podziale na 

Miasta i Gminy 

Nazwa Miasta/ Gminy Suma 

Gmina Wągrowiec 1 

Nelba Sp.j. Firma Produkcyjna  

Miasto Wągrowiec 16 

"Merx Polska" Sp. z o.o.  

"Odnowa" Modlibowscy Spółka jawna  

Agro- Mar Marek Konieczny  

Almat  

ArtLin S.C. Ryszard i Barbara Czarnieccy  

CID-ROL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  

Ekoświerk Andrzej Michalak  

Elsyster Grzegorz Woźniak  

Grzegorz Szafran Stolgreg  

Martyna Sp. z o.o.  

Metys PPHU Meble na wymiar Maciej Nowaczewski  

Pinkowski Bartosz Zakład Produkcji Maszyn Rolniczych  

RAPOOL Polska Sp. z o.o.  

TB Hydro Sp. z o.o.  

ZAKŁAD POWROŹNICZY S.C. EDYTA CZARNIECKA, HALINA   CZARNIECKA  

ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ IRENEUSZ SOBCZAK  

Gmina Rogoźno 5 

Agrogama Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa Kuźma i Keli S.j.  

DENDRO POLAND LTD  

Mo-Re Okucia Budowlane Mosiężne renowacja i produkcja Piotr   Renn  

MPC FOAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  

SCHNELL POLSKA SP. Z O.O.  

Gmina Połajewo 2 

"Art-Inox" Radosław Makowski  

EFEKT.S.C.  

Gmina Lubasz 3 

Jessa Jarosław Produkcja Grzybów Uprawnych  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rolgum-Lubasz  

Usługi Elektryczne i Produkcja Wyrobów Gumowych "El-Gum" Mirosław Graj  

Gmina Czarnków 1 

Poler-szlif  

Miasto Czarnków 7 

ALCO-MOT  

Firma MARWED Maria Szwed  

Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ZPP  
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Nazwa Miasta/ Gminy Suma 

Produkcja Handel Usługi Rol Big Sp. z o.o.  

SW-SOLAR Czarna Woda Sp.zo.o.  

Metrolog Sp. z o.o.  

Steico Sp. z o.o.  

Inne gminy z powiatów wągrowieckiego, obornickiego oraz 

czarnkowsko-trzcianeckiego 
29 

P.P.H.U. "PakSol" Spółka Jawna Leszek i Małgorzata Witczak  

PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE DAMŁYN SP. Z O.O.  

Spółdzielnia Kółek Rolniczych Damasławek  

"NORIS" Produkcja Handel Usługi  

"Darsta" Dariusz Stachera  

APACK Sp. z o.o.  

Automatyka Przemysłowa Panelico  

AVERMANN Fabryka Budowy Maszyn  

EDMON SYSTEM  

GĘDEK Płyta Warstwowa  

Guma Wicherek Spółka Jawna  

Kasprzyk Konstrukcje Roman Kasprzyk  

LEGALIZACJA BUTLI GAZOWYCH Malowanie Proszkowe M.WOLNY  

Marbleart Tomasz Małłek  

Modelarnia Pawlak S.C. Zdzisław Pawlak Przemysław Pawlak  

Produkcja - Handel - Usługi Katarzyna Kennemann  

PROMETPLAST Producent Płyty Warstwowe Chłodnicze Obornickie Blachy 

Trapezowe Jerzy Chorążyczewski 
 

Tombud System Waldemar Wicherek  

Waldemar Woźniak Zakład Produkcji Elementów Drogowych Waldemar 

Woźniak 
 

Demarbud Domy Letniskowe  

Eko-Bud Usługi Stolarsko-Ciesielskie Mariusz Deminiak  

ANTBUD Trzcianka  

Bestwood  

Centrum Leśne Trzcianka  

Firma Handlowa CERAMIKA LUX DOM S.c.  

Hydraulika Siłowa "FREJUS" Stanisław Frejus  

Kufel Janusz Produkcja Szyldów  

MAC Maciej Śliwiński  

Zakład Produkcji Opakowań Drewnianych Grażyna Rawczyńska  

RAZEM 64 

Źródło: opracowanie własne 
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Z 64 przedsiębiorstw, 35 podmioty gospodarcze znajdują się na terenie objętym 

inwestycją, pozostałe 29 przedsiębiorstw nie leży w bezpośrednim zasięgu inwestycji. 

Spośród tych 35 jednostek, najliczniejszą grupę stanowią firmy umiejscowione w Mieście 

Wągrowiec – 25%, kolejno Miasto Czarnków 11%, Gmina Rogoźno 8%, Gmina Lubasz 5%, 

Gmina Połajewo 3%, Gmina Czarnków 2% oraz Gmina Wągrowiec 1%. Gminy znajdujące 

się w grupie zaklasyfikowanej jako inne to: Damasławek, Drawsko, Oborniki, Skoki oraz 

Trzcianka. 

Rysunek 38. Procentowe zestawienie przedsiębiorstw wg miejsca lokalizacji, 

które wzięły udział w badaniu 

 
Źródło: opracowanie własne 

Największy udział wg kryterium wielkości stanowiły przedsiębiorstwa małe – 27, kolejno 

średnie – 17, mikro – 16 oraz duże – 4. 

Rysunek 39. Podział przedsiębiorstw poddanych badaniu wg wielkości 

 
Źródło: opracowanie własne  
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Tabela 55. Podział przedsiębiorstw które wzięły udział w badaniu wg klasyfikacji 

działalności i wielkości przedsiębiorstwa 

Rodzaj działalności Liczba przedsiębiorstw 

Przemysł 38 

duże 3 

średnie 10 

małe 15 

mikro 10 

Budownictwo 11 

średnie 4 

małe 6 

mikro 1 

Działalność usługowa 8 

średnie 1 

małe 3 

mikro 4 

Rolnictwo 5 

średnie 2 

małe 2 

mikro 1 

Transport 1 

małe 1 

Inne- Forum Gospodarcze Powiatu 

Czarnkowsko-Trzcianeckiego ZPP 1 

duże 1 

RAZEM 64 
Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 40. Podział przedsiębiorstw poddanych badaniu wg klasyfikacji 

działalności oraz wielkości  

 
Źródło: opracowanie własne  
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Według kryterium klasyfikacji działalności największą liczbę przedsiębiorstw stanowiły 

małe oraz mikro przedsiębiorstwa przemysłowe, następnie z obszaru budownictwa, 

działalności usługowej, rolnictwa, transportu oraz inne. Jako inne zaklasyfikowano Forum 

Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego Związek Pracodawców Prywatnych. 

2.2.2 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTW ZE WZGLĘDU NA ZAINTERESOWANIE 

REAKTYWACJĄ LINII KOLEJOWEJ CZARNKÓW - ROGOŹNO - WĄGROWIEC 

Tabela 56. Zestawienie przedsiębiorstw wg lokalizacji, które odpowiedziały na 

pytanie o reaktywacje linii kolejowej TAK/NIE 

Miasto/ Gmina Liczba przedsiębiorstw, które udzieliły odpowiedzi tak/nie 

Gmina Wągrowiec  
Nie 1 

Miasto Wągrowiec 16 

Nie 15 

Tak 1 

Gmina Rogoźno 5 

Nie 4 

Tak 1 

Gmina Połajewo 2 

Nie 1 

Tak 1 

Gmina Lubasz 3 

Nie 3 

Gmina Czarnków  
Tak 1 

Miasto Czarnków 5 

Nie 2 

Tak 5 

Inne 29 

Nie 28 

Tak 1 

RAZEM 64 
Źródło: opracowanie własne 

Przedsiębiorstwom zostało zadane pytanie: „Czy w przypadku reaktywacji połączenia 

kolejowego Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec Pana/Pani przedsiębiorstwo byłoby skłonne 

wykorzystać zrewitalizowane połączenie kolejowe w celu przewozu towarów do 

i z Pana/Pani przedsiębiorstwa?” Odpowiedzi tak udzieliło najwięcej przedsiębiorstw 

z Miasta Czarnków, kolejno Miasto Wągrowiec, Gmina Rogoźno, Gmina Połajewo, Gmina 

Czarnków oraz z kategorii Inne - Gmina Damasławek. 

Tabela 57. Zestawienie przedsiębiorstw które wzięły udział w ankiecie 

i odpowiedziały na pytanie o reaktywacje TAK wg kryterium lokalizacji oraz 

charakteru działalności 

Gmina/Miasto 

Miasto Wągrowiec 

Przemysł 

Gmina Rogoźno 

Przemysł 

Gmina Połajewo 
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Gmina/Miasto 

Budownictwo 

Gmina Czarnków 

Działalność usługowa 

Miasto Czarnków 

Działalność usługowa 

Inne- Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ZPP 

Przemysł 

Inne 

Rolnictwo 
Źródło: opracowanie własne 

Jednostki gospodarcze o charakterze klasyfikacji działalności przemysł w Mieście 

Wągrowiec, przemysł w Gminie Rogoźno, budownictwo w Gminie Połajewo, działalność 

usługowa w Gminie Czarnków, działalność usługowa, przemysł Forum Gospodarcze Powiatu 

Czarnkowsko-Trzcianeckiego ZPP w Mieście Czarnków, rolnictwo w Gminie Damasławek 

wyraziły zainteresowanie transportem swoich towarów po realizacji inwestycji reaktywacji 

linii kolejowej Czarnków – Rogoźno - Wągrowiec. 

Tabela 58. Zestawienie przedsiębiorstw które wzięły udział w ankiecie 

i odpowiedziały na pytanie o reaktywacje TAK wg kryterium wielkości 

Podział przedsiębiorstw  

wg kryterium wielkości 

Czy w przypadku reaktywacji połączenia kolejowego 

Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec Pana/Pani 

przedsiębiorstwo byłoby skłonne wykorzystać 

zrewitalizowane połączenie kolejowe w celu przewozu 

towarów do i z Pana/Pani przedsiębiorstwa? 

duże 3 

małe 3 

mikro 1 

średnie 3 

RAZEM 10 
Źródło: opracowanie własne 

Największym zainteresowaniem transportem towaru drogą kolejową po zrealizowaniu 

inwestycji wykazały się małe jednostki gospodarcze.  

Tabela 59. Zestawienie firm, które w przypadku reaktywacji linii kolejowej będą 

zainteresowane transportowaniem towarów poprzez kolej 

Nazwa przedsiębiorstwa 

DENDRO POLAND LTD 

EFEKT.S.C. 

Firma MARWED Maria Szwed 

Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ZPP 

Poler-szlif 

PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE DAMŁYN SP. Z O.O. 

SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. 

ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ IRENEUSZ SOBCZAK 

Metrolog Sp. z o.o. 

Steico Sp. z o.o. 
Źródło: opracowanie własne 
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W powyższej tabeli wskazano przedsiębiorstwa, które są skłonne transportować towary 

poprzez kolej po zakończeniu realizacji inwestycji w reaktywacje linii kolejowej Czarnków- 

Rogoźno- Wągrowiec. 

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę ich działalności. 

DENDRO POLAND LTD specjalizuje się w produkcji materacy piankowych na skalę 

europejską, działa w branży chemicznej oraz meblarskiej.  

EFEKT S.C. to przedsiębiorstwo wielobranżowe zajmujące się produkcją niewielkich 

obiektów przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, m.in. pawilonów 

handlowych, biurowych, gastronomicznych, bazarowych, stróżówek, wartowni, portierni, 

kontenerów socjalnych, przenośnych, handlowych, biurowych,  modułowych, ciągów 

handlowych a także myjni samochodowych, zaplecz stacji benzynowych, garaży, 

warsztatów oraz przystanków. Podmiot posiada oddziały zagraniczne w Niemczech oraz 

Wielkiej Brytanii. 

MARWED Maria Szwed przeważającą działalność firmy stanowi: sprzedaż hurtowa paliw 

i produktów pochodnych. Dodatkowa działalność firmy to: sprzedaż hurtowa drewna, 

materiałów budowlanych, wyposażenia sanitarnego oraz sprzedaż detaliczna pozostałych 

nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 

Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Związek 

Pracodawców Prywatnych, podstawowym celem Związku jest ochrona praw 

i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych 

pracowników oraz organów władzy publicznej. Do zadań Forum Powiatu Czarnkowsko-

Trzcianeckiego należy: 

• reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców, 

• oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców, 

• oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy 

publicznej dotyczącej interesów pracodawców, 

• występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz 

opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie 

stosunków pracy i polityki gospodarczej, 

• współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców, 

• organizowanie szkoleń pracodawców, 

• prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym 

pracodawców, 

• prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców 

i organizacji pracodawców. 

W skład Forum wchodzą następujące podmioty gospodarcze: Antbud, A-Z MOTO Leśnik 

Wojciech Magdziarz, A. Cija, Antoni Rogala, Artur Czarnkowski, Biuro Usług Rachunkowych 

Optimum, Bogdan Grabarz, Copal Sp. z o.o., Dora Metal Sp. z o.o., Drukarnia Interak Sp. 

z o.o., Edukacja Lubasz, Elmar Sp. z o.o., Estymator Bartosz Sekulski, Ewa Frejus, Hotel 

Lidia, Hurtownia warzyw Kasztelan, Jadłodajnia Osiedlowa, Marcin Charmaciński, Mercbed, 

Metrolog Spółka z o.o., Napptex Sp. z o.o., Odlewnia Żeliwa Drawski SA, Pael Projekt, PH 

Vernon, Piekarnia Bochenek, Plastmet Sp. z o.o., Projektowanie procesów produkcyjnych 

Anna Celebańska Beckendorf, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jan Jeziorny, 

Przedsiębiorstwo Transportowo- handlowe Ryszard Pertek, R. Bytyń, Rozwojowi.com, Sapa 

Aluminium Sp. z o.o., Seaking Poland Sp. z o.o., Steico Sp. z o.o., Tomasz Charmaciński, 

Tombet Tomasz Jaworski, Trzcianeckie Towarzystwo Użytkowników Kablowej Sieci 

Telewizyjnej, Viabud J. Gruszkiewicz, VOX industries SA, Wojciech Ławiński, WUSI. 

Poler Szlif to przedsiębiorstwo zajmujące się działalnością usługową. 



Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków – 

Rogoźno – Wągrowiec, jako element studium wykonalności 

 89 

Przedsiębiorstwo zbożowo-młynarskie DAMŁYN Sp. z o.o. od 1992 roku zajmuje się 

produkcją mąk pszennych oraz żytnich. 

SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. to podmiot którego działalność polega m. in. na: 

• wytwarzaniu energii elektrycznej,  

• ogrzewaniu osiedli, chłodzeniu, dostawie pary i sprężonego powietrza, 

• testowaniu i atestowaniu, analizie materiałów, nadzorze materiałów, 

• testowaniu maszyn i wyposażenia, 

• testowaniu dóbr konsumpcyjnych, 

• służbie kontroli jakości. 

Zakład Produkcji Drzewnej Ireneusz Sobczak działa na rynku od 1994 roku. Zajmuje 

się produkcją drewnianych nóg toczonych i frezowanych do mebli (stoły, fotele, krzesła). 

Metrolog Sp. z o.o. powstała w 1991 roku jako przedsiębiorstwo inżynierskie świadczące 

usługi dla sektora energetyki cieplnej. Firma jest producentem kompaktowych węzłów 

cieplnych na rynku polskim, oferuje kompleksową realizację inwestycji z zakresu 

energetyki cieplnej, a także budowy systemów uzdatniania wody, realizuje inwestycje na 

terenie całego kraju, a także na wybranych rynkach krajów europejskich. 

Steico Sp. z o.o. - producent materiałów budowlanych w tym m.in. szerokiej palety 

materiałów izolacyjnych z włókna drzewnego, belki dwuteowej na konstrukcję ścian, 

dachów czy stropów o zasięgu międzynarodowym.  

2.2.3 PROGNOZOWANA MASA PRZEWIEZIONYCH TOWARÓW 

Przebadano podmioty gospodarcze pod względem zasięgu redystrybucji towarów, aby 

określić znaczenie inwestycji w skali redystrybucji każdego z przedsiębiorstw, które 

wykazały zainteresowanie transportem kolejowym po zakończeniu realizacji inwestycji. 

Trzy przedsiębiorstwa transportują na obszarze województwa, osiem podmiotów 

transportuje poza obszar województwa, z czego trzy dodatkowo eksportują poza obszar 

Polski. 

Tabela 60. Charakterystyka przedsiębiorstw ze względu na zasięg obszaru 

działalności 

Liczba przedsiębiorstw które transportują tylko na obszarze województwa  3 

Liczba przedsiębiorstw które transportują poza obszar województwa 8 

Liczba przedsiębiorstw które transportują poza obszar Polski 3 
Źródło: opracowanie własne 

W celu określenia określnie popytu na transport towarów w ostatnich trzech latach wśród 

firm zainteresowanych reaktywacją linii kolejowej poproszono o podanie przewiezionych 

mas towarów od 2015 do 2017 roku. Wyniki przedstawia poniższy wykres. Spadek sumy 

oraz średniej masy przewiezionych towarów wynika ze spadku masy przewiezionych 

towarów dwóch przedsiębiorstw, których udział w ogólnej sumie jest znaczący.  

Prognoza na 2022 rok została opracowana w oparciu o deklaracje przedsiębiorstw odnośnie 

przyszłej potencjalnej przewiezionej masy towarów. W roku 2022 przewiezionych 

zostanie 163 484 tony towarów. 

Trzy ze wszystkich podmiotów gospodarczych nie podały szacunkowych wielkości mas 

towarów transportowanych, lecz są zainteresowane transportem towarów poprzez kolej. 
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Rysunek 41. Charakterystyka przedsiębiorstw ze względu na masę 

przewiezionych towarów w latach 2015-2017 i prognoza na 2022 rok 

 
Źródło: opracowanie własne 
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3 INWENTARYZACJA LINII KOLEJOWEJ 

3.1 STAN INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ 

3.1.1 STAN TECHNICZNY STACJI, PRZYSTANKÓW I ICH OTOCZENIA 

Tabela 61. Wągrowiec stacja - dane podstawowe 

Nazwa punktu eksploatacyjnego Wągrowiec 

Lokalizacja Miasto Wągrowiec 

Oznaczanie zgodne z 

nomenklaturą PKP PLK 
ST (stacja) 

Historia 

otwarcie stacji: 01.06.1889 r. 

rewitalizacji budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego 

otoczenia oraz budowy parkingów – 2015 r. 

Budynek używany zgodnie z przeznaczeniem 

Kasa biletowa czynna 

Dodatkowe tory istnieją, są eksploatowane 

Semafory świetlne  

Liczba peronów 2 

Liczba krawędzi peronowych 4 
Źródło: Opracowanie własne 

  

  

Bezpośrednie otoczenie 

Stacja Wągrowiec położona jest przy ulicy Dworcowej w centralnej części miasta. Poprzez 

ulicę Dworcową obiekt połączony jest z siecią drogową miasta. W sąsiedztwie stacji 

zlokalizowane są dwa przejazdy kolejowo-drogowe, po zachodniej stronie z ul. Kościuszki, 

po wschodniej stronie z ul. Przemysłową. Stan obu przejazdów należy określić jako bardzo 

dobry. Stację otacza zwarta zabudowa miejska. W sąsiedztwie stacji mieszczą się liczne 
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lokale mieszkalne. W promieniu 200 m znajdują się urząd pocztowy i sklepy spożywcze 

a w odległości 400 m od stacji kolejowej znajduje się Rynek miasta. 

Stan infrastruktury stacji 

Stacja została otwarta 1 czerwca 1889 r. i pierwotnie wchodziła w skład Królewskiego 

Pruskiego Zarządu Kolei (KPEV - Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung). 

Przez stacją przebiegają dwie linie kolejowe: 236 (w kierunku Rogoźna) oraz 356 

(w kierunku Poznania i Gołańcza). Linią 356 do Poznania prowadzony jest intensywny ruch 

pociągów o charakterze aglomeracyjnym, połączenie to zostało gruntownie 

zmodernizowane w latach 2010-2016. 

Stacja posiada cztery tory główne ułożone wokół dwóch peronów wyspowych, z których 

każdy posiada dwie krawędzie peronowe. Perony są oświetlone, częściowo zadaszone, 

posiadają elektroniczne tablice informacyjne, ławki oraz windy. Dojście do peronów 

umożliwia tunel podziemny prowadzący od budynku dworca, przez kolejne perony, aż do 

wyjścia na ulicy Średniej. W budynku dworca mieszczą się kasy biletowe, poczekalnia, 

toalety oraz lokal gastronomiczny. Całość przystosowana jest do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. 

Integracja z innymi środkami transportu 

Z budynkiem dworca zintegrowane jest centrum przesiadkowe: dworzec autobusowy, 

liczne parkingi oraz infrastruktura dla rowerzystów. Trasy autobusów jadących ze 

wszystkich dzielnic zbiegają się promieniście na dworcu kolejowym, który jest 

Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym.  

Tabela 62. Wiatrowiec - dane podstawowe 

Nazwa punktu eksploatacyjnego Wiatrowiec 

Lokalizacja Gmina Wągrowiec 

Oznaczanie zgodne z 

nomenklaturą PKP PLK 
PO (przystanek osobowy) 

Historia 
otwarcie stacji: 01.12.1888 r. 

zawieszenie ruchu pasażerskiego: 31.12.1992 r. 

Budynek brak 

Kasa biletowa brak 

Dodatkowe tory brak 

Semafory brak  

Liczba peronów 1 

Liczba krawędzi peronowych 1 
Źródło: Opracowanie własne 
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Bezpośrednie otoczenie  

Przystanek osobowy Wiatrowiec zlokalizowany jest wśród łąk i pól. Najbliższe 

zabudowania znajdują się w odległości ok. 400 m we wsi Wiatrowiec. Droga prowadząca 

na przystanek jest drogą gruntową, nieutwardzoną. W bliskim sąsiedztwie zlokalizowany 

jest niestrzeżony przejazd kolejowy, będący w złym stanie technicznym. 

Stan infrastruktury stacji 

Przystanek został otwarty 1 grudnia 1888 r. i pierwotnie wchodził w skład Królewskiego 

Pruskiego Zarządu Kolei (KPEV - Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung). 

Przez punkt eksploatacyjny przebiega linia kolejowa 236 (w kierunku Rogoźna 

i Wągrowca), po której obecnie nie jest prowadzony regularny ruch pasażerski.  

Przystanek posiada jeden tor, widoczne są jeszcze pozostałości peronu z jedną krawędzią 

peronową oraz niedziałającym oświetleniem. Torowisko jest przejezdne, pozostałości 

peronu są zarośnięte, zdewastowane i niezdatne do użytku. 

Integracja z innymi środkami transportu 

W najbliższym sąsiedztwie brak innych przystanków komunikacji zbiorowej oraz brak 

możliwości pozostawienia samochodu bądź roweru. 

Tabela 63. Runowo koło Wągrowca - dane podstawowe 

Nazwa punktu eksploatacyjnego Runowo koło Wągrowca 

Oznaczanie zgodne z 

nomenklaturą PKP PLK 
Przystanek osobowy 

Historia 
otwarcie stacji: 01.12.1888 r. 

zawieszenie ruchu pasażerskiego: 31.12.1992 r. 

Budynek rozebrany 

Kasa biletowa brak 

Dodatkowe tory rozebrane 

Semafory brak 

Liczba peronów 1 

Liczba krawędzi peronowych 2 
Źródło: Opracowanie własne 

  

Bezpośrednie otoczenie  

Przystanek osobowy Runowo koło Wągrowca zlokalizowany jest we wsi Runowo 

oddalonej o ok. 12 km od centrum Wągrowca. W bliskim sąsiedztwie zlokalizowany jest 

niestrzeżony przejazd kolejowy, będący w złym stanie technicznym. Do przystanku 

prowadzi droga utwardzona również w złym stanie technicznym. 
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Stan infrastruktury stacji 

Przystanek został otwarty 1 grudnia 1888 r. i pierwotnie wchodził w skład Królewskiego 

Pruskiego Zarządu Kolei (KPEV - Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung). 

Przez punkt eksploatacyjny przebiega linia kolejowa 236 (w kierunku Rogoźna 

i Wągrowca), po której obecnie nie jest prowadzony regularny ruch pasażerski.  

Przystanek posiada jeden tor, dodatkowy tor został rozebrany. Widoczne są jeszcze 

pozostałości peronu wyspowego. Budynek stacyjny został rozebrany. Istniejący tor jest 

wciąż przejezdny, pozostałości peronu są zarośnięte, zdewastowane i niezdatne do użytku. 

Integracja z innymi środkami transportu 

Przystanek autobusowy obsługujący autobusy PKS do Wągrowca i do Żelic znajduje się 

w odległości 50 m. Odległość do DW 241 wynosi 3,5 km. 

Tabela 64. Rogoźno Wielkopolskie - dane podstawowe 

Nazwa punktu eksploatacyjnego Rogoźno Wielkopolskie 

Oznaczanie zgodne z 

nomenklaturą PKP PLK 
ST (stacja) 

Historia otwarcie stacji: 15.05.1879 r. 

Budynek używany zgodnie z przeznaczeniem 

Kasa biletowa czynna 

Dodatkowe tory istnieją, są eksploatowane 

Semafory świetlne  

Liczba peronów 2 

Liczba krawędzi peronowych 4 
Źródło: Opracowanie własne 
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Bezpośrednie otoczenie  

Stacja zlokalizowana jest w zachodniej części miasta, przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej 

i Mickiewicza, wśród zabudowy jednorodzinnej. W odległości 700 m znajduje się stacja 

paliw „Orlen”, ścisłe centrum oraz Urząd Miejski oddalone są o ok. 2,5 km. Od stacji 

prowadzi bocznica kolejowa do zakładów Dendro Polska. 

Stan infrastruktury stacji 

Przystanek został otwarty 15 maja 1879 r. i pierwotnie wchodził w skład Królewskiej 

Pruskiej Kolei Wschodniej (KO - Königlich Preußische Ostbahn). 

Krzyżują się tu linie kolejowe 236 (w kierunku Czarnkowa i Wągrowca) i 354 (w kierunku 

Poznania i Piły). Regularne połączenia pasażerskie odbywają się wyłącznie na trasie linii nr 

354, która obecnie przechodzi modernizację.  

Stacja składa się aż z sześciu torów głównych i dwóch peronów wyspowych. Torowiska, 

sieć trakcyjne oraz perony zostaną przebudowane w ramach prowadzonych prac na linii 

Poznań – Piła. Obecnie na peronie 1 umieszczone są niewielkie wiaty, przejście pomiędzy 

peronami a budynkiem dworca odbywa się na poziomie torów.  

W budynku dworca mieści się poczekalnia, obiekt częściowo zaadoptowany jest do 

pełnienia innych funkcji. Budynek dworca posiada odświeżoną elewację. Przed dworcem 

znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe. Nawierzchnia ulic Dworcowej i Mickiewicza 

jest w złym stanie.  

Integracja z innymi środkami transportu 

Przy dworcu znajdują się dwa stanowiska autobusowe obsługiwane przez Gminne Przewozy 

Pasażerskie Oborniki oraz PKS. Połączenia autobusowe wykonywane są rzadko, co stanowi 

problem dla niezmotoryzowanych mieszkańców w kontekście dotarcia do stacji kolejowej 

z centrum Rogoźna. Zmusza ich to do wykorzystania własnych samochodów stąd wokół 

dworca można zaobserwować liczba zaparkowane samochody oraz rowery. 

Tabela 65. Wiardunki - dane podstawowe 

Nazwa punktu eksploatacyjnego Wiardunki 

Oznaczanie zgodne z 

nomenklaturą PKP PLK 
punkt eksploatacyjny zlikwidowany 

Historia 

otwarcie stacji: 01.10.1896 r. 

zawieszenie ruchu pasażerskiego: 31.12.1992 r. 

data likwidacji: 08.11.2004 r. 

Budynek rozebrany 

Kasa biletowa zlikwidowana 

Dodatkowe tory rozebrany 

Semafory kształtowe zdemontowane 

Liczba peronów 1 

Liczba krawędzi peronowych 1 
Źródło: Opracowanie własne 
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Bezpośrednie otoczenie  

Zlikwidowany przystanek osobowy Wiardunki znajduje się w zachodniej części wsi. Do 

przystanku prowadzi droga szutrowa w bardzo złym stanie. Obiekt otoczony jest polami 

uprawnymi i łąkami. Ścisła zabudowa wsi znajduje się w odległości około 500 i 1000 m.  

Przystanek mieści się w odległości około 8 km od Drogi Krajowej 11 oraz około 10 km od 

Drogi Wojewódzkiej 178. 

Stan infrastruktury stacji 

Przystanek został otwarty 1 października 1896 r. i pierwotnie wchodził w skład 

Królewskiego Pruskiego Zarządu Kolei (KPEV - Königlich Preußische Eisenbahn-

Verwaltung). 

Przez zlikwidowany punkt eksploatacyjny przebiega linia kolejowa 236 (w kierunku 

Rogoźna i Czarnkowa), po której obecnie nie jest prowadzony regularny ruch pasażerski. 

Linia okazjonalnie wykorzystywana jest do transportu węgla do zakładów STEICO CEE Sp. 

z o.o. w Czarnkowie. 

Przystanek posiada jeden tor, widoczne są jeszcze pozostałości peronu z jedną krawędzią 

peronową oraz niedziałającym oświetleniem. Torowisko jest przejezdne, pozostałości 

peronu są zdewastowane i niezdatne do użytku. W przeszłości istniał dodatkowi tor, 

budynek dworcowy oraz semafory kształtowy po których nie pozostał już żaden ślad.  

Integracja z innymi środkami transportu 

Około 500 m od przystanku osobowego znajduje się przystanek PKS Skrzyżowanie 

obsługujący połączenia do Chodzieży, Ryczywołu, Radomia, Rogoźna i Wągrowca. 

Tabela 66. Ryczywół - dane podstawowe 

Nazwa punktu eksploatacyjnego Ryczywół 

Oznaczanie zgodne z 

nomenklaturą PKP PLK 
LPO - ładownia publiczna i przystanek osobowy 

Historia 
otwarcie stacji: 01.10.1896 r. 

zawieszenie ruchu pasażerskiego: 31.12.1992 r. 

Budynek adaptowany do innych celów 

Kasa biletowa zlikwidowana 

Dodatkowe tory 
istnieje dodatkowy tor, dawniej możliwość mijanki na 

szlaku 

Semafory kształtowe, zdemontowane 

Liczba peronów 1 

Liczba krawędzi peronowych 1 
Źródło: Opracowanie własne 
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Bezpośrednie otoczenie 

Przystanek osobowy Ryczywół zlokalizowany jest na południe o zabudowań wsi Ryczywół, 

przy ulicy Kolejowej. Droga prowadząca do przystanku wykonana jest z nawierzchni 

asfaltowej posiadającej liczne dziury i ubytki. W bliskim sąsiedztwie mieści się niestrzeżony 

przejazd kolejowo-drogowy z ul. Obornicką. Stacja znajduje się w odległości około 6 km 

od Drogi Wojewódzkiej 178. 

Przystanek znajduje się w odległości około 100 m od najbliższego sklepu oraz stacji paliw. 

Od strony północnej przystanek położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, w odległości około 600 m od centrum wsi Ryczywół. Od 

strony południowej  w okolicy przystanku znajdują się pola uprawne i łąki. 

Stan infrastruktury stacji 

Przystanek został otwarty 1 października 1896 r. i pierwotnie wchodził w skład 

Królewskiego Pruskiego Zarządu Kolei (KPEV - Königlich Preußische Eisenbahn-

Verwaltung). 

Przez punkt eksploatacyjny przebiega linia kolejowa 236 (w kierunku Rogoźna 

i Czarnkowa), po której obecnie nie jest prowadzony regularny ruch pasażerski. Linia 

okazjonalnie wykorzystywana jest do transportu węgla do zakładów STEICO CEE Sp. z o.o. 

w Czarnkowie. 

Przystanek posiada dwa tory oraz pozostałości jednego peronu wyspowego z widoczną 

jedną krawędzią peronową. Budynek stacyjny został adaptowany pod cele mieszkaniowe. 

Oba tory są wciąż przejezdne, dodatkowy tor jest zarośnięty, zwrotnice są nieużywane 

(prawdopodobnie wciąż sprawne), semafory kształtowe zostały zdemontowane. 

Pozostałości peronu są zdewastowane i niezdatne do użytku, stan infrastruktury należy 

określić jako zły.  

Integracja z innymi środkami transportu 

W okolicy przystanku brak przystanków autobusowych. 
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Tabela 67. Połajewo - dane podstawowe 

Nazwa punktu eksploatacyjnego Połajewo 

Oznaczanie zgodne z 

nomenklaturą PKP PLK 
L - ładownia publiczna 

Historia 
otwarcie stacji: 01.10.1896 r. 

zawieszenie ruchu pasażerskiego: 31.12.1992 r. 

Budynek adaptowany do innych celów 

Kasa biletowa zlikwidowana 

Dodatkowe tory 
istnieje dodatkowy tor, dawniej możliwość mijanki na 

szlaku 

Semafory kształtowe, zdemontowane 

Liczba peronów 1 

Liczba krawędzi peronowych 1 
Źródło: Opracowanie własne 

  

Bezpośrednie otoczenie 

Przystanek osobowy (zdegradowany do roli ładowni publicznej) w Połajewie znajduje się 

przy drodze z kostki brukowej, która krzyżuje się z drogą wojewódzką 178. Stan techniczny 

drogi prowadzącej na przystanek jest bardzo zły.  

Przystanek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego oraz stacji 

paliw. Na północ od linii torów kolejowych najbliższe zabudowania znajdują się we wsi 

Przybychowo (około 2,5 km). Na południe od przystanku większa liczba zabudowań 

znajduje się w odległości około 500 m.  

Stan infrastruktury stacji 

Przystanek został otwarty 1 października 1896 r., wchodził w skład Królewskiego Pruskiego 

Zarządu Kolei (KPEV - Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung). 

Przez punkt eksploatacyjny przebiega linia kolejowa 236 (w kierunku Rogoźna 

i Czarnkowa), po której obecnie nie jest prowadzony regularny ruch pasażerski. Linia 

okazjonalnie wykorzystywana jest do transportu węgla do zakładów STEICO CEE Sp. z o.o. 

w Czarnkowie. 

Przystanek posiada dwa tory oraz pozostałości peronu wyspowego z widoczną jedną 

krawędzią peronową. Budynek stacyjny został adaptowany pod cele mieszkaniowe. Oba 

tory są wciąż przejezdne, dodatkowy tor jest zarośnięty, zwrotnice są nieużywane 

(prawdopodobnie wciąż sprawne), semafory kształtowe zostały zdemontowane. Stan 

infrastruktury należy określić jako zły. Przy drodze wojewódzkiej można dostrzec 

pozostałości rampy ładowniczej. 
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Integracja z innymi środkami transportu 

W odległości około 3 km, w centrum wsi Połajewo znajduje się przystanek PKS. 

Tabela 68. Ciążyń - dane podstawowe 

Nazwa punktu eksploatacyjnego Ciążyń 

Oznaczanie zgodne z 

nomenklaturą PKP PLK 
Punkt eksploatacyjny zlikwidowany 

Historia 

otwarcie stacji: 01.10.1896 r. 

zawieszenie ruchu pasażerskiego: 31.12.1992 r. 

data likwidacji: 28.11.2005 r. 

Budynek zlikwidowany 

Kasa biletowa zlikwidowana 

Dodatkowe tory zlikwidowany 

Semafory kształtowe zdemontowane 

Liczba peronów 1 

Liczba krawędzi peronowych 1 
Źródło: Opracowanie własne 

  

Bezpośrednie otoczenie 

Zlikwidowany przystanek osobowy Ciążyń położony jest w zachodniej części osady Ciążyń. 

Do przystanku prowadzi droga o nawierzchni szutrowej. Najbliższa zabudowa mieszkalna 

znajduje się w odległości około 100 m od przystanku. Przystanek znajduje się około 400 m 

od centrum osady Ciążyń, około 800 m od wsi Komorzewo oraz ok 2,4 km od wsi Huta. 

Okolicę przystanku stanowią głównie pola uprawne oraz nieliczne budynki mieszkalne.  

Przystanek znajduje się w odległości około 5 km od Drogi Wojewódzkiej 178. 

Stan infrastruktury stacji 

Przystanek został otwarty 1 października 1896 r., wchodził w skład Królewskiego Pruskiego 

Zarządu Kolei (KPEV - Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung). 

Przez zlikwidowany punkt eksploatacyjny przebiega linia kolejowa 236 (w kierunku 

Rogoźna i Czarnkowa), po której obecnie nie jest prowadzony regularny ruch pasażerski. 

Linia okazjonalnie wykorzystywana jest do transportu węgla do zakładów STEICO CEE Sp. 

z o.o. w Czarnkowie. 

Przystanek posiada jeden tor, widoczne są jeszcze pozostałości peronu wyspowego z jedną 

krawędzią peronową. Torowisko jest przejezdne, pozostałości peronu są zdewastowane 

i niezdatne do użytku. W przeszłości istniał dodatkowi tor, budynek dworcowy oraz 

semafory kształtowe po których nie pozostał już żaden ślad.  
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Integracja z innymi środkami transportu 

W pobliżu przystanku kolejowego nie ma żadnego przystanku komunikacji autobusowej. 

Tabela 69. Jędrzejewo Wielkopolskie - dane podstawowe 

Nazwa punktu eksploatacyjnego Jędrzejewo Wielkopolskie 

Oznaczanie zgodne z 

nomenklaturą PKP PLK 
Punkt eksploatacyjny zlikwidowany 

Historia 

otwarcie stacji: 01.10.1896 r. 

zawieszenie ruchu pasażerskiego: 31.12.1992 r. 

data likwidacji: 28.11.2005 r. 

Budynek adaptowany do innych celów 

Kasa biletowa zlikwidowana 

Dodatkowe tory brak 

Semafory kształtowe, zdemontowane 

Liczba peronów 1 

Liczba krawędzi peronowych 1 
Źródło: Opracowanie własne 

  

Bezpośrednie otoczenie 

Zlikwidowany przystanek osobowy Jędrzejewo Wielkopolskie znajduje się w północnej 

części wsi. Do przystanku prowadzi droga z kostki brukowej. Przystanek otoczony jest 

polami uprawnymi. 

Centralny punkt wsi Jędrzejewo znajduje się w odległości około 300 m od przystanku PKP. 

Droga Wojewódzka 178 znajduje się odległości około 6,5 km a Droga Wojewódzka 183 

w odległości około 7 km. 

Stan infrastruktury stacji 

Przystanek został otwarty 1 października 1896 r., wchodził w skład Królewskiego Pruskiego 

Zarządu Kolei (KPEV - Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung). 

Przez zlikwidowany punkt eksploatacyjny przebiega linia kolejowa 236 (w kierunku 

Rogoźna i Czarnkowa), po której obecnie nie jest prowadzony regularny ruch pasażerski. 

Linia okazjonalnie wykorzystywana jest do transportu węgla do zakładów STEICO CEE Sp. 

z o.o. w Czarnkowie. 

Przystanek posiada jeden tor, widoczne są jeszcze pozostałości peronu z jedną krawędzią 

peronową. Budynek stacyjny został adaptowany pod cele mieszkaniowe. Torowisko jest 

przejezdne, pozostałości peronu są zdewastowane i niezdatne do użytku. W przeszłości 

istniał dodatkowi tor, po którym nie pozostał już żaden ślad. 
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Integracja z innymi środkami transportu 

W pobliżu przystanku kolejowego nie ma żadnego przystanku komunikacji autobusowej. 

Tabela 70. Lubasz koło Czarnkowa - dane podstawowe 

Nazwa punktu eksploatacyjnego Lubasz koło Czarnkowa 

Oznaczanie zgodne z 

nomenklaturą PKP PLK 
L - ładownia publiczna 

Historia 
otwarcie stacji: 01.10.1896 r. 

zawieszenie ruchu pasażerskiego: 31.12.1992 r. 

Budynek adaptowany do innych celów 

Kasa biletowa zlikwidowana 

Dodatkowe tory 
istnieje dodatkowy tor, dawniej możliwość mijanki na 

szlaku 

Semafory kształtowe, zdemontowane 

Liczba peronów 1 

Liczba krawędzi peronowych 2 
Źródło: Opracowanie własne 

  

Bezpośrednie otoczenie 

Przystanek (zdegradowany do roli ładowni publicznej) w Lubaszu znajduje się przy ulicy 

kolejowej. Jest to droga głównie o nawierzchni asfaltowej. Końcowy odcinek drogi pokryty 

jest nawierzchnią szutrową. Przystanek otoczony jest polami uprawnymi oraz 

łąkami i lasem.  

Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości 50 m od przystanku na ulicy 

Parkowej. Ulica kolejowa krzyżuje się z ulicą Bolesława Chrobrego (DW 182) która stanowi 

główną drogę biegnącą przez Gminę Lubasz. Zwarta zabudowa mieszkalna znajduje się 

w odległości około 300 m od przystanku PKP. Centralny punkt Gminy znajduje się około 

1 000 m od przystanku. W odległości 100 m od przystanku kolejowego znajduje się 

najbliższy zakład produkcyjny, wytwarzający baterie i ogniwa cynkowo-powietrzne. 

W bliskiej odległości (około 200 m) znajduje się Zakład piekarniczo-cukierniczy oraz Urząd 

Pocztowy.  

Stan infrastruktury stacji 

Przystanek został otwarty 1 października 1896 r., wchodził w skład Królewskiego Pruskiego 

Zarządu Kolei (KPEV - Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung). 

Przez punkt eksploatacyjny przebiega linia kolejowa 236 (w kierunku Rogoźna 

i Czarnkowa), po której obecnie nie jest prowadzony regularny ruch pasażerski. Linia 

okazjonalnie wykorzystywana jest do transportu węgla do zakładów STEICO CEE Sp. z o.o. 

w Czarnkowie. 
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Przystanek posiada dwa tory oraz pozostałości jednego peronu wyspowego z widoczną 

jedną krawędzią peronową. Budynek stacyjny zdewastowany. Oba tory są wciąż 

przejezdne, dodatkowy tor jest zarośnięty, zwrotnice są nieużywane (prawdopodobnie 

wciąż sprawne), semafory kształtowe zostały zdemontowane. Pozostałości peronu są 

zdewastowane i niezdatne do użytku. Stan infrastruktury należy określić jako zły. Przy 

drodze wojewódzkiej można dostrzec pozostałości rampy ładowniczej. 

Integracja z innymi środkami transportu 

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w okolicy skrzyżowania ulic Bolesława 

Chrobrego oraz ul. Podgórnej czyli w odległości około 1 000 m od przystanku kolejowego. 

Przystanek jest obsługiwany przez przewoźników PKS Poznań oraz PKS Wałcz, którzy 

oferują przewozy w kierunku Poznania i Wałcza. 

Tabela 71. Bzowo Goraj - dane podstawowe 

Nazwa punktu eksploatacyjnego Bzowo Goraj 

Oznaczanie zgodne z 

nomenklaturą PKP PLK 
L - ładownia publiczna 

Historia 
otwarcie stacji: 01.10.1896 r. 

zawieszenie ruchu pasażerskiego: 31.12.1992 r. 

Budynek 
adaptowany do innych celów, częściowo 

zamieszkany, częściowo opuszczony 

Kasa biletowa zlikwidowana 

Dodatkowe tory istnieją dodatkowe tory 

Semafory kształtowe, unieważnione 

Liczba peronów 2 

Liczba krawędzi peronowych 4 
Źródło: Opracowanie własne 

  

Bezpośrednie otoczenie 

Dawny przystanek (zdegradowany do roli ładowni publicznej) w Bzowie Goraju znajduje 

się około 50 m od drowi wojewódzkiej 153. Do przystanku prowadzi droga szutrowa, 

w złym stanie technicznym.  

Przystanek otoczony jest polami uprawnymi oraz łąkami. Centrum wsi Goraj mieści się 

w odległości ok 1000 m od przystanku,  

Stan infrastruktury stacji 

Przystanek został otwarty 1 października 1896 r., wchodził w skład Królewskiego Pruskiego 

Zarządu Kolei (KPEV - Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung). 
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Na przystanku krzyżują się linia 236 (w kierunku Rogoźna) i linia 390 w kierunku 

Czarnkowa, po której obecnie nie jest prowadzony regularny ruch pasażerski. Linia 

okazjonalnie wykorzystywana jest do transportu węgla do zakładów STEICO CEE Sp. z o.o. 

w Czarnkowie. W Bzowie Goraju zmieniany jest kierunek jazdy składów. 

Przystanek posiada trzy czynne tory oraz pozostałości dwóch peronów wyspowych 

z widocznymi czterema krawędziami peronowymi. Budynek stacyjny zdewastowany, 

częściowo adaptowany do celów mieszkaniowych. Tory są wciąż przejezdne, zarośnięte, 

części zwrotnic wciąż jest używana, semafory kształtowe zostały unieważnione. 

Z pierwotnych 5 torów dwa zostały rozebrane. Pozostałości peronów są zdewastowane 

i niezdatne do użytku. Stan infrastruktury należy określić jako zły.  

Integracja z innymi środkami transportu 

W pobliżu przystanku kolejowego nie ma żadnego przystanku komunikacji autobusowej. 

Tabela 72. Czarnków stacja - dane podstawowe 

Nazwa punktu eksploatacyjnego Czarnków 

Oznaczanie zgodne z 

nomenklaturą PKP PLK 
ST (stacja) 

Historia 
Otwarcie stacji: 10.04.1897 r. 

Zawieszenie ruchu pasażerskiego: 31.12.1992 r. 

Budynek 
adaptowany do innych celów, częściowo 

zamieszkany, częściowo opuszczony. 

Kasa biletowa zlikwidowana 

Dodatkowe tory istnieją dodatkowe tory 

Semafory kształtowe zdemontowane 

Liczba peronów 2 

Liczba krawędzi peronowych 2 
Źródło: Opracowanie własne 
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Bezpośrednie otoczenie 

Stacja kolejowa Czarnków znajduje się w Czarnkowie przy ulicy Dworcowej 1. Do dworca 

prowadzi ulica Dworcowa krzyżująca się z ulicą Kościuszki. Przed dworcem brak jest 

wyznaczonych miejsc parkingowych, a nawierzchnia ulicy Dworcowej jest w złym stanie.  

Stacja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkaniowych na ulicy 

dworcowej oraz w bliskiej odległości od bloków mieszkalnych na osiedlu Parkowym. 

W odległości 50 m od stacji kolejowej znajduje się stacja benzynowa a w odległości około 

100 m najbliższy sklep spożywczy i punkt pocztowy. Stacja kolejowa znajduje się 

ok 1,6 km od ratusza oraz ścisłego centrum Miasta.  

Stan infrastruktury stacji 

Przystanek został otwarty 10 kwietnia 1897 r., wchodził w skład Królewskiego Pruskiego 

Zarządu Kolei (KPEV - Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung 

Przez punku eksploatacyjny przebiega linia kolejowa 390 (w kierunku Bzowa Goraju), po 

której obecnie nie jest prowadzony regularny ruch pasażerski. Stacja wykorzystywana jest 

do transportu węgla do zakładów STEICO CEE Sp. z o.o. w Czarnkowie. Za stacją 

w kierunku Piły znajduje się prowizoryczny kozioł oporowy, koniec linii 390. 

Przystanek posiada jeden czynny tor główny, dwa tory dodatkowe oraz pozostałości dwóch 

peronów wyspowych z widocznymi dwiema krawędziami peronowymi. Znajduje się tu 

ładownia publiczna oraz odgałęzienie bocznicy do zakładu Steico Sp. z.o.o. Budynek 

stacyjny zdewastowany, częściowo adaptowany do celów mieszkaniowych. Tory są wciąż 

przejezdne, zarośnięte, część zwrotnic wciąż jest używana, semafory kształtowe zostały 

zdemontowane. Pozostałości peronów są zdewastowane i niezdatne do użytku. Stan 

infrastruktury należy określić jako zły.  

Integracja z innymi środkami transportu 

W odległości 100 metrów od stacji, przy ul. Kościuszki znajdują się przystanki komunikacji 

zbiorowej.  

3.1.2 STAN TECHNICZNY TOROWISK 

Analizowana linia kolejowa ma długość 64 km i 906 m, jest to odcinek jednotorowy, 

niezelektryfikowany, zarządzany przez PKP PLK. 

Linia 236 ma kategorię linii drugorzędnej3, natomiast 390 jest linią znaczenia 

miejscowego4. 

Poniżej w tabeli zastawiono aktualnie obowiązujące prędkości dopuszczalne na odcinkach 

przedmiotowej linii nr 236 i 390.  

 

                                           
3 Zgodnie z obowiązująca kategoryzacją linii kolejowych oznacza to następujące parametry eksploatacyjne: 

obciążenie przewozami T [Tg/rok]: 3≤T<10, prędkość maksymalna [km/h] 60<Vmax≤80, prędkość maksymalna 

pociągów towarowych [km/h]: 50<Vmax≤60, dopuszczalne naciski osi P [kN]: 200≤P<210. 

4 Zgodnie z obowiązująca kategoryzacją linii kolejowych oznacza to następujące parametry eksploatacyjne: 

obciążenie przewozami T [Tg/rok]: T<3, prędkość maksymalna [km/h]: Vmax≤60, prędkość maksymalna 
pociągów towarowych [km/h]:  Vmax≤50, dopuszczalne naciski osi P [kN]: P<200. 
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Tabela 73. Wykaz maksymalnych prędkości pociągów pasażerskich i towarowych 

Linia Km początku Km końca 
Autobusy szynowe 

i EZT 

Wągrowiec - Bzowo Goraj 77,013 95,424 0 km/h 

Wągrowiec - Bzowo Goraj 95,424 96,800 60 km/h 

Wągrowiec - Bzowo Goraj 96,800 136,278 30 km/h 

Bzowo Goraj - Czarnków -0,293 0,769 30 km/h 

Bzowo Goraj - Czarnków 0,769 7,303 20 km/h 

Linia Km początku Km końca Pociągi towarowe 

Wągrowiec - Bzowo Goraj 77,013 95,424 0 km/h 

Wągrowiec - Bzowo Goraj 95,424 135,620 30 km/h 

Wągrowiec - Bzowo Goraj 135,620 136,278 20 km/h 

Bzowo Goraj - Czarnków -0,293 0,769 20 km/h 

Bzowo Goraj - Czarnków 0,769 7,303 20 km/h 
Źródło: PKP PKL – Regulamin Sieci 2017/2018 

Na przedmiotowym odcinku regularny ruch pasażerski został wstrzymany 31 grudnia 1992 

r. od tego czasu połączenie wykorzystywane było do przejazdów pociągów turystycznych 

oraz do dowozu węgla do zakładów STEICO CEE Sp. z o.o. w Czarnkowie. Na odcinku 

Wągrowiec – Rogoźno czasowo wznowiono ruch pociągów pasażerskich (01.06.2011 – 

01.03.2012) na okres remontu połączenia kolejowego Wągrowiec – Poznań. 

Torowisko oraz urządzenia SRK 

Na całym odcinku objętym Analizą tory kolejowe są w złym stanie technicznym. Najlepiej 

świadczy o tym wykaz maksymalnych prędkości, prawie na całej długości trasy 

maksymalna prędkość wacha się pomiędzy 20 a 30 km/h. 

Na całej długości torowiska występuje silne zachwaszczenie. Tłuczeń (podsypka) jest silnie 

zanieczyszczony, są miejsca na linii kolejowej gdzie tłuczeń już przestał być widoczny spod 

warstwy ziemi, liści i trawy.  

Drewniane podkłady są w wielu miejscach spróchniałe, mają liczne pęknięcia, czoła 

podkładów często są całkowicie odsłonięte. Występują wychlapki.  

Rysunek 42. Stan obecny torowiska 

  
Źródło: Opracowanie własne 
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Sterowanie ruchem kolejowym odbywało się przez semafory kształtowe. Obecnie wszystkie 

zostały zlikwidowane, ostatnie zachowane semafory można dostrzec w rejonie punktu 

eksploatacyjnego Bzowo Goraj.  

Rysunek 43. Zwrotnica w Lubaszu, semafor kształtowy w Bzowie Goraju 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Zwrotnice kolejowe sterowane są ręcznie, ostatnie używane zwrotnice kolejowe znajdują 

się w Bzowie Goraju i na stacji Czarnków. Zwrotnice wykorzystywane są podczas 

manewrowania składami dostarczającymi węgiel do zakładów STEICO CEE Sp. z o.o. 

w Czarnkowie. 

Rysunek 44. Zwrotnice na stacji Czarnków 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Obiekty inżynieryjne 

Wzdłuż analizowanego odcinka dostrzec można kilka interesujących obiektów 

inżynieryjnych. Są to 4 wiadukty, 4 mosty nad rzekami Węłną, Flintą i Rudką oraz liczne 

przepusty pod linią kolejową.  

Najbardziej imponującymi obiektami są wiadukty kolejowe w Gminie Czarnków na terenie 

wsi Pianówka. Pierwszy z wiaduktów przebiega nad drogą wojewódzką 181, składa się 

z dwóch betonowych podpór i stalowego przęsła. Stan techniczny wiaduktu umożliwia 

przejazd pociągów, widoczna jest jednak daleko posunięta korozja elementów stalowych. 
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Rysunek 45. Wiadukt stalowy nad drogą wojewódzką we wsi Pianówka 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Drugi z wiaduktów jest konstrukcji ceglanej, przebiega nad drogą Goraj – Planówka 

w gminie Czarnków. Stan techniczny wiaduktu umożliwia przejazd pociągów. Wiadukt 

utrzymany jest w dobrym stanie. 

Rysunek 46. Wiadukt ceglany nad drogą Goraj – Planówka 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Pozostałe dwa wiadukty znajdują się w gminie Ryczywół oraz w Mieście Wągrowiec. 

W gminie Ryczywół wiadukt biegnie w ciągu ul. Działkowej. Wiadukt został 

wyremontowany w 2016 r. i jest w bardzo dobrym stanie technicznym.  

Obiekt w Wągrowcu jako jedyny jest dwutorowy, przebiega nad lokalną drogą w pobliżu 

stacji PKP.  

Rysunek 47. Wiadukty w Wągrowcu i Ryczywole 

  
Źródło: Opracowanie własne 
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W gminie Rogoźno zlokalizowane są dwa mosty nad rzeką Wełną, pierwszy w osadzie 

Żołędzin, drugi na terenach zalesionych na północ od stacji kolejowej. Trzeci most 

zlokalizowany jest w gminie Ryczywół, nad rzeką Flintą. Czwarty mosty jest w gminie 

Wągrowiec nad rzeką Rudką. Mosty są jednotorowe, konstrukcji stalowej. Stan techniczny 

mostów umożliwia przejazd pociągów, widoczna jest jednak daleko posunięta korozja 

elementów stalowych. 

Rysunek 48. Most nad rzeką Wełną 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Pod analizowaną linią kolejową mieści się ponad 20 przepustów. Część z przepustów jest 

zarośnięta i trudno dostępna. Technologia wykonania przepustów jest zróżnicowana, 

niektóre obiekty są ceglane, niektóre betonowe. Stan techniczny jest również bardzo 

zróżnicowany, wiele obiektów jest zachwaszczona w sposób uniemożliwiający ich 

prawidłowe działanie. 

Rysunek 49. Przepusty pod linią kolejową 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Przejazdy kolejowo-drogowe 

Zdecydowana większość przejazdów kolejowo-drogowych to obiekty kategorii D (przejazdy 

użytku publicznego niewyposażone w systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu). Jedyne 

przejazdy wyposażone w rogatki i sygnalizację świetlną występują w Wągrowcu i Rogoźnie. 
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Rysunek 50. Strzeżone przejazdy kolejowo-drogowe 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Zdecydowana większość przejazdów kolejowo-drogowych jest wyposażona jedynie w znak 

G-3 (krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym). Stan techniczny 

przejazdów jest zróżnicowany, część płyt betonowych na przejazdach został wymieniona 

i jest w dobrym bądź bardzo dobrym stanie technicznym, aczkolwiek w większości 

przypadków płyty betonowe w obszarze torowiska są mocno zużyte, popękane z wystającą 

główką szyny bądź elementami zbrojeń. Występują również przejazdy całkowicie 

pozbawione płyt betonowych. 

Rysunek 51. Przykłady przejazdów kolejowych 

  

  
Źródło: Opracowanie własne 
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4 LOGIKA INTERWENCJI CZYLI MACIERZ PROBLEM-POTRZEBA-CEL 

4.1 ANALIZA PROBLEMÓW ORAZ POTRZEB 

W rozdziale przedstawiono analizę potrzeb w powiązaniu z problemami, które te potrzeby 

generują. W podrozdziale 4.2 Cel ogólny oraz cele szczegółowe, przedstawiono zależności 

między problemami, potrzebami a celami. 

Problem kluczowy: ciągły wzrost udziału transportu samochodowego (osobowego 

i towarowego) w systemie transportowym powodujący przeciążenie układu 

drogowego oraz zanieczyszczenia powietrza 

Rosnąca skala aktywności człowieka, a przede wszystkim postępująca globalizacja 

powodują, że przemieszczanie się ludzi i ładunków jest procesem, który stale przybiera na 

sile. Jednocześnie transport samochodowy jest tą formą aktywności człowieka, która 

powoduje znaczące straty w środowisku. Przede wszystkim emisja zanieczyszczeń 

transportowych powoduje negatywne konsekwencje dla powietrza atmosferycznego. 

Jest to problem szczególnie istotny dla obszaru objętego Analizą, bowiem jest on w dużej 

mierze pozbawiony dostępu do ekologicznych (niskoemisyjnych) form transportu 

zbiorowego. Znajduje to swoje odzwierciedlenie we wzmożonym ruchu samochodowym na 

terenie całego obszaru. 

Pozostałe problemy: 

Problem: 

Niska dostępność komunikacyjna regionu, nieatrakcyjna oferta transportowa 

przewoźników autobusowych 

Potrzeba: 

Poprawa atrakcyjności transportu zbiorowego na odcinki Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec 

oraz na trasach dojazdowych do Poznania 

Gminy na zachód od Rogoźna pozbawione są dostępu do transportu kolejowego. 

Z większości gmin w ciągu doby odjeżdża tylko po kilka autobusów w kierunku Poznania. 

Mieszkańcy podróżujący autobusami w zdecydowanej większości, bo aż 84,69%, 

odpowiedzieli iż obecna oferta przewozowa przewoźników autobusowych nie spełnia ich 

potrzeb – negatywnie ocenili jakość świadczonych usług przewozowych. 

Uboga oferta przewoźników autobusowych jedynie na terenie Miasta Wągrowiec i Gminy 

Rogoźno jest uzupełniona połączeniami kolejowymi. W pozostałych gminach jedyną 

alternatywą jest dojazd samochodem, który jest najdroższym środkiem transportu.  

Problem: 

Wzrost natężenia ruchu samochodowego w systemie transportowym 

Potrzeba: 

Spadek liczby pojazdów na sieci drogowej w obszarze oddziaływania inwestycji 

Dane odnośnie natężenia ruchu samochodów osobowych z lat 2010 – 2015 wskazują na 

wzrost natężenia ruchu na drogach, zwłaszcza ruchu samochodów ciężarowych.  



Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków – 

Rogoźno – Wągrowiec, jako element studium wykonalności 

 111 

Poznań jest ośrodkiem pełniącym funkcje metropolitalne, jednym z większych krajowych 

rynków pracy, a także obszarem oferującym szeroki wachlarz usług podstawowych 

i wyższego rzędu. Tym samym stanowi częsty cel podroży mieszkańców obszaru Analizy. 

Na DK 11 ruch pojazdów osobowych wzrósł o ponad 5% na odcinku z Budzynia do Rogoźna, 

na odcinku z Rogoźna do Obornik pozostał mniej więcej na podobnym poziomie, w centrum 

zmalał, natomiast ponownie wzrósł na wylocie z Obornik w kierunku Poznania. Co istotne, 

z punktu widzenia przedmiotu analizy, znacznie wzrósł ruch pojazdów ciężarowych oraz 

autobusów. 

Wzrósł ruch samochodów osobowych pomiędzy Czarnkowem w Połajewem (DW 178) oraz 

pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnem (DK 241). Podkreślić należy, że obie drogi biegną 

równolegle do linii kolejowej Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec.  

Podobnie jak w przypadku drogi krajowej w latach 2010-2015 znacznie wzrósł ruch 

samochodów ciężarowych. Na 26 punktów pomiarowych wzrost odnotowano aż 

w 21 punktach. 

Problem: 

Wydłużający się czas przemieszczania się w wyniku zatorów drogowych 

Potrzeba:  

Skrócenie czasu podróży pomiędzy Czarnkowem i Wągrowcem a Poznaniem 

Wzrost ilości samochodów na drogach powoduje także powstawanie zatorów drogowych. 

Jest to zjawisko uciążliwe dla osób poruszających się na drogach, bowiem powoduje straty 

w czasie. Jedną z ważniejszych konsekwencji powstawania zatorów na drogach jest brak 

możliwości realnego oszacowania czasu przemieszczania się. Ponadto samochody stojące 

w korkach pracują, powodują zatem emisję gazów i zanieczyszczenie środowiska.  

W wyniku przeprowadzonych badań zdiagnozowano średnie czasy przejazdu pomiędzy 

gminami a Poznaniem. Każda z przebadanych osób została zapytana o średni czas podróży 

do swojego miejsca docelowego, po uwzględnieniu wszystkich odpowiedzi, wynosi on około 

71 minut. Średni czas podróży do Poznania zajmuje około 83 minuty, natomiast poza 

Poznań 45 minut. Najdłuższy średni czas dojazdu do miejsca docelowego zlokalizowanego 

na terenie Miasta Poznań charakteryzuje mieszkańców Miasta oraz Gminy Czarnków, 

natomiast najdłuższy średni czas dojazdu do miejsca docelowego zlokalizowanego poza 

Miastem Poznań charakteryzuje mieszkańców Gminy oraz Miasta Wągrowiec. 

Problem: 

Niewykorzystany potencjał rozwojowy w obszarze turystyki 

Potrzeba:  

Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów atrakcyjnych turystycznie leżących 

w obszarze Analizy  

Obszar Analizy leży na atrakcyjnych turystycznie rejonach Puszczy Noteckiej oraz Doliny 

Noteci. 

Obecnie obszary są dostępne głównie dla korzystających z transportu samochodowego. 

Reaktywacja połącznie kolejowego przyczyniłaby się do wzrostu wykorzystania potencjału 

turystycznego gmin objętych Analizą, tym samym miałaby pozytywny wpływ na rozwój 

gospodarczy gmin i miast. 
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Celem działalności władz samorządowych jest ciągły rozwój jednostek samorządu 

terytorialnego. Jest to interes jak najbardziej zbieżny z interesem mieszkańców. 

Zintensyfikowanie procesów rozwojowych ma korzystny wpływ na zatrudnienie, a to z kolei 

bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości życia. 

4.2 CELE I PRZEWIDYWANE REZULTATY 

Głównym celem potencjalnej modernizacji połącznie kolejowego Czarnków – Rogoźno – 

Wągrowiec będzie przywrócenie regularnych połączeń pasażersko-towarowych 

pomiędzy gminami objętymi Analizą oraz Poznaniem.  

Co w konsekwencji doprowadzi do odciążenia układu drogowego oraz będzie miało 

pozytywny wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza. 

Cele szczegółowe to: 

1. Stworzenie atrakcyjnej oferty kolejowej w codziennych podróżach pomiędzy 

gminami oraz w dojazdach do Poznania  

Reaktywacja połączenia kolejowego pozwoli na stworzenia oferty przewozowej, która 

w odróżnieniu od obecnej oferty przewoźników autobusowych będzie w stanie zaspokoić 

oczekiwania mieszkańców, zwłaszcza w zakresie codziennych podróży do Poznania. 

2. Zahamowanie wzrostu natężania ruchu samochodowego pasażerskiego oraz 

towarowego 

Realizacja celu szczegółowego doprowadzi do zmniejszenia natężenia ruchu na sieci 

drogowej. Poprawie ulegnie bezpieczeństwo osób korzystających z dróg, zmniejszone 

zostanie ogólne zatłoczenie na drogach, spadnie poziom hałasu generowanego przez 

przejeżdżające pojazdy oraz poprawie ulegnie stan środowiska naturalnego.  

3. Pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gmin objętych Analizą 

Poprawie ulegnie dostępność komunikacyjna całego regionu, tym samym wzrośnie 

atrakcyjność inwestycyjna terenów przy linii kolejowej. Lokalne firmy zyskają możliwość 

transportu towarów i swoich produktów koleją.  

Rysunek 52. Cel główny oraz cele szczegółowe inwestycji 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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5 PROPONOWANE WARIANTY ROZWIĄZAŃ I PODAŻY OFERTY 

PRZEWOZOWEJ 

5.1 OGÓLNY WYTYCZNE I ZAKRES PRAC NA LINII CZARNKÓW – ROGOŹNO – 

WĄGROWIEC 

Biorąc pod uwagę stan techniczny linii kolejowej oraz obowiązujące w Polsce przepisy 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie, należy założyć iż w ramach modernizacji torowiska powinno się: 

• dokonać wymiany podtorza (fundamentu toru kolejowego), 

• dokonać wymiany nawierzchni torowej, tj. podsypki z tłucznia oraz ramy toru, w skład 

której wchodzą szyny, złączki, przytwierdzenia i podkłady, 

• oczyścić i udrożnić rowy odwadniające, 

• usunąć krzewy oraz wyciąć drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu pociągów,  

• dokonać wymiany bądź naprawy nawierzchni na przejazdach kolejowo-drogowych, 

• podnieść kategorię przejazdów kolejowo-drogowych do kategorii B w przypadku 

przejazdów na drogach wojewódzkich oraz przy przystankach osobowych Ryczywół 

i Lubasz, 

• podnieść kategorię przejazdu kolejowo-drogowego do kategorii A na drodze krajowej 

11 w Rogoźnie. 

Podobnie jak w przypadku linii kolejowej Wągrowiec – Poznań, prędkość maksymalna 

pociągów powinna wynosić 120 km/h. 

Zasady i charakter wyposażenia peronów kolejowych zostały określone w dokumentach 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. „Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne 

dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru 

konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem)”. 

W zakresie infrastruktury przystankowej niezbędna jest budowa nowych peronów we 

wszystkich punktach eksploatacyjnych za wyjątkiem Rogoźna oraz Wągrowca. Perony 

w zależności od układu torowego powinny posiadać jedną bądź dwie krawędzie peronowe, 

ich długość mnie może być mniejsza niż 85 m. Perony należy przystosować do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami oraz powinny posiadać następujące elementy wyposażenia: 

• gablotę na rozkład jazdy oraz inne ogłoszenia przewoźnika, 

• system głosowego zapowiadania pociągów, 

• oświetlenie, 

• elektroniczny wyświetlacz informujący o najbliższym odjeździe/przyjeździe, 

• wiatę z miejscami siedzącymi oraz kosze na śmieci. 

Ponadto należy przeprowadzić konserwację wszystkich obiektów inżynieryjnych 

zlokalizowanych w ciągu linii kolejowej oraz wybudować i wyposażyć Lokalne Centrum 

Sterowania na stacji Czarnków. 

Z punktu widzenia funkcjonalności linii kolejowej potencjalna modernizacja powinna 

również objąć najbliższe otoczenie przyszłych przystanków osobowych oraz stacji 

Czarnków.  

Miasto Czarnków jest w trakcie przejmowania od PKP budynku po nieużywanym dworcu 

kolejowym wraz z placem przed budynkiem, celem adaptacji pod budowę zintegrowanego 

centrum komunikacyjnego. Centrum integrowałoby transport kolejowy, transport 

autobusowy, transport rowerowy oraz samochodowy. Zakłada się przeniesienie 

dotychczasowego dworca autobusowego  z placu płk. Bartoszka na plac przed budynkiem 
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dworca, przy którym zostaną wyznaczone również miejsca parkingowe dla samochodów 

oraz miejsca, w których będzie można pozostawić bezpiecznie rowery.  

Przykładem udanej adaptacji budynku dworca wraz z otoczeniem pod pełnienie funkcji 

centrum przesiadkowego może być Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Wągrowcu. 

Podobne inwestycje realizowane są przez gminę Oborniki oraz gminę Września.   

Należy również zadbać o otoczenie pozostałych przystanków osobowych, przede wszystkim 

trzeba poprawić stan nawierzchni dróg prowadzących na poszczególne przystanki 

(w przypadków przystanków Wiardunki i Wiatrowiec dojazd odbywa się drogami 

gruntowymi), brak możliwości dojazdu do przystanków znacznie ograniczy potencjalną 

liczbę korzystających. Ponadto każdy z przystanków powinien być wyposażony w stojaki 

rowerowe oraz w okolicy przystanku powinny znaleźć się miejsca na pozostawienie 

przynajmniej kilku samochodów osobowych.  

Zakłada się wykorzystanie linii kolejowej do transportu towarów. W najbliższych latach 

głównym korzystającym z linii będzie firma STEICO CEE Sp. z o.o. w Czarnkowie, w związku 

z tym modernizacją powinna być objęta również bocznica kolejowa prowadzące ze stacji 

Czarnków do zakładów STEICO.  

5.2 PROPONOWANE WARIANTY ROZWIĄZAŃ 

5.2.1 WARIANT BEZINWESTYCYJNY 

Wariant bezinwestycyjny zakłada brak podjęcia działań zmierzających do reaktywacji linii 

kolejowej, co w konsekwencji doprowadzi do dalszej degradacji infrastruktury i do fizycznej 

likwidacji połączenia. Problemy komunikacyjne mieszkańców nie zostaną rozwiązane, 

natężenie ruchu drogowego będzie w dalszym ciągu rosło, pociągając za sobą spadek 

bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.  

5.2.2 WARIANTY INWESTYCYJNE 

Rozważając potencjalne warianty realizacji inwestycji wzięto pod uwagę czynniki 

demograficzne, społeczno-gospodarcze, wyniki otrzymanych badań oraz diagnozę 

problem-potrzeba-cel. Wyróżniono trzy możliwe warianty realizacji inwestycji: 

• Wariant inwestycyjny W1 – wariant „minimum”, 

• Wariant inwestycyjny W2 – wariant „optimum”, 

• Wariant inwestycyjny W3 – wariant „maksimum”. 

Wariant inwestycyjny W1 zakłada odtworzenie połączenia kolejowego Czarnków – 

Rogoźno – Wągrowiec bez ingerowania w przebieg linii oraz odtworzenie wszystkich 

punktów eksploatacyjnych (również tych zlikwidowanych) w miejscu ich dotychczasowej 

lokalizacji. W wariancie  W1 nie założono budowy dodatkowych obiektów inżynieryjnych 

oraz prowadzenia prac w okolicy stacji i przystanków kolejowych. 

Tabela 74. Wariant inwestycyjny W1 

Wariant inwestycyjny W1 

PRZEBIEG LINII KOLEJOWE Zgodnie ze stanem obecnym. 

PUNKTY EKSPLOATACYJNE 

Wągrowiec 

Stacja, perony oraz układ torowy w bardzo dobrym stanie, brak 
konieczności podjęcia jakichkolwiek działań. 
Wiatrowiec 
Przystanek osobowy, konieczne odtworzenie jednokrawędziowego 
peronu. 
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Wariant inwestycyjny W1 

Runowo koło Wągrowca 
Przystanek osobowy, konieczne odtworzenie jednokrawędziowego 
peronu. 

Rogoźno Wielkopolskie 
Stacja, układ torowy oraz perony zostaną przebudowane w ramach 
modernizacji linii Piła-Poznań. 
Wiardunki 
Przystanek osobowy, konieczne odtworzenie jednokrawędziowego 
peronu. 
Ryczywół 

Przystanek osobowy, konieczne odtworzenie jednokrawędziowego 
peronu. 
Połajewo 
Przystanek osobowy, konieczna budowa dodatkowego toru w celu 
odtworzenia mijanki, odtworzenie peronu wyspowego z dwiema 
krawędziami. 
Ciążyń 

Przystanek osobowy, konieczne odtworzenie jednokrawędziowego 
peronu. 
Jędrzejewo Wielkopolskie 
Przystanek osobowy, konieczne odtworzenie jednokrawędziowego 
peronu. 
Lubasz koło Czarnkowa 

Przystanek osobowy, konieczna budowa dodatkowego toru w celu 
odtworzenia mijanki, odtworzenie peronu wyspowego z dwiema 
krawędziami. 
Bzowo Goraj 
Przystanek osobowy, konieczna budowa dodatkowego toru w celu 
zachowania możliwości zmiany kierunku jazdy, odtworzenie peronu 
wyspowego z dwiema krawędziami. 

Czarnków 
Stacja, konieczna budowa dodatkowego toru w celu zachowania 
możliwości zmiany kierunku jazdy oraz modernizacji bocznicy 
kolejowej do zakładów STEICO, odtworzenie peronu wyspowego 

z dwiema krawędziami. 

OBIEKTY INŻYNIERYJNE Wariant nie zakłada budowy nowych obiektów inżynieryjnych.  

PODAŻ USŁUG 

PRZEWOZOWYCH 

Typ taboru: 
Spalinowy pojazd szynowy 
Ogólna liczba miejsc (siedzące + stojące): 
Standardowa dla tego typu pojazdów liczba miejsc wacha się do 200 

do 300 w zależności o producenta 
Podaż: 
W celu uruchomienia linii należałoby uruchomić co najmniej 5 par 
pociągów w ciągu doby. Należy przyjąć, że w godzinie szczytu 
porannego i popołudniowego składy powinny kursować w takcie co 
najmniej 90 minutowym, pomiędzy godzinami szczytu częstotliwość 
można zmniejszyć do 120 minut. 

Liczba składów do obsługi linii: 
2 
Czas przejazdu: 
Założenie 1: prędkość maksymalna wyniesie 120 km/h 

Założenie 2: prędkość handlowa5 wynosi ½ prędkości maksymalnej, 
tj. 60 km/h 
• Przejazd spalinowego pojazdu szynowego pomiędzy stacją 

Czarnków a stacją Wągrowiec wyniósłby około 01:05:56;  
• Czas przejazdu pomiędzy stacją Czarnków a stacją Rogoźno 

wyniósłby około 00:47:15; 

                                           
5 iloraz odległości dzielącej punkt początkowy i końcowy trasy pokonywanej przez środek transportu oraz czasu, 

w jakim ta trasa została przebyta. 
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Wariant inwestycyjny W1 

• Czas przejazdu pomiędzy stacją Wągrowiec a stacją Rogoźno 
wyniósłby około 00:18:41. 

INFRASTRUKTURA OKOŁO 

PRZYSTANKOWA 
Brak działań. 

POWIĄZANIE POTRZEB 

KOMUNIKACYJNYCH Z 

PRZYGOTOWYWANYM 

PROJEKTEM URUCHOMIENIA 

POZNAŃSKIEJ KOLEI 

METROPOLITALNEJ 

Poprzez stacje Rogoźno oraz Wągrowiec, które wejdą w skład PKM. 
Składy kursujące pomiędzy Czarnkowem a Wągrowcem powinny być 

dostosowanie do kursowania pociągów PKM tak aby umożliwić 
sprawną przesiadkę dla osób podróżujących do Poznania lub Piły.  
Niezależnie od tego, zważywszy na duże znaczenie dla mieszkańców 
czynnika satysfakcji jakim jest bezpośredniość połączenia, należy 

podjąć próbę takiego ułożenia obiegów pociągów, żeby 

częściowo składy jechały bezpośrednio do Poznania. 
Źródło: Opracowanie własne 

Wariant inwestycyjny W2 zakłada odtworzenie połączenia kolejowego Czarnków – 

Rogoźno – Wągrowiec bez ingerowania w przebieg linii oraz odtworzenie wszystkich 

punktów eksploatacyjnych (również tych zlikwidowanych) w miejscu ich dotychczasowej 

lokalizacji. Wariant nie zakłada również budowy dodatkowych obiektów inżynieryjnych.  

Tabela 75. Wariant inwestycyjny W2 

Wariant inwestycyjny W2 

PRZEBIEG LINII KOLEJOWE Zgodnie ze stanem obecnym. 

PUNKTY EKSPLOATACYJNE 

Wągrowiec 
Stacja, perony oraz układ torowy w bardzo dobrym stanie, brak 
konieczności podjęcia jakichkolwiek działań. 
Wiatrowiec 
Przystanek osobowy, konieczne odtworzenie jednokrawędziowego 
peronu. 
Runowo koło Wągrowca 

Przystanek osobowy, konieczne odtworzenie jednokrawędziowego 
peronu. 

Rogoźno Wielkopolskie 
Stacja, układ torowy oraz perony zostaną przebudowane w ramach 
modernizacji linii Piła-Poznań. 
Wiardunki 

Przystanek osobowy, konieczne odtworzenie jednokrawędziowego 
peronu. 
Ryczywół 
Przystanek osobowy, konieczne odtworzenie jednokrawędziowego 
peronu. 
Połajewo 
Przystanek osobowy, konieczna budowa dodatkowego toru w celu 

odtworzenia mijanki, odtworzenie peronu wyspowego z dwiema 
krawędziami. 
Ciążyń 
Przystanek osobowy, konieczne odtworzenie jednokrawędziowego 
peronu. 
Jędrzejewo Wielkopolskie 

Przystanek osobowy, konieczne odtworzenie jednokrawędziowego 

peronu. 
Lubasz koło Czarnkowa 
Przystanek osobowy, konieczna budowa dodatkowego toru w celu 
odtworzenia mijanki, otworzenie peronu wyspowego z dwiema 
krawędziami. 
Bzowo Goraj 

Przystanek osobowy, konieczna budowa dodatkowego toru w celu 
zachowania możliwości zmiany kierunku jazdy, odtworzenie peronu 
wyspowego z dwiema krawędziami. 
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Wariant inwestycyjny W2 

Czarnków 
Stacja, konieczna budowa dodatkowego toru w celu zachowania 
możliwości zmiany kierunku jazdy oraz modernizacji bocznicy 
kolejowej do zakładów STEICO, odtworzenie peronu wyspowego 
z dwiema krawędziami. 

OBIEKTY INŻYNIERYJNE Wariant nie zakłada budowy nowych obiektów inżynieryjnych.  

PODAŻ USŁUG 

PRZEWOZOWYCH 

Typ taboru: 
Spalinowy pojazd szynowy 
Ogólna liczba miejsc (siedzące + stojące): 

Standardowa dla tego typu pojazdów liczba miejsc wacha się do 200 
do 300 w zależności o producenta 
Podaż: 
W celu uruchomienia linii należałoby uruchomić co najmniej 10 par 
pociągów w ciągu doby. Należy przyjąć, że w godzinie szczytu 
porannego i popołudniowego składy powinny kursować w takcie co 

najmniej godzinowym, pomiędzy godzinami szczytu częstotliwość 

można zmniejszyć do 90 minut. 
Liczba składów do obsługi linii: 
4 
Czas przejazdu: 
Założenie 1: prędkość maksymalna wyniesie 120 km/h 
Założenie 2: prędkość handlowa wynosi ½ prędkości maksymalnej, 

tj. 60 km/h 
Przejazd spalinowego pojazdu szynowego pomiędzy stacją Czarnków 
a stacją Wągrowiec wyniósłby około 01:05:56; 
Czas przejazdu pomiędzy stacją Czarnków a stacją Rogoźno wyniósłby 
około 00:47:15; 
Czas przejazdu pomiędzy stacją Wągrowiec a stacją Rogoźno 
wyniósłby około 00:18:41. 

INFRASTRUKTURA OKOŁO 

PRZYSTANKOWA 

Przystanki osobowe: 
• budowa dróg dojazdowych, 
• budowa stojaków na rowery, 
• budowa miejsc parkingowych (minimum 10). 

Stacja Czarnków: 

Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego 

POWIĄZANIE POTRZEB 

KOMUNIKACYJNYCH Z 

PRZYGOTOWYWANYM 

PROJEKTEM URUCHOMIENIA 

POZNAŃSKIEJ KOLEI 

METROPOLITALNEJ 

Poprzez stacje Rogoźno oraz Wągrowiec, które wejdą w skład PKM. 
Składy kursujące pomiędzy Czarnkowem a Wągrowcem powinny być 
dostosowanie do kursowania pociągów PKM tak aby umożliwić 
sprawną przesiadkę dla osób podróżujących do Poznania lub Piły.  
Niezależnie od tego, zważywszy na duże znaczenie dla mieszkańców 

czynnika satysfakcji jakim jest bezpośredniość połączenia, należy 

podjąć próbę takiego ułożenia obiegów pociągów, żeby 

częściowo składy jechały bezpośrednio do Poznania. 
Źródło: Opracowanie własne 

Wariant inwestycyjny W3 zakłada otworzenie połączenia kolejowego Czarnków – 

Rogoźno – Wągrowiec z ingerencją w przebieg linii oraz odtworzenie wszystkich punktów 

eksploatacyjnych (również tych zlikwidowanych).  

Wariant zakłada budowę łącznicy kolejowej w rejonie punktu eksploatacyjnego Bzowo-

Goraj, łącznica umożliwi rezygnację z konieczności zmiany kierunku jazdy składów 

w Bzowie-Goraju6. Budowa łącznicy spowoduje całkowitą likwidacją punktu 

                                           
6 Łącznica, o które mowa biegłaby po śladzie starej łącznicy, która została rozebrana prawdopodobnie w okresie 

I wojny światowej. Po północnej stronie drogi wojewódzkiej 153 do dziś zachował się wyraźny ślad wykupu, 
w którym były ułożone tory kolejowe.  
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eksploatacyjnego Bzowo-Goraj, nowy przystanek osobowy Bzowo-Goraj mógłby powstać 

na północ lub na południe od DW153. 

Wariant W2 zakłada budowę wiaduktu kolejowego nad DK 11. Jest to najbardziej 

zatłoczona droga przebiegająca przez obszar Analizy, średni dobowy potok pojazdów 

w 2015 wynosił ponad 12 tys. Perspektywa budowy dalszych odcinków drogi ekspresowej 

S11 jest odległa, w związku z czym należy spodziewać się dalszego wzrostu natężenia 

ruchu na tym odcinku. Budowa przejazdu drogowo-kolejowego, nawet kategorii A, 

spowoduje powstawanie dużych zatorów drogowych podczas przejazdu pociągu, przejazd 

będzie zamykany nawet do 30 razy w ciągu doby.   

Tabela 76. Wariant inwestycyjny W3 

Wariant inwestycyjny W3 

PRZEBIEG LINII KOLEJOWE 
Budowa łącznicy w rejonie Punktu eksploatacyjnego Bzowo-Goraj, 
pozostały przebieg linii zgodny ze stanem obecnym 

PUNKTY EKSPLOATACYJNE 

Wągrowiec 

Stacja, perony oraz układ torowy w bardzo dobrym stanie, brak 
konieczności podjęcia jakichkolwiek działań. 
Wiatrowiec 
Przystanek osobowy, konieczne odtworzenie jednokrawędziowego 
peronu. 
Runowo koło Wągrowca 

Przystanek osobowy, konieczne odtworzenie jednokrawędziowego 
peronu. 
Rogoźno Wielkopolskie 
Stacja, układ torowy oraz perony zostaną przebudowane w ramach 
modernizacji linii Piła-Poznań. 
Wiardunki 
Przystanek osobowy, konieczne odtworzenie jednokrawędziowego 

peronu. 
Ryczywół 
Przystanek osobowy, konieczne odtworzenie jednokrawędziowego 
peronu. 

Połajewo 
Przystanek osobowy, konieczna budowa dodatkowego toru w celu 

odtworzenia mijanki, otworzenie peronu wyspowego z dwiema 
krawędziami. 
Ciążyń 
Przystanek osobowy, konieczne odtworzenie jednokrawędziowego 
peronu. 
Jędrzejewo Wielkopolskie 
Przystanek osobowy, konieczne odtworzenie jednokrawędziowego 

peronu. 
Lubasz koło Czarnkowa 
Przystanek osobowy, konieczna budowa dodatkowego toru w celu 
odtworzenia mijanki, odtworzenie peronu wyspowego z dwiema 
krawędziami. 
Bzowo Goraj 
Likwidacja obecnego punktu eksploatacyjnego, budowa nowego 

przystanku osobowego przy planowanej łącznicy 

z jednokrawędziowym peronem. 
Czarnków 
Stacja, konieczna budowa dodatkowego toru w celu zachowania 
możliwości zmiany kierunku jazdy oraz modernizacji bocznicy 
kolejowej do zakładów STEICO, odtworzenie peronu wyspowego 

z dwiema krawędziami. 

OBIEKTY INŻYNIERYJNE 
Wariant zakłada budowę wiaduktu kolejowego nad drogą DK 11 
w Rogoźnie.  

PODAŻ USŁUG 

PRZEWOZOWYCH 

Typ taboru: 

Spalinowy pojazd szynowy 
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Wariant inwestycyjny W3 

Ogólna liczba miejsc (siedzące + stojące): 
Standardowa dla tego typu pojazdów liczba miejsc wacha się do 200 
do 300 w zależności o producenta 

Podaż: 
W celu uruchomienia linii należałoby uruchomić co najmniej 15 par 
pociągów w ciągu doby. Należy przyjąć, że w godzinie szczytu 
porannego i popołudniowego składy powinny kursować w takcie co 
najmniej 30 minutowym, pomiędzy godzinami szczytu częstotliwość 
można zmniejszyć do 60 minut. 

Liczba składów do obsługi linii: 
od 4 do 6 
Czas przejazdu: 
Założenie 1: prędkość maksymalna wyniesie 120 km/h 
Założenie 2: prędkość handlowa wynosi ½ prędkości maksymalnej, 
tj. 60 km 
• Przejazd spalinowego pojazdu szynowego pomiędzy stacją 

Czarnków a stacją Wągrowiec wyniósłby około 01:03:47; 

• Czas przejazdu pomiędzy stacją Czarnków a stacją Rogoźno 
wyniósłby około 00:45:06; 

• Czas przejazdu pomiędzy stacją Wągrowiec a stacją Rogoźno 
wyniósłby około 00:18:41. 

INFRASTRUKTURA OKOŁO 

PRZYSTANKOWA 

Przystanki osobowe: 

• budowa dróg dojazdowych, 
• budowa stojaków na rowery, 
• budowa miejsc parkingowych (minimum 10). 
Stacja Czarnków: 
Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego 

POWIĄZANIE POTRZEB 

KOMUNIKACYJNYCH Z 

PRZYGOTOWYWANYM 

PROJEKTEM URUCHOMIENIA 

POZNAŃSKIEJ KOLEI 

METROPOLITALNEJ 

Poprzez stacje Rogoźno oraz Wągrowiec, które wejdą w skład PKM. 
Składy kursujące pomiędzy Czarnkowem a Wągrowcem powinny być 
dostosowanie do kursowania pociągów PKM tak aby umożliwić 
sprawną przesiadkę dla osób podróżujących do Poznania lub Piły.  
Niezależnie od tego, zważywszy na duże znaczenie dla mieszkańców 
czynnika satysfakcji jakim jest bezpośredniość połączenia, należy 

podjąć próbę takiego ułożenia obiegów pociągów, żeby 

częściowo składy jechały bezpośrednio do Poznania. 
Źródło: Opracowanie własne 

5.2.3 PORÓWNANIE WARIANTÓW 

Realizacja inwestycji w wariancie 1 (opcja minimum) niewątpliwie z punktu widzenia 

kosztowego będzie wariantem najkorzystniejszym, nie mniej jednak brak działań 

związanych z poprawą stanu infrastruktury około przystankowej oraz uboga oferta 

przewozowa nie gwarantują powodzenia inwestycji tzn. trwałej zmiany zachowań 

komunikacyjnych mieszkańców. 

Wariantami, które znacznie lepiej odpowiadają realnym problemom i potrzebom 

mieszkańców  są warianty 2 i 3. Oba warianty gwarantują znacznie lepszą ofertę 

przewozową, modernizację najbliższego otoczenia przystanków osobowych oraz budowę 

zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Czarnkowie. Ponadto wariant 3 zakłada 

budowę łącznicy omijającej obecny punkt eksploatacyjny Bzowo-Goraj, spowoduje to 

skrócenie czasu przejazdu pociągów osobowych o około 2 minuty oraz co bardzo istotne 

z punktu widzenia składów towarowych, zniknie konieczność zmiany kierunku jazdy – 

zmiany czoła składu. Wariant 3 zakłada budowę wiaduktu nad DK 11, to z kolei wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jednocześnie inwestycja nie będzie miała 

negatywnego wpływu na płynność ruchu samochodowego pomiędzy Rogoźnem 

a Poznaniem. 



Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków – 

Rogoźno – Wągrowiec, jako element studium wykonalności 

 120 

Dokonując wyboru odnośnie rekomendacji wariantu należy brać pod uwagę czynniki 

satysfakcji pasażerów komunikacji zbiorowej, niezależnie od wykorzystywanego środka 

transportu, ankietowani wskazywali 4 elementy, były to: czas przejazdu, częstotliwość 

kursowania, bezpośredniość połączenia, oraz cena biletów. Wariant 3 jest 

rozwiązaniem najbardziej korzystnym pod względem czasu przejazdu oraz częstotliwości 

kursowania. Ankietowani wskazywali również, iż ważna dla nich jest bezpośredniość 

połączenia w związku z tym należy podjąć próbę takiego ułożenie obiegów pociągów, żeby 

częściowo składy jechały bezpośrednio do Poznania, bez konieczności przesiadki 

w Rogoźnie. 

Tabela 77. Podsumowanie wariantów inwestycji 
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Wariant 0  Rezygnacja z modernizacji linii kolejowej Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec 

Wariant 1 

Zgodnie ze 

stanem 
istniejącym 

Wszystkie punkty do 
odtworzenia, umożliwienie 
mijanek na stacjach oraz 
przystanku Połajewo i Lubasz 

Brak 

nowych 
obiektów. 

Liczba par 
pociągów: 5 

Szacowany czas 
przejazdu: 
01:05:56 

Brak działań. 

Wariant 2 
Zgodnie ze 
stanem 
istniejącym 

Wszystkie punkty do 
odtworzenia, umożliwienie 
mijanek na stacjach oraz 
przystanku Połajewo i Lubasz 

Brak 
nowych 
obiektów. 

Liczba par 
pociągów: 10 
Czas przejazdu: 
01:05:56 

Modernizacja 
najbliższego 
otoczenia oraz 
dróg 
dojazdowych 

Wariant 3 

Budowa 
łącznicy 
omijającej 
Bzowo-
Goraj 

Wszystkie punkty do 
odtworzenia, umożliwienie 
mijanek na stacja oraz 
przystanku Połajewo i Lubasz 

Wiadukt 
na DK 11.  

Liczba par 
pociągów: 15 
Czas przejazdu: 
01:03:47 

Modernizacja 
najbliższego 
otoczenia oraz 
dróg 
dojazdowych 

Źródło: Opracowanie własne 
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6 ANALIZA POPYTU 

6.1 ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ 

Prognozę liczby pasażerów przygotowano w oparciu o następujące dane: 

• Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości zlokalizowanych w pobliżu 

stacji/przystanku kolejowego, zamieszkujących w buforach: do 1 km od stacji, 1 do 5 

km od stacji, 5 do 10 km od danej stacji; 

• Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach Zamówienia; 

Badania ankietowe wśród mieszkańców wykazały, że w ciągu trzech ostatnich lat aż 

46,26% mieszkańców przebadanych miast bądź gmin zmieniło sposób realizacji swoich 

podróży. 

Tabela 78. Zmiana sposobu realizacji podróży w ciągu ostatnich 3 lat 

Odpowiedź Liczba wskazań % ogółu 

TAK 1 316 46,26% 

NIE 1 480 52,02% 

Brak odpowiedzi 49 1,72% 

RAZEM 2 845 100% 
Źródło: opracowanie własne 

Spośród osób, które zmieniły sposób realizacji swoich podróży  aż 40,39% osób przyznało, 

że podróżuje więcej, 22,55% zrezygnowało z komunikacji zbiorowej na rzecz transportu 

prywatnego. Tylko niewielki odsetek ludzi przyznał, że podróżuje mniej bądź przestał 

zupełnie podróżować. 

Tabela 79. Zmiana sposobu realizacji podróży w ciągu ostatnich 3 lat – 

wyszczególnienie kierunków zmian 

Możliwa odpowiedź Ogółem % 

Zrezygnowałem z własnego samochodu na rzecz komunikacji kolejowej. 148 12,00% 

Zrezygnowałem z własnego samochodu na rzecz komunikacji autobusowej. 80 6,49% 

Zrezygnowałem z komunikacji zbiorowej na rzecz własnego samochodu. 278 22,55% 

Zrezygnowałem z komunikacji zbiorowej na rzecz podróży samochodem jako 
pasażer. 

105 8,52% 

Przestałem podróżować. 20 1,62% 

Podróżuję więcej. 498 40,39% 

Podróżuję mniej. 80 6,49% 

Inne 24 1,95% 

RAZEM 1 233 100% 

Źródło: opracowanie własne 

Zaistniały stan rzeczy wskazuje, że z roku na rok wzrasta ruchliwość mieszkańców, co 

świadczy o zapotrzebowaniu na niniejszą inwestycję. 

6.2 OPIS METODYKI WYKONYWANIA PROGNOZ 

W pierwszej kolejności na podstawie danych pozyskanych z Ministerstwa Cyfryzacji 

w zakresie liczby ludności oszacowano liczbę mieszkańców zamieszkujących w określonej 

odległości (buforze) od poszczególnych stacji PKP. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli 
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Tabela 80. Liczba mieszkańców w buforze do 1 km od stacji/przystanku 

kolejowego 

Stacja/przystanek 
kolejowy 

Liczba mieszkańców 
ogółem w promieniu 

Liczba mieszkańców 
pow. 9 r.ż. w promieniu 

Gmina 
do 1 
km 

1 do 5 
km 

5 do 10 
km 

do 1 
km 

1 do 5 
km 

5 do 10 
km 

Czarnków 5 004 13 661 17 117 4 566 12 353 15 386 Miasto Czarnków 

Bzowo Goraj 81 1 707 3 704 72 1 535 3 298 Gmina Lubasz 

Lubasz k/ Czarnkowa 1 608 3 980 4 075 1 421 3 507 3 595 Gmina Lubasz 

Jędrzejewo 
Wielkopolskie 

186 1 817 2 252 156 1 608 1 997 Gmina Lubasz 

Ciążyń 271 1 112 2 057 237 991 1 823 Gmina Czarnków 

Połajewo 32 2 897 4 053 31 2 583 3 633 Gmina Połajewo 

Ryczywół 1 546 4 503 4 688 1 409 4 050 4 217 Gmina Ryczywół 

Wiardunki 293 1 228 3 072 255 1 093 2 719 Gmina Ryczywół 

Rogoźno Wielkopolskie 2 786 12 890 15 385 2 489 11 497 13 696 Gmina Rogoźno 

Runowo k/ Wągrowca 173 1 325 1 967 153 1 171 1 740 Gmina Wągrowiec 

Wiatrowiec 68 2 005 3 126 58 1 774 2 767 Gmina Wągrowiec 

Wągrowiec 10 459 24 821 29 483 9 556 22 405 26 488 Miasto Wągrowiec 

Suma końcowa 22 507 71 946 90 979 20 403 64 567 81 359  

Źródło: opracowanie własne 

Następnym etapem analizy było wydzielenie podróży do Poznania oraz podróży 

realizowanych do miejscowości innych niż Poznań (tj. poza Poznaniem) dowolnym 

środkiem transportu. Podziału dokonano na podstawie wskaźnika realizacji podróży do 

Poznania oszacowanego na podstawie badań ankietowych. Wartości wskaźników 

oszacowano z osobna dla każdej z gmin, w których realizowano badanie ankietowe. 

Aktualną liczbę osób podróżujących do Poznania dowolnym środkiem transportu 

z miejscowości w zasięgu j=tego bufora i-tej stacji kolejowej oszacowano wg wzoru: 

Liczba osób podróżujących obecnie do 

Poznania dowolnym środkiem transportu 

z danego bufora i-tej stacji kolejowej (𝑳𝑷𝒊𝒋) 

Liczba osób podróżujących obecnie poza 

Poznaniem dowolnym środkiem transportu 

z danego bufora i-tej stacji kolejowej (𝑳𝑿𝒊𝒋) 

𝑳𝑷𝒊𝒋 = 𝑳𝑴𝟗𝒊𝒋 × 𝑾𝑹𝑷𝒊 (1) 𝑳𝑿𝒊𝒋 = 𝑳𝑴𝟗𝒊𝒋 × 𝑾𝑹𝑿𝒊 (2) 

gdzie: 

i – stacja kolejowa położona na trasie Czarnków-Wągrowiec 

j – bufor oddziaływania stacji kolejowej (1 = „do 1 km”; 2 = „1-5 km”; 3 = „5-10 km” 

od stacji) 

𝐿𝑀9𝑖𝑗 – liczba mieszkańców w wieku powyżej 9 lat zamieszkujących w zasięgu j-tego 

bufora i-tej stacji 

𝑊𝑅𝑃𝑖 – wskaźnik realizacji podróży do Poznania przez mieszkańców mieszkających 

w gminie, do której należy i-ta stacja 
𝑊𝑅𝑋𝑖 – wskaźnik realizacji podróży do Poznania przez mieszkańców mieszkających w gminie, do której należy 
i-ta stacja 

 

Wynik otrzymany z powyższych wzorów był podstawą ostatecznej kalkulacji złożonej 

z czterech zasadniczych składowych. 
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Łączny popyt na usługi przewozu na linii kolejowej Czarnków-Wągrowiec oszacowano wg 

wzoru: 

𝑲 = ∑ 𝑲𝒊 = ∑ 𝑲𝟏𝒊 + 𝑲𝟐𝒊 + 𝑲𝟑𝒊 + 𝑲𝟒𝒊

𝟏𝟐

𝒊=𝟏

𝟏𝟐

𝒊=𝟏

 

(3) 

gdzie: 

𝐾 – łączny popyt na usługi przewozu na linii kolejowej Czarnków-Wągrowiec, 

𝐾𝑖 – łączny popyt na usługi przewozowe z i-tej stacji kolejowej, 

𝐾1𝑖 – prognozowana liczba osób podróżujących pociągiem z i-tej stacji do Poznania do 

pracy, 

𝐾2𝑖 – prognozowana liczba osób podróżujących pociągiem z i-tej stacji do Poznania do 

miejsc nauki, 

𝐾3𝑖 – prognozowana liczba osób podróżujących pociągiem z i-tej stacji do stacji innych niż 

Poznań do pracy, 

𝐾4𝑖 – prognozowana liczba osób podróżujących pociągiem z i-tej stacji do stacji innych niż 

Poznań do miejsc nauki, 

W dalszej części omówione zostaną wszystkie składowe powyższego wzoru. 

Pierwsza składowa to prognozowana liczba osób podróżujących pociągiem z danej stacji 

do Poznania do pracy. 

Prognozowana liczba osób podróżujących pociągiem z i-tej stacji do Poznania do pracy 

została oszacowana dla każdego z trzech buforów zgodnie ze wzorem: 

𝑲𝟏𝒊 = ∑ 𝐿𝑃𝑖𝑗 × 𝑊𝑅𝑃𝑃𝑖 × 𝑊𝑅𝑃𝑃𝑠𝑖 × 𝑊𝐺1𝑠𝑖 × 𝑃1𝑠𝑗

3

𝑗=1

+ ∑ 𝐿𝑃𝑖𝑗 × 𝑊𝑅𝑃𝑃𝑖 × 𝑊𝑅𝑃𝑃𝑎𝑖 × 𝑊𝐺1𝑎𝑖 × 𝑃1𝑎𝑗

3

𝑗=1

 

(4) 

gdzie: 

𝐿𝑃𝑖𝑗 – liczba osób podróżujących obecnie do Poznania dowolnym środkiem transportu 

z danego bufora i-tej stacji kolejowej dana wzorem (1), 

𝑊𝑅𝑃𝑃𝑖 - wskaźnik realizacji podróży do Poznania do pracy wśród mieszkańców i-tej gminy, 

𝑊𝑅𝑃𝑃𝑠𝑖 – wskaźnik realizacji podróży do Poznania do pracy samochodem wśród 

mieszkańców i-tej gminy, 

𝑊𝐺1𝑠𝑖 – wskaźnik gotowości (skłonności) do zamiany samochodu na pociąg wśród 

mieszkańców i-tej gminy podróżujących do Poznania do pracy, 

𝑃1𝑠𝑗 – prawdopodobieństwo atrakcyjności pociągu nad samochodem w j-tym buforze, 

𝑊𝑅𝑃𝑃𝑎𝑖 – wskaźnik realizacji podróży do Poznania do pracy autobusem wśród mieszkańców 

i-tej gminy, 

𝑊𝐺1𝑎𝑖 – wskaźnik gotowości (skłonności) do zamiany autobusu na pociąg wśród 

mieszkańców i-tej gminy podróżujących do Poznania do pracy, 

𝑃1𝑎𝑗 – prawdopodobieństwo atrakcyjności pociągu nad autobusem w j-tym buforze. 
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Drugą składową jest prognozowana liczba osób podróżujących pociągiem z i-tej stacji do 

Poznania do miejsc nauki. 

Prognozowana liczba osób podróżujących pociągiem z i-tej stacji do Poznania do miejsc 

nauki analogicznie została oszacowana dla każdego z trzech buforów zgodnie ze wzorem: 

𝑲𝟐𝒊 = ∑(𝐿𝑃𝑖𝑗 × 𝑊𝑅𝑃𝑁𝑖 × 𝑈𝑈𝑖 +  𝐿𝑃𝑖𝑗 × 𝑊𝑅𝑃𝑁𝑖 × 𝑈𝑆𝑖 ×  𝐶𝑆) × 𝑊𝑅𝑃𝑁𝑠𝑖 × 𝑊𝐺2𝑠𝑖 × 𝑃1𝑠𝑗

3

𝑗=1

+ ∑(𝐿𝑃𝑖𝑗 × 𝑊𝑅𝑃𝑁𝑖 × 𝑈𝑈𝑖 + 𝐿𝑃𝑖𝑗 × 𝑊𝑅𝑃𝑁𝑖 × 𝑈𝑆𝑖 ×  𝐶𝑆) × 𝑊𝑅𝑃𝑁𝑎𝑖 × 𝑊𝐺2𝑎𝑖 × 𝑃1𝑎𝑗

3

𝑗=1

 

(5) 

gdzie: 

𝐿𝑃𝑖𝑗 – liczba osób podróżujących obecnie do Poznania dowolnym środkiem transportu 

z danego bufora i-tej stacji kolejowej dana wzorem (1), 

𝑊𝑅𝑃𝑁𝑖 - wskaźnik realizacji podróży do Poznania do miejsc nauki wśród mieszkańców i-tej 

gminy, 

𝑈𝑈𝑖 – udział uczniów w gminie i w grupie podróżujących do Poznania do miejsc nauki, 

𝑈𝑆𝑖 – udział studentów w gminie i w grupie podróżujących do Poznania do miejsc nauki, 

𝐶𝑆 – częstotliwość wykonywania podróży przez studentów do miejsc nauki, 

𝑊𝑅𝑃𝑁𝑠𝑖 – wskaźnik realizacji podróży do Poznania do miejsc nauki samochodem wśród 

mieszkańców i-tej gminy, 

𝑊𝐺2𝑠𝑖 – wskaźnik gotowości (skłonności) do zamiany samochodu na pociąg wśród 

mieszkańców i-tej gminy podróżujących do Poznania do miejsc nauki, 

𝑃1𝑠𝑗 – prawdopodobieństwo atrakcyjności pociągu nad samochodem w j-tym buforze, 

𝑊𝑅𝑃𝑁𝑎𝑖 – wskaźnik realizacji podróży do Poznania do miejsc nauki autobusem wśród 

mieszkańców i-tej gminy, 

𝑊𝐺2𝑎𝑖 – wskaźnik gotowości (skłonności) do zamiany autobusu na pociąg wśród 

mieszkańców i-tej gminy podróżujących do Poznania do miejsc nauki, 

𝑃1𝑎𝑗 – prawdopodobieństwo atrakcyjności pociągu nad autobusem w j-tym buforze. 
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Trzecią składową jest prognozowana liczba osób podróżujących pociągiem z i-tej stacji 

poza Poznaniem do pracy. 

Prognozowana liczba osób podróżujących pociągiem z i-tej stacji poza Poznaniem do pracy 

analogicznie została oszacowana dla każdego z trzech buforów zgodnie ze wzorem: 

𝑲𝟑𝒊 = ∑ 𝐿𝑋𝑖𝑗 × 𝑊𝑅𝑋𝑃𝑖 × 𝑊𝑅𝑋𝑃𝑠𝑖 × 𝑊𝐺3𝑠𝑖 × 𝑃1𝑠𝑗

3

𝑗=1

× 𝑃2𝑃𝑠𝑖

+ ∑ 𝐿𝑋𝑖𝑗 × 𝑊𝑅𝑋𝑃𝑖 × 𝑊𝑅𝑋𝑃𝑎𝑖 × 𝑊𝐺3𝑎𝑖 × 𝑃1𝑎𝑗

3

𝑗=1

× 𝑃2𝑃𝑎𝑖 

(6) 

gdzie: 

𝐿𝑋𝑖𝑗 – liczba osób podróżujących obecnie poza Poznaniem dowolnym środkiem transportu 

z danego bufora i-tej stacji kolejowej dana wzorem (2), 

𝑊𝑅𝑋𝑃𝑖 - wskaźnik realizacji podróży poza Poznaniem do pracy wśród mieszkańców i-tej 

gminy, 

𝑊𝑅𝑋𝑃𝑠𝑖 – wskaźnik realizacji podróży poza Poznaniem do pracy samochodem wśród 

mieszkańców i-tej gminy, 

𝑊𝐺3𝑠𝑖 – wskaźnik gotowości (skłonności) do zamiany samochodu na pociąg wśród 

mieszkańców i-tej gminy podróżujących poza Poznaniem do pracy, 

𝑃1𝑠𝑗 – prawdopodobieństwo atrakcyjności pociągu nad samochodem w j-tym buforze, 

𝑃2𝑃𝑠𝑖 – prawdopodobieństwo atrakcyjnego dojścia ze stacji końcowej do ostatecznego celu 

podróży – miejsca pracy obecnie podróżuje się samochodem 

𝑊𝑅𝑋𝑃𝑎𝑖 – wskaźnik realizacji podróży poza Poznaniem do pracy autobusem wśród 

mieszkańców i-tej gminy, 

𝑊𝐺3𝑎𝑖 – wskaźnik gotowości (skłonności) do zamiany autobusu na pociąg wśród 

mieszkańców i-tej gminy podróżujących do Poznania do pracy, 

𝑃1𝑎𝑗 – prawdopodobieństwo atrakcyjności pociągu nad autobusem w j-tym buforze, 

𝑃2𝑃𝑎𝑖 – prawdopodobieństwo atrakcyjnego dojścia ze stacji końcowej do ostatecznego celu 

podróży – miejsca pracy obecnie podróżuje się autobusem. 
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Czwartą składową jest prognozowana liczba osób podróżujących pociągiem z i-tej stacji 

poza Poznaniem do miejsc nauki. 

Prognozowana liczba osób podróżujących pociągiem z i-tej stacji poza Poznaniem do miejsc 

nauki analogicznie została oszacowana dla każdego z trzech buforów zgodnie ze wzorem: 

𝑲𝟒𝒊 = ∑ 𝐿𝑋𝑖𝑗 × 𝑊𝑅𝑋𝑁𝑖 × 𝑊𝑅𝑋𝑁𝑠𝑖 × 𝑊𝐺4𝑠𝑖 × 𝑃1𝑠𝑗

3

𝑗=1

× 𝑃2𝑁𝑠𝑖

+ ∑ 𝐿𝑋𝑖𝑗 × 𝑊𝑅𝑋𝑁𝑖 × 𝑊𝑅𝑋𝑁𝑎𝑖 × 𝑊𝐺4𝑎𝑖 × 𝑃1𝑎𝑗

3

𝑗=1

× 𝑃2𝑁𝑎𝑖 

(7) 

gdzie: 

𝐿𝑋𝑖𝑗 – liczba osób podróżujących obecnie poza Poznaniem dowolnym środkiem transportu 

z danego bufora i-tej stacji kolejowej dana wzorem (2), 

𝑊𝑅𝑋𝑁𝑖 - wskaźnik realizacji podróży poza Poznaniem do miejsc nauki wśród mieszkańców 

i-tej gminy, 

𝑊𝑅𝑋𝑁𝑠𝑖 – wskaźnik realizacji podróży poza Poznaniem do pracy samochodem wśród 

mieszkańców i-tej gminy, 

𝑊𝐺4𝑠𝑖 – wskaźnik gotowości (skłonności) do zamiany samochodu na pociąg wśród 

mieszkańców i-tej gminy podróżujących poza Poznaniem do pracy, 

𝑃1𝑠𝑗 – prawdopodobieństwo atrakcyjności pociągu nad samochodem w j-tym buforze, 

𝑃2𝑁𝑠𝑖 – prawdopodobieństwo atrakcyjnego dojścia ze stacji końcowej do ostatecznego celu 

podróży – miejsca nauki, do którego obecnie podróżuje się samochodem 

𝑊𝑅𝑋𝑁𝑎𝑖 – wskaźnik realizacji podróży poza Poznaniem do pracy autobusem wśród 

mieszkańców i-tej gminy, 

𝑊𝐺4𝑎𝑖 – wskaźnik gotowości (skłonności) do zamiany autobusu na pociąg wśród 

mieszkańców i-tej gminy podróżujących do Poznania do pracy, 

𝑃1𝑎𝑗 – prawdopodobieństwo atrakcyjności pociągu nad autobusem w j-tym buforze, 

𝑃2𝑁𝑎𝑖 – prawdopodobieństwo atrakcyjnego dojścia ze stacji końcowej do ostatecznego celu 

podróży – miejsca nauki, do którego obecnie podróżuje się autobusem. 

Następnie na podstawie macierzy przemieszczeń opracowanej na podstawie badań 

ankietowych oszacowano jaki % wsiadających na stacji początkowej i wysiada na stacji 

docelowej x. 

W kolejnym kroku oszacowano 3 scenariusze prognozy: scenariusz optymistyczny, 

scenariusz optymalny i scenariusz pesymistyczny. Dla każdego scenariusza przyjęto 

mnożniki liczby pasażerów, które zaprezentowano w poniższej tabeli. 
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Tabela 81. Mnożniki zastosowane w konstrukcji scenariuszy 

SCENARIUSZ MNOŻNIK 

Optymistyczny 1,00 

Optymalny 0,67 

Pesymistyczny 0,33 
Źródło: opracowanie własne 

6.3 PROGNOZA LICZBY PASAŻERÓW NA LINII KOLEJOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH 

WARIANTACH 

Dobowy potok podróżnych w wariancie optymistycznym będzie wynosił 8 896 pasażerów 

(4 448 w jedną stronę). Na rysunkach przedstawiono prognozowane dobowe potoki 

w  jednym kierunku. Napełnienie pociągu odjeżdżającego z Czarnkowa będzie wynosić 

około 1 984 pasażerów, napełnienie pociągu będzie narastać wraz z kolejnymi stacjami. 

Z prognozy wynika, że maksymalne napełnienie pociągu będzie występowało pomiędzy 

stacją Wiardunki a Rogoźno Wielkopolskie. Stacja Rogoźno Wielkopolskie będzie pełniła 

funkcję tzw. punktu przesiadkowego, z której pasażerowie zależenie od swojego 

ostatecznego celu podróży skierują się: w stronę Poznania (3 915 pasażerów), w stronę 

Wągrowca (412 pasażerów) lub w stronę Piły (16 pasażerów). 

W wariancie optymalnym dobowy potok podróżnych będzie wynosił 5 931 pasażerów 

(2 965 w jedną stronę). Wówczas szacuje się, że z Rogoźna w stronę Poznania pojedzie 

2 610 osób, w stronę Wągrowca 275 osób, a w stronę Piły tylko 12 osób.   

Z kolei w wariancie pesymistycznym dobowy potok podróżnych będzie wynosił jedynie 

2 965 pasażerów (1 483 w jedną stronę). Wówczas szacuje się, że z Rogoźna w stronę 

Poznania pojedzie 1 305 osób, w stronę Wągrowca 137 osób, a w stronę Piły tylko 5 osób.  

Rysunek 53. Prognozowane potoki podróżnych w wariancie optymistycznym 

 
źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 54. Prognozowane potoki podróżnych w wariancie optymalnym 

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 55. Prognozowane potoki pasażerów w wariancie pesymistycznym 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 56. Dobowa liczba pasażerów wsiadających na stacjach w wariancie 

optymistycznym 

 
źródło: opracowanie własne 

Rysunek 57. Dobowa liczba pasażerów wsiadających na stacjach w wariancie 

optymalnym 

 
źródło: opracowanie własne 



Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków – 

Rogoźno – Wągrowiec, jako element studium wykonalności 

 130 

Rysunek 58. Dobowa liczba pasażerów wsiadających na stacjach w wariancie 

pesymistycznym 

Źródło: opracowanie własne 

6.4 PROGNOZA TRANSPORTU TOWAROWEGO 

Prognoza transportu towarowego została opracowana w oparciu o deklaracje 

przedsiębiorstw odnośnie przyszłej potencjalnej przewiezionej masy towarów. W roku 

2022 przewiezionych zostanie 163 484 tony towarów. Trzy ze wszystkich podmiotów 

gospodarczych nie podały szacunkowych wielkości mas towarów transportowanych, lecz 

są zainteresowane transportem towarów poprzez kolej. 
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Rysunek 59. Charakterystyka przedsiębiorstw ze względu na masę 

przewiezionych towarów w latach 2015-2017 i prognoza na 2022 rok 

 
Źródło: opracowanie własne 
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7 ANALIZA RYZYKA 

7.1 ANALIZA RYZYKA 

Dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzono jakościową analizę ryzyka. W pierwszej 

kolejności dokonano identyfikacji ryzyka, na jakie można napotkać podczas realizacji 

inwestycji na podstawie listy ryzyka zamieszczonej w załączniku III rozporządzenia 

wykonawczego Komisji Europejskiej 2015/207. 

Tabela 82. Identyfikacja ryzyka 

Kategoria Nazwa ryzyka 
Status ryzyka 

(aktywne/nieaktywne) 
Jeśli nieaktywne, 

(dlaczego?) 

Popytowe 
Prognozy ruchu inne niż 

przewidywano 
aktywne  - 

Projektowe 

Niewystarczające ankiety i 
badania dotyczące obiektów 

nieaktywne 

Przeprowadzono 
wyczerpujące badania, które 
poparły zasadność realizacji 

inwestycji. 

Niewłaściwe oszacowanie 
kosztów projektu 

aktywne  - 

Błędy w projektowaniu aktywne  - 

Administracyjne i 
związane z 
udzielaniem 
zamówień 

Opóźnienia w uzyskiwaniu 
decyzji środowiskowych 

aktywne - 

Opóźnienia w uzyskiwaniu 
uzgodnień z gestorami sieci 

aktywne - 

Uzyskanie pozwolenia na 
budowę 

aktywne - 

Uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie 

aktywne -  

Opóźnienia w realizacji 
procedur zamówień 

aktywne  - 

Niewystarczająca kadra do 
obsługi inwestycji 

nieaktywne 
 Przed rozpoczęcie realizacji 
inwestycji kadra zostanie 

starannie dobrana. 

Związane z 
nabyciem 
gruntów 

Koszty gruntów wyższe niż 
przewidywano 

aktywne  - 

Opóźnienia proceduralne aktywne - 

Związane 
z budową 

Przekroczenie budżetu 
nakładów inwestycyjnych 

aktywne -  

Ryzyka geologiczne (powódź, 
osuwiska itd.) 

aktywne - 

Znaleziska archeologiczne nieaktywne 

W trakcie realizacji prac 
budowlanych nie będą 

prowadzone głębokie prace 
przekopowe. 

Ryzyka klimatyczne (opady, 
mrozy, zmiany temperatury) 

aktywne - 

Związane z przedsiębiorcą 
budowlanym (bankructwo, 

brak wystarczających 
zasobów) 

aktywne  - 

Opóźnienia w usuwaniu kolizji 
z niezinwentaryzowanymi 

sieciami podziemnymi 
aktywne  - 



Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków – 

Rogoźno – Wągrowiec, jako element studium wykonalności 

 133 

Kategoria Nazwa ryzyka 
Status ryzyka 

(aktywne/nieaktywne) 
Jeśli nieaktywne, 

(dlaczego?) 

Operacyjne 
Koszty operacyjne i koszty 

utrzymania wyższe niż 
przewidywano 

aktywne  - 

Finansowe 

Dostępność środków 
krajowych na finansowanie 
nakładów inwestycyjnych 

aktywne - 

Dostępność środków 
krajowych na finansowanie 

kosztów operacyjnych 
aktywne -  

Wzrost kosztów finansowania 

(odsetki) 
aktywne - 

Opóźnienia wypłat środków na 
podstawie składanych 
wniosków o płatność 

aktywne  - 

Regulacyjne 
Zmiany w wymogach 

środowiskowych 
aktywne  - 

Zarządcze 
Małe możliwości zarządzania 

przez Beneficjenta 
nieaktywne 

 Potencjalny Beneficjent 
będzie sprawował ciągły 

nadzór nad Wykonawcami w 
celu monitorowania postępu 

realizacji prac. 

Techniczne 
Jakość wykonanych prac nie 

spełnia wymagań określonych 
w SIWZ 

nieaktywne 

Inwestycja podlega 
procedurze odbioru 

technicznego oraz stałemu 
nadzorowi inwestycyjnemu. 

Inne Sprzeciw społeczny nieaktywne 

Prowadzone badania 
ankietowe miały na celu 

określenie statusu 
społecznego wobec realizacji 

przedsięwzięcia. Sprzeciw 
społeczny nie powstał. 

Źródło: Opracowanie własne 

W poniższej tabeli dokonano analizy jakościowej ryzyka. Prawdopodobieństwo dla każdego 

typu ryzyka przypisano zgodnie z zaleceniami z Niebieskiej Księgi.  

Tabela 83. Oznaczenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka 

Skala 
Zakres wartości 

prawdopodobieństwa 
Wartość punktowa 

Bardzo niskie 0% - 10% A 

Niskie <10% - 33% B 

Średnie <33% - 66% C 

Wysokie <66% - 90% D 

Bardzo wysokie <90% - 100% E 

Źródło: Niebieska Księga Sektor Kolejowy 

Siła oddziaływania na inwestycję została oszacowana zgodnie z poniższą tabelą: 

Tabela 84. Analiza jakościowa ryzyka - skala oddziaływania na projekt 

Opis 
Wartość 

punktowa 

Brak wpływu na dobrobyt społeczny, nawet bez podejmowania działań zaradczych  I 

Mały wpływ na dobrobyt społeczny, mały wpływ na efekty finansowe projektu, 

Działania zaradcze i korygujące są jednak potrzebne.  
II 

Umiarkowany wpływ na dobrobyt społeczny, głównie negatywne efekty finansowe 
nawet w średnim lub długim terminie.  

III 

Poziom krytyczny: wysoka strata dla dobrobytu społecznego, wystąpienie zdarzenia 
powoduje niemożliwość realizacji podstawowego celu projektu, działania zaradcze 
bardzo intensywne mogą nie doprowadzić do uniknięcia wysokich strat.  

IV 
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Opis 
Wartość 

punktowa 

Poziom katastroficzny: Fiasko projektu, zdarzenie może wywołać całkowity brak 

realizacji celu projektu, główne efekty projektu nie będą uzyskane w średnim 
i długim terminie  

V 

Źródło: Niebieska Księga Sektor Kolejowy 

W kolejnym kroku zestawiono prawdopodobieństwo ryzyka oraz skalę oddziaływania na 

projekt i zgodnie z poniższą tabelą Matryca poziomu ryzyka oszacowano poziom ryzyka. 

Tabela 85. Matryca poziomu ryzyka 

 Siła oddziaływania 

I II III IV V 

P
r
a
w

d
o

p
o

d
o

b
i

e
ń

s
tw

o
 

A Niski Niski Niski Niski Średni 

B Niski Niski Średni Średni Wysoki 

C Niski Średni Średni Wysoki Wysoki 

D Niski Średni Wysoki Bardzo wysoki Bardzo wysoki 

E Średni Wysoki Bardzo wysoki Bardzo wysoki Bardzo wysoki 

Źródło: Niebieska Księga Transportu 

7.2 PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW OCENY RYZYKA 

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka 

Ryzyko Przyczyny Skutki 

P
r
a
w

d
o

p
o

d
o

b
ie

ń
s
tw

o
 

D
o

tk
li

w
o

ś
ć
 

P
o

z
io

m
 r

y
z
y
k
a

 

Środki 
zapobiegawcze 

i/lub 

ograniczające 

C
z
y
 i

n
w

e
s
to

r
 

z
a
r
z
ą
d

z
a
 d

a
n

y
m

 

r
y
z
y
k
ie

m
?
 

Faza 

projektu, 

której 

dotyczy 

ryzyko 

Prognozy ruchu inne 
niż przewidywano 

Trudności w dokonywaniu 

prognoz z powodu 

zmieniającej się 
mobilności ludzi 

i dynamicznych zjawisk 

demograficznych. 

Zwiększenie zjawisk 
kongestii ruchu 

A I Niski 

Bieżący monitoring 

liczby podróżujących 
oraz dostosowywanie 

częstotliwości 

kursowania pociągów i 

wielkości składu do 
liczby podróżujących. 

NIE 

Faza 

przygotowawcza 

i eksploatacyjna 

Niewłaściwe 

oszacowanie kosztów 
projektu 

Brak pełnej informacji 
o kształtowaniu się 

kosztów inwestycyjnych 

projektu w przyszłości. 

Projekt jest w fazie 
koncepcji w związku 

z czym analizę kosztową 

należy traktować 

szacunkowo. 

Konieczność 

poniesienia wyższych 

nakładów niż 

zakładano 

C II Średni 

Monitorowanie 
kosztorysu inwestycji 

na etapie 

sporządzania 

dokumentacji 

projektowej. 

TAK 

Faza 

przygotowawcza 

i faza 

inwestycyjna 

Błędy w projektowaniu 
Błędna dokumentacja 

geologiczno – inżynierska 

Konieczność 

poniesienia 

dodatkowych kosztów 
na projekty zamienne, 

opóźnienia w pracach 

projektowych 

A I Niski 

Dokumentacja 
projektowa 

sporządzona będzie 

przez projektantów ze 

stosownymi 

uprawnieniami oraz 
będzie podlegała 

procedurze 

sprawdzającej przez 

służby techniczne 
Podmiotu oraz 

Inżyniera Kontraktu. 

TAK 

Faza 

przygotowawcza 
i faza 

inwestycyjna 
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Ryzyko Przyczyny Skutki 

P
r
a
w

d
o

p
o

d
o

b
ie

ń
s
tw

o
 

D
o

tk
li

w
o

ś
ć
 

P
o

z
io

m
 r

y
z
y
k
a
 

Środki 

zapobiegawcze 

i/lub 

ograniczające 

C
z
y
 i

n
w

e
s
to

r
 

z
a
r
z
ą
d

z
a
 d

a
n

y
m

 

r
y
z
y
k
ie

m
?
 

Faza 

projektu, 
której 

dotyczy 

ryzyko 

Opóźnienia w 

uzyskiwaniu decyzji 

środowiskowych 

Zbyt późne złożenie 

wniosku o wydanie decyzji 

środowiskowej. 
Przedłużające się 

procedury formalno -

prawne 

Wydłużenie procedury 

skutkujące 

opóźnieniem 

rozpoczęcie fazy 
inwestycyjnej 

C IV Wysoki 

Pełen monitoring i 

nadzór nad 

przygotowaniem 
dokumentacji 

środowiskowej 

zleconej wykonawcy. 

Bezpośredni udział 
pracowników 

Podmiotu w procesie 

pozyskiwaniu decyzji 

środowiskowych. 

TAK 

Faza 

przygotowawcza 
i faza 

inwestycyjna 

Opóźnienia w 

uzyskiwaniu uzgodnień 

z gestorami sieci 

Wygórowane warunki 

stawiane przez gestorów 

sieci 

Wydłużenie procedury 

skutkujące 
opóźnieniem fazy 

inwestycyjnej 

C II Średni 

Stały monitoring 

postępu prac 
projektowych przez 

inwestora. 

TAK 

Faza 

przygotowawcza 
i faza 

inwestycyjna 

Pozwolenia na budowę 
Przedłużająca się 

procedura 

administracyjna 

Opóźnienie 
rozpoczęcia fazy 

inwestycyjnej 

C II Średni 

Stały monitoring 

postępu prac 

projektowych przez 

inwestora. 

TAK 

Faza 

przygotowawcza 

i faza 

inwestycyjna 

Opóźnienia w realizacji 

procedur zamówień 

Odwołania do Krajowej 
Izby Odwoławczej na 

rozstrzygnięcie 

postępowania. Duża liczba 

zapytań składana w 
trakcie trwania procedury 

przetargowej. 

Opóźnienie terminu 
rozpoczęcia fazy 

inwestycyjnej 

i eksploatacyjnej. 

C III Średni 

Ogłoszenie 
postępowania 

przetargowego 

odpowiednio wcześnie 

uwzględniając czas na 
ewentualne 

odwołania.  

TAK 
Faza inwestycyjna 

i eksploatacyjna 

Koszty gruntów wyższe 
niż przewidywano 

Wzrost koszów wykupu 
gruntów 

Opóźnienie terminu 

rozpoczęcia fazy 
inwestycyjnej 

i eksploatacyjnej. 

A I Niskie 

Realizacja kluczowych 

inwestycji w trybie 

ustawa z dnia 28 
marca 2003 r. o 

transporcie 

kolejowym. 

TAK 

Faza 

przygotowawcza 
i faza 

inwestycyjna 

Opóźnienia 
proceduralne 

Opóźnienia w procesie 
pozyskiwania gruntów 

Opóźnienie terminu 

rozpoczęcia fazy 
inwestycyjnej 

i eksploatacyjnej. 

A I Niskie 

Realizacja kluczowych 

inwestycji w trybie 

ustawa z dnia 28 
marca 2003 r. o 

transporcie 

kolejowym. 

TAK 

Faza 

przygotowawcza 
i faza 

inwestycyjna 

Przekroczenie budżetu 

nakładów 

inwestycyjnych 

Błędnie przygotowane 

przedmiary robót, 
konieczność wykonania 

robót zamiennych 

Wyższe nakłady 
inwestycyjne 

C II Średni 

Dokumentacja 

projektowa będzie 
podlegał procedurze 

sprawdzającej przez 

służby techniczne 

Podmiotu oraz 
Inżyniera Kontraktu. 

Stały nadzór nad 

realizacją prac. 

TAK 
Faza inwestycyjna 
i eksploatacyjna 

Ryzyka geologiczne 
(powódź, osuwiska itd.) 

Nieprzewidywalne 
zjawiska atmosferyczne. 

Wyższe nakłady 
inwestycyjne 

A III Niski 

Dokładne badania 

terenu na etapie 

projektowania i 
realizacji. Stały 

nadzór Inżyniera 

Kontraktu. 

NIE Faza inwestycyjna 

Ryzyka klimatyczne 

(opady, mrozy, zmiany 

temperatury) 

Ryzyko może wystąpić na 

każdym etapie inwestycji 

Wyższe nakłady 

inwestycyjne, 

opóźnienia w procesie 
inwestycyjnym 

B II Niski 

Stały monitoring 

warunków 
atmosferycznych, 

zabezpieczanie 

budowy przed 

skutkami 
klimatycznymi. 

NIE Faza inwestycyjna 

Związane z 

przedsiębiorcą 

budowlanym 
(bankructwo, brak 

wystarczających 

zasobów) 

Zła sytuacja finansowa 
Wykonawcy 

Opóźnienie procesu 

inwestycyjnego 

a w konsekwencji 

opóźnienia oddania 
inwestycji do użytku. 

B II Niski 

Uwzględnienie na 
etapie postępowania 

przetargowego 

wymogu 

dysponowania 
odpowiednimi 

środkami 

finansowymi. 

Ubezpieczenie 
budowy. 

TAK 

Faza inwestycyjna 

i faza 

eksploatacyjna 

Opóźnienia w usuwaniu 

kolizji z 
niezinwentaryzowanymi 

sieciami podziemnymi 

Natrafienie na etapie 

budowy na 
niezinwentaryzowane sieci 

uzbrojenia terenu 

Opóźnienie procesu 

inwestycyjnego 

a w konsekwencji 

opóźnienia oddania 
inwestycji do użytku. 

C II Średni 
Stały nadzór autorski i 

inwestorski.  
TAK 

Faza inwestycyjna 

i faza 

eksploatacyjna 

Koszty operacyjne i 
koszty utrzymania 

wyższe niż 

przewidywano 

Inflacja, wzrost kosztów 

utrzymania 

Konieczność 
zapewnienia 

w budżecie większych 

środków finansowych. 

B II Niski 

Stały monitoring 
wyników finansowych. 

Odpowiednie 

planowanie budżetu. 

TAK 
Faza 

eksploatacyjna 



Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków – 

Rogoźno – Wągrowiec, jako element studium wykonalności 

 136 

Ryzyko Przyczyny Skutki 

P
r
a
w

d
o

p
o

d
o

b
ie

ń
s
tw

o
 

D
o

tk
li

w
o

ś
ć
 

P
o

z
io

m
 r

y
z
y
k
a
 

Środki 

zapobiegawcze 

i/lub 

ograniczające 

C
z
y
 i

n
w

e
s
to

r
 

z
a
r
z
ą
d

z
a
 d

a
n

y
m

 

r
y
z
y
k
ie

m
?
 

Faza 

projektu, 
której 

dotyczy 

ryzyko 

Dostępność środków 

krajowych na 

finansowanie nakładów 
inwestycyjnych 

Brak instytucji 

zainteresowanej 

finansowaniem projektu 

Brak środków na 

realizację inwestycji 
C I Niski 

Poszukiwanie 

alternatywnych źródeł 

finansowania. 

TAK Faza inwestycyjna 

Dostępność środków 

krajowych na 

finansowanie kosztów 

operacyjnych 

Brak instytucji 

zainteresowanej 
finansowaniem projektu 

Brak środków na 

realizację inwestycji 
C I Niski 

Poszukiwanie 

alternatywnych źródeł 
finansowania. 

TAK Faza inwestycyjna 

Wzrost kosztów 

finansowania (odsetki) 

Zmiany stóp 

procentowych 

Koszty inwestycji 
wyższe niż 

przewidywano 

B II Niski 

Odpowiednie zapisy 

umowne w przypadku 
zaciągnięcia kredytu 

 na finansowanie 

inwestycji. 

TAK 
Faza inwestycyjna 

i eksploatacyjna 

Opóźnienia wypłat 

środków na podstawie 
składanych wniosków 

o płatność 

Brak środków pieniężnych 

posiadanych przez 

instytucję zarządzającą 

Opóźnienia w zapłacie 
Wykonawcy 

C III Średni 

Finansowanie 

inwestycji z wkładu 
własnego. 

Konieczność 

zapewnienia środków 

zastępczych, kredytów 
i pożyczek 

TAK Faza inwestycyjna 

Zmiany w wymogach 

środowiskowych 

Niestabilność przepisów 

prawnych. 

Opóźnienia w realizacji 

projektu. 
C II Średni 

Brak możliwości 

zapobiegania 
NIE Faza inwestycyjna 

Źródło: Opracowanie własne 

Z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika, że potencjalny beneficjent w większości 

przypadków jest zarządzającym poszczególnymi kategoriami ryzyk. Znacząca większość 

ryzyk utrzymuje się na niskim lub średnim poziomie, natomiast prawdopodobieństwo ich 

wystąpienia, jak również dotkliwość danego ryzyka jest zazwyczaj niskie.  

Wysoki poziom ryzyka zaobserwować można jedynie w przypadku opóźnień 

w pozyskiwaniu decyzji środowiskowych. Większość powyższych ryzyk może zostać 

skutecznie ograniczona lub wyeliminowana poprzez podjęcie odpowiednich działań 

zaradczych. W przypadku opóźnień w pozyskiwaniu decyzji środowiskowych, gdzie poziom 

ryzyka został określony na wysokim poziomie należy prowadzić bieżący nadzór nad 

przygotowaniem dokumentacji środowiskowej zleconej Wykonawcy. Wskazany jest 

również bezpośredni udział pracowników Beneficjenta w procesie pozyskiwania decyzji 

środowiskowych. 

Średni poziom ryzyka występuje w przypadku następujących zdarzeń: 

 niewłaściwego oszacowanie kosztów inwestycji, 

 opóźnienia w uzyskiwaniu uzgodnień z gestorami sieci, 

 opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, 

 opóźnienia w realizacji procedur zamówień, 

 przekroczenia budżetu nakładów inwestycyjnych, 

 opóźnienia w usuwaniu kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, 

 opóźnienia wypłat środków na podstawie składanych wniosków o płatność, 

 zmiany w wymogach środowiskowych. 

Dla ww. ryzyk zaproponowano następujące środki zaradcze: 

 monitorowanie kosztorysu inwestycji na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, 

 stały monitoring postępu prac projektowych przez inwestora, 

 ogłoszenie postępowania przetargowego odpowiednio wcześnie uwzględniając czas na 

ewentualne odwołania, 
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 procedura sprawdzająca dokumentacji projektowej przez służby techniczne Spółki oraz 

Inżyniera Kontraktu. Stały nadzór nad realizacją prac, 

 stały nadzór autorski i inwestorski, 

 finansowanie inwestycji z wkładu własnego. Konieczność zapewnienia środków 

zastępczych, kredytów i pożyczek. 
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8 WNIOSKI KOŃCOWE I PRZESŁANKI W ZAKRESIE REAKTYWACJI LINII 

KOLEJOWEJ 

1. Linia kolejowa Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec obecnie nie jest wykorzystywana 

do regularnych przewozów pasażerskich, okazjonalnie linia wykorzystywana jest 

do przewozu węgla oraz do przejazdów pociągów turystycznych. 

2. Obszar Analizy zamieszkuje łącznie 99 451 osób. 

3. W zdecydowanej większości gmin utrzymywała się tendencja wzrostowa liczby 

ludności. Jedynie na terenie miasta Czarnków w ciągu ostatniej dekady liczba 

ludności stale się zmniejszała (średnio o 0,44% rocznie). 

4. Stopa bezrobocia na obszarze Analizy od 2012 r. systematycznie spada. 

5. Obecnie jedynie strategia Rozwoju Miasta Wągrowca do 2020 r. odnosi się 

wprost do linii kolejowej objętej Analizą (ale tylko na odcinku Wągrowiec – Rogoźno).  

6. Modernizacja linii kolejowej Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec nie została ujęta 

w żadnym dokumencie strategicznym obowiązującym na poziomie Województwa 

Wielkopolskiego. 

7. Dominującą dopuszczalną funkcją zagospodarowania terenów w sąsiedztwie linii 

kolejowe jest funkcja mieszkaniowa i usługowa. 

8. Pomiędzy rokiem 2010 a 2015 znacznie wzrósł ruch samochodów osobowych 

pomiędzy Czarnkowem a Połajewem (DW 178) oraz pomiędzy Wągrowcem 

a Rogoźnem (DK 241). 

9. Na całej sieci drogowej systematycznie wzrasta ruch samochodów ciężarowych. 

10. Na terenie obszaru objętego analizą funkcjonuje transport kolejowy oraz 

autobusowy miejski i podmiejski. 

11. Spośród gmin objętych Analizą jedynie Miasto Wągrowiec oraz Gmina Rogoźno 

mają bezpośredni dostęp do komunikacji kolejowej. 

12. Najszybszym środkiem transportu umożliwiającym dojazd do Poznania jest pociąg, 

średnio 63,5 minuty. 

13. Najdroższym środkiem transportu w podróży do Poznania jest samochód 

(średnio 29,97 zł), kolejno autobus (średnio 18,66 zł), natomiast najtańszym 

pociąg (średnio 16,05 zł). 

14. Bezpośrednim odbiorcom inwestycji będą spółki PKP PLK i Koleje Wielkopolskie 

oraz wielkopolski urząd marszałkowski.   

15. Pośrednimi odbiorcami inwestycji będą mieszkańcy oraz przedsiębiorcy. 

16. Inwestycjami komplementarnymi do modernizacji linii Czarnków – Rogoźno – 

Wągrowiec jest modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz 

oraz linii 354 Poznań Główny POD - Piła Główna. 

17. Z przeprowadzonych badań ankietowych wśród mieszkańców wynika, że: 

a. Głównym środkiem transportu jest samochód osobowy, 

b. Najczęstszym calem typowych podróży jest Poznań, dzielnice Stare Miasto, 

Rataje oraz Wilda. 
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c. Największy potok podróży, których celem nie jest Poznań to podróże pomiędzy 

Rogoźnem a Wągrowcem, 

d. Najczęstszym motywem przemieszczeń jest praca oraz nauka, 

e. Aż 84% podróżujących samochodem zadeklarowało, iż byliby skłonni 

skorzystać z połączenia kolejowego, 

f. Dla użytkownika samochodu najistotniejszymi determinantami decydującymi 

o zmianie środka transportu na pociąg są kolejno bezpośredniość połączenia 

(23,45%), częstotliwość kursowania (21,00%), czas przejazdu (19,40%) 

oraz cena biletów (16,63%), 

g. 84,69% respondentów korzystających z komunikacji autobusowej wyraziło 

niezadowolenie z obecnie obowiązującej oferty przewozowej, 

mieszkańcy narzekali na zbyt rzadką częstotliwość kursowania oraz 

bezpośredniość połączenia, 

h. Dla użytkownika autobusu najistotniejszymi determinantami decydującymi 

o zmianie środka transportu na pociąg są kolejno czas przejazdu (23,69%), 

bezpośredniość połączenia (21,44%), częstotliwość kursowania 

(21,08%) oraz cena biletów (20,13%), 

i. 69,50% respondentów korzystających z pociągów wyraziło 

niezadowolenie z obecnie obowiązującej oferty przewozowej, tak 

wysoki procent wynika z wysokiego niezadowolenia mieszkańców 

spowodowanego nieczynną linią kolejową (poza Rogoźnem oraz Wągrowcem), 

j. Dla użytkownika pociągu najistotniejszymi determinantami decydującymi 

o zmianie środka transportu na pociąg są kolejno częstotliwość kursowania 

(25,07%), czas przejazdu (23,61%), bezpośredniość połączenia (23,40%) 

oraz cena biletów (11,75%), 

k. W ciągu ostatnich 3 lat 46,26% mieszkańców zmieniło sposób realizacji 

swoich podróży, 52,02% nie zmieniło, natomiast 1,72% nie udzieliło 

odpowiedzi na zadane pytanie. 

18. 10 podmiotów gospodarczych byłoby skłonnych wykorzystać zrewitalizowane 

połączenie kolejowe w celu przewozu towarów. 

19. Największym zainteresowaniem transportem towaru drogą kolejową po zrealizowaniu 

inwestycji wykazały się małe podmioty gospodarcze.  

20. Stan techniczny punktów eksploatacyjnych nie pozwala na reaktywację regularnego 

ruchu pasażerskiego bez wykonania prac modernizacyjnych. 

21. Na całym odcinku objętym Analizą tory kolejowe są w złym stanie technicznym. 

Świadczy o tym wykaz maksymalnych prędkości, prawie na całej długości trasy 

maksymalna prędkość wacha się pomiędzy 20 a 30 km/h. 

22. Wzdłuż analizowanego odcinka dostrzec można kilka interesujących obiektów 

inżynieryjnych. Są to 4 wiadukty, 4 mosty nad rzekami Węlną, Flintą i Rudką oraz 

liczne przepusty pod linią kolejową.  

23. Prognozowane dobowe potoki podróżnych wyniosą w wariancie optymistycznym 

8 896 osób, w wariancie realistycznym 5 931 osób a w wariacie 

pesymistycznym 2 965 pasażerów. 

24. Prognozowana roczna masa przewiezionych towarów wynosi 163 484 ton.  
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