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Starostwo Powiatowe w Wągrowcu  ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec 

tel. (67) 26 80 500, fax (67 ) 26 27 888, sekretariat (67) 26 20 168, 
e-mail: biuro@stowarzyszeniekomunikacja.pl, www.stowarzyszeniekomunikacja.pl 

___________________________________________________________________________ 

Sprawozdanie za 2020 r.  

z pracy Zarządu Stowarzyszenia  

Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” 

w Wągrowcu 

Na podstawie § 22 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego 

„Komunikacja”, Zarząd przedstawia informację o działalności od ostatniego XXI Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia „Komunikacja”, które odbyło się w dniu  15 lipca 2020 r.  

Zarząd Stowarzyszenia powołany został przez XX Walne Zebranie Członków w dniu           

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

Piechocki Michał – Prezes  - Wicestarosta Wągrowiecki, 

Gosiewski Jan – Wiceprezes – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu,  

                           do 15.07.2020 r., którego zastąpiła  

Górczewska Agnieszka – Wiceprezes – Zastępca Dyrektora Biura Koordynacji Projektów   

                             i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania,   od 15.07.2020 r.    

Urbański Dariusz – Wiceprezes – Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, 

Szuberski Roman – Skarbnik – Burmistrz Miasta i Gminy Rogoźno, 

Szaruga Marek – Sekretarz – Burmistrz Gminy i Miasta Kcynia. 

 

Zarząd odbył 1 posiedzenie w dniu  13 maja 2021 roku w Wągrowcu.  Kilkakrotnie 

przeprowadzono  konsultacje telefoniczne w zakresie spraw bieżących, ze względu na  brak 

możliwości zwołania posiedzenia Zarządu z powodu pandemii COVID-19. 

 



2 
 

W dniu 20 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął listę 

projektów będących propozycjami województwa wielkopolskiego do Krajowego Planu 

Odbudowy (KPO). Wśród zgłoszonych projektów na liście jest modernizacja ciągu 

komunikacyjnego na liniach kolejowych nr  236/ 390 Wągrowiec - Rogoźno - Czarnków. 

Szacunkowa wartość projektu wynosi 400 000 000 zł. Wartość wszystkich projektów 

zgłoszonych do Programu wyniesie około 6,5 mld zł. Ocena projektów będzie realizowana 

jesienią tego roku przez Międzyresortowy Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej, działający 

przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.  Stowarzyszenia Jednostek Samorządu 

Terytorialnego "Komunikacja" w  2018 roku przeprowadziło opracowanie „Analizy popytu 

na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków - 

Rogoźno - Wągrowiec jako element studium wykonalności”, finansowane przez 

zainteresowane  jednostki samorządu terytorialnego. 

W ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej 

"Kolej Plus" zgłoszono 96 wniosków w całym kraju.  71 to projekty liniowe (m. in. 

rewitalizacja linii kolejowych), natomiast 25, to projekty punktowe (m. in. budowa 

przystanków kolejowych). Łączna wartość wszystkich wniosków o dopłatę ze Skarbu 

Państwa, to prawie 25 mld zł. Kwota ta ponad czterokrotnie przewyższa założoną na 

początku sumę 5,6 mld zł. Województwo wielkopolskie złożyło 5 wniosków, m. in. wniosek 

na rewitalizację ciągu komunikacyjnego nr 236/390 Wągrowiec - Rogoźno - Czarnków. 

Województwo kujawsko-pomorskie złożyło 4 wnioski, wśród nich rewitalizacja linii nr 356       

i 392 na odcinku Żnin - Szubin - Bydgoszcz.     Celem Programu „Kolej Plus” jest uzupełnienie 

sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. 

mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami 

wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia 

wymagają usprawnienia. Program Kolej Plus będzie realizowany do 2028 roku. 

W dniu 4 września 2020 r. uroczyście został zakończony kolejny etap prac na budowie 

Punktu Utrzymania Taboru w Wągrowcu. W uroczystym "zawieszeniu wiechy" uczestniczyli 

m.in. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego - Wojciech Jankowiak, Wiceprezes 

Zarządu Kolei Wielkopolskich - Marek Nitkowski, Członek Zarządu Kolei Wielkopolskich - 

Mikołaj Grzyb, Poseł na Sejm RP - Jakub Rutnicki, oraz przedstawiciele władz samorządowych 

na czele ze Starostą Wągrowieckim - Tomaszem Krancem. Budową Punktu Utrzymania 

Taboru zajmuje się  ALSTAL Grupa Budowlana, a inwestorem jest Spółka Koleje 
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Wielkopolskie. W skład punktu będą wchodzić dwie w pełni wyposażone hale. Hala główna 

będzie halą serwisową, a znajdować się w niej będzie całoroczna myjnia w obiegu 

zamkniętym. Druga hala postojowa służyć będzie odstawianiu pojazdów w czasie 

oczekiwania rozkładowego pomiędzy kursami. Następnie wybudowane zostaną rozjazdy           

i tory dojazdowe do zaplecza technicznego wraz z przebudową przejazdu kolejowego.              

W przyszłości punkt zostanie wyposażony w urządzenie dydaktyczne - symulator kabiny 

maszynisty. Koszt jego zakupu to ok. 2-3 mln zł. Od 2019 roku, każdy maszynista musi przejść 

szkolenie na takim symulatorze. Budowa Punktu Utrzymania Taboru w Wągrowcu ma 

potrwać 2 lata. Koszt inwestycji wyniesie ok. 60 mln zł. 

18 września 2020 r. na stacji kolejowej w Rogoźnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

podpisały porozumienie z władzami województwa wielkopolskiego i lokalnych samorządów 

w sprawie współpracy zmierzającej do przywrócenia połączeń pasażerskich między 

Czarnkowem a Wągrowcem. W imieniu województwa wielkopolskiego porozumienie 

podpisał Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, ze strony 

PKP PLK S.A. Arnold Bresch - Członek Zarządu i w imieniu lokalnych samorządów - Andrzej 

Tadla - Burmistrz Czarnkowa.  W porozumieniu strony zobowiązały się do opracowania 

analiz technicznych i ekonomicznych, które określą zasadność rewitalizacji trasy, a w efekcie 

końcowym przywrócenia na niej połączeń pasażerskich. Przedmiotem analiz będą dwa 

odcinki linii kolejowych: Wągrowiec - Rogoźno - Bzowo Goraj (linia nr 236) oraz Bzowo Goraj 

- Czarnków (linia nr 390). Wstępne założenia zakładają prace modernizacyjne na odcinku ok. 

65 km oraz budowę ok. 0,6 km łącznicy, umożliwiającej pociągom ominięcie stacji Bzowo 

Goraj, co skróci czas przejazdu, gdyż nie będzie konieczności zmiany czoła pociągu. 

Zakładana prędkość na trasie wyniesie 120 km/h. Szacunkowy koszt wznowienia ruchu 

pasażerskiego na wymienionych liniach  400 mln zł. Realizacja inwestycji jest uzależniona od 

możliwości pozyskania dofinansowania. Projekt modernizacji trasy nr 236/ 390 Wągrowiec - 

Rogoźno - Czarnków został zgłoszony przez samorząd województwa wielkopolskiego do 

rządowego programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus 

oraz do Krajowego Planu Odbudowy (KPO). 

W dniu 6 października 2020 roku do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu 

Terytorialnego „Komunikacja” wpłynął wniosek radnych Gminy Wągrowiec w sprawie 

finansowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Radni wnioskowali, aby gminy, które nie 

leżą wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań – Wągrowiec, a których mieszkańcy 
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podróżują na tym odcinku koleją partycypowali w kosztach współfinansowania Poznańskiej 

Kolei Metropolitalnej (PKM). W związku z powyższym wysłano pisma do gmin: Damasławka, 

Wapna, Mieściska i Gołańczy, aby rozważyły możliwość współfinansowania PKM. Odpowiedź 

przyszła tylko  z gminy Damasławek – negatywna, o braku środków finansowych na ten cel.   

W dniu 8 października 2020 r. zostały podpisane porozumienia w  formie 

wideokonferencji pomiędzy władzami samorządów leżących wzdłuż linii kolejowych Poznań 

- Wągrowiec, Poznań - Grodzisk oraz Poznań - Nowy Tomyśl. W ramach podpisanych 

porozumień samorządy będą kontynuować wzorem lat ubiegłych współfinansowanie 

połączeń kolejowych w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).  Następnym 

krokiem będzie zawieranie dwustronnych umów przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego z poszczególnymi jednostkami samorządu o udzielenie dotacji celowej na 

okres trzech lat, tj. do 31 grudnia 2023 roku. Również w tym samym dniu zostało podpisane 

porozumienie o uruchomieniu w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) linii 

kolejowej Poznań Główny - Kościan. Linia zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2021 roku. 

Będzie to ósma z dziewięciu linii Poznańskiego Węzła Kolejowego, która będzie 

funkcjonować w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Funkcjonujące linie to: 

Poznań - Gniezno, Poznań - Grodzisk Wielkopolski, Poznań - Jarocin, Poznań - Nowy Tomyśl, 

Poznań - Rogoźno, Poznań - Wągrowiec oraz Poznań - Września. 

W grudniu 2020 r. PKP PLK rozpisała przetarg na opracowanie dokumentacji dla 

projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica 

województwa." Wykonanie dokumentacji będzie dofinansowane ze środków unijnych. Do 

przetargu stanęło 13 firm. Wszystkie oferty były niższe niż budżet, który PKP PLK wyznaczyła 

na aż 10 069 887 zł brutto. Wygrała oferta firmy PTB Ingenieurburo fur Planung Technologie 

und Bauuberwachung GmbH Spółka Oddział w Polsce. Oferta opiewa na 4 197 990 zł 

brutto. Projekt rewitalizacji linii zakłada przywrócenie parametrów ruchu (120 km/h dla 

pociągów pasażerskich i 80 km/h dla towarowych) na 27-kilometrowym odcinku linii od 

Wągrowca przez Gołańcz, gdzie obecnie kończą bieg pociągi pasażerskie Kolei 

Wielkopolskich, do granicy województwa.   

 26 lutego 2021 r. została podpisana umowa między Urzędem Marszałkowskim             

w Toruniu a PKP PLK w Warszawie na opracowanie dokumentacji przedprojektowej                            

i projektowej pn.: „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego linii kolejowej nr 356 
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na odcinku Kcynia- granica województwa wraz z budową mijanki na odcinku Kcynia – Nakło 

nad Notecią linii kolejowej nr 281”. 

Prezes Stowarzyszenia Michał Piechocki kilkakrotnie uczestniczył w spotkaniach grup 

roboczych przygotowujących strategię dla samorządów w ramach rządowego programu 

„Razem dla Rozwoju”. Program obejmuje 4 gminy: Kcynię, Janowiec Wielkopolski, 

Damasławek, Wapno i Powiat Wągrowiecki, które leżą na pograniczu dwóch województw: 

kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. 

19 marca 2021 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy władzami województwa 

wielkopolskiego a samorządami leżącymi wzdłuż linii kolejowych nr 390/236 Czarnków – 

Rogoźno – Wągrowiec w sprawie współfinansowania kosztów opracowania dokumentacji 

pn. Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach Kolej+  - Projekt 

pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236  

Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec.”  

Udział procentowy Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu w kosztach opracowania 

Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego (WSPP) dla  projektu przedstawia się 

następująco: 

- 50% - Województwo Wielkopolskie – Lider Projektu  

- 50% - Partnerzy Projektu z tego:  

- 15% - powiaty: Czarnkowsko-Trzcianecki, Obornicki i Wągrowiecki 

- 35% - gminy. 

Projekt pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych 

nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” zgłoszony do  „Programu Uzupełniania 

Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus” do 2028 r. przyjętego Uchwałą 

nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. uzyskał pozytywną ocenę formalną i 

został zakwalifikowany do II etapu naboru w ramach Programu „Kolej Plus”. Etap II obliguje 

Lidera Projektu – Województwo Wielkopolskie do przedłożenia Organizatorowi Naboru PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowanego wstępnego studium planistyczno-

prognostycznego dla projektu.  

Gmina Miejska Wągrowiec uchwałą z dnia 28 kwietnia 2021 r. zabezpieczyła środki 

finansowe w wysokości 280.000 zł  dla Województwa Wielkopolskiego na opracowanie 

projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

zadania:”Budowa V etapu obwodnicy miasta Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190.” 
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Opracowanie koncepcji umożliwi przygotowanie do realizacji budowy 2 km odcinka                      

i przedłużenie obwodnicy miasta z Kalisk  do Durowa. 

Do końca 2021 r. będzie opracowana dokumentacja techniczna budowy obwodnicy 

Rogoźna na drodze wojewódzkiej nr 241 o długości 7,1 km zlecona przez  Wielkopolski 

Zarząd Dróg Wojewódzki w Poznaniu. Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie ok. 100 mln zł. 

Inwestycja jest planowana do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju. 

 Nasze Stowarzyszenie zabiegało o jej budowę, niemal od początku swojego powstania, tj. 

przez 20 lat. Kolejnym etapem drożności drogi wojewódzkiej nr 241 będzie budowa 

obwodnicy Kcyni, a opracowanie koncepcji przebiegu planujemy rozpocząć w br. 

Burmistrz Janowca Pan Leszek Grzeczka w dniu 28 maja 2021 r. zorganizował spotkanie 

dotyczące możliwości rewitalizacji linii kolejowej nr 281 na odcinku Gniezno Winiary – Nakło 

nad Notecią. Uczestnikami spotkania byli samorządowcy, radni sejmiku województwa 

kujawsko-pomorskiego oraz przedstawiciele naszego Stowarzyszenia Komunikacja: prezes 

Michał Piechocki i sekretarz Marek Szaruga – burmistrz Kcyni. Ustalono zgodnie, że należy 

czynić starania, aby rewitalizacja tej linii kolejowej znalazła się w planie Krajowego Programu 

Kolejowego po 2023 roku, który jest opracowywany przez Ministra Transportu. 

Podczas spotkania przedstawiciele Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski 

zadeklarowali wolę przystąpienia do  naszego stowarzyszenia. 

Informacje o działaniach Zarządu Stowarzyszenia oraz materiały do pobrania na 

bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej stowarzyszenia:  

www.stowarzyszeniekomunikacja.pl. 

 

Wągrowiec, dnia  31 maja 2021 r.   

 

Prezes Stowarzyszenia 

 

    Michał Piechocki 

 
 

http://www.stowarzyszeniekomunikacja.pl/

