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IRRK3/7/2.029.47.2022.IRE-01378-I                    Nowy Sącz, 07.10.2022 r. 
 
Dotyczy: spotkania w sprawie rozwiązań projektowych modernizacji LK 104. 

 
 
Urząd Miasta  
w Mszanie Dolnej 
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2 
34-730 Mszana Dolna 

 

W odpowiedzi na Państwa pismo znak IGK.7011.47.2022.JM z dnia 27.09.2022 r., 
w sprawie wniosku mieszkańców o zorganizowanie spotkania celem omówienia rozwiązań 
 projektowych modernizacji linii kolejowej 104 Chabówka – Nowy Sącz, PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy realizujący Projekt pn.: 
„Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz 
modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” informuje, że w chwili 
obecnej ze względu na status wykonania dokumentacji projektowej na terenie Miasta Mszana 
Dolna (zakończone prace związane z Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym) oraz 
zaawansowany etap pozyskiwania kolejnych decyzji administracyjnych nie ma możliwości 
korekty przyjętych rozwiązań projektowych. Szczegółowe omówienie planowanych rozwiązań 
projektowych na terenie Miasta Mszana Dolna dla bardzo dużej ilości działek objętych 
Projektem w trakcie takiego spotkania byłoby niewykonalne, a przez to jego przebieg i 
organizacja mogłyby zostać źle odebrane przez osoby zainteresowane tematem. Oczywistym 
jest fakt, że taka sytuacja byłaby niekorzystna zarówno dla organizatorów spotkania jak również 
dla Inwestora, którym jest PKP PLK S.A..  

Wskazuje się, że spotkania informacyjne przedstawiające koncepcję programowo-
przestrzenną, podczas których informowano o możliwości drobnej korekty rozwiązań na etapie 
opracowywania projektów budowlanych odbywały się w okresie 10.2019 – 02.2020 w kolejnych 
miastach i gminach objętych Projektem. Szczegółowe rozwiązania projektów budowlanych 
weryfikowane były przez jednostki samorządów terytorialnych również z udziałem 
mieszkańców, którzy poprzez urzędy, w tym także przy współpracy Urzędu Miasta Mszana 
Dolna, oraz bezpośrednio do Zespołu Projektu PKP PLK S.A. niejednokrotnie zwracali się z 
uwagami, które w ramach możliwości były wprowadzane do rozwiązań projektowych w latach 
2019-2021.  

Niezależnie od powyższego, w okresach 01 – 30.09.2021 r. oraz 28.12.2021 – 
26.01.2022 r. dwukrotnie dla terenu Miasta Mszana Dolna prowadzone były konsultacje 
społeczne przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska na etapie procedowania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Wydana po ich przeprowadzeniu decyzja znak 
OO.421.3.6.2020.AKo/MKa z dnia 16 maja 2022 r. stała się ostateczna 20.06.2022 r. 

Zwracamy uwagę, że w chwili obecnej trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o 
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla tych odcinków wszczęte przez Małopolski Urząd 
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Wojewódzki w dniu 03.06.2022 r. w trakcie którego wszystkie strony postępowania mogą 
wnosić uwagi, zastrzeżenia i zapytania dotyczące przedmiotu decyzji. Do tej pory Zespół 
Projektu udzielił już wielu odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez właścicieli działek objętych 
przedmiotowym wnioskiem o wydanie decyzji ULLK za pośrednictwem zapytań skierowanych 
do ww. urzędu. 

Pragniemy podkreślić, że w każdej chwili istnieje możliwość indywidualnych rozmów, 
spotkań czy prowadzenie korespondencji z mieszkańcami celem wyjaśnienia wszelkich 
wątpliwości dotyczących wszystkich rozwiązań projektowych przewidzianych w ramach 
modernizacji LK104. 

Korespondencja może być kierowana na adres Zespołu Projektu (podany w nagłówku) 
lub bezpośrednio na adresy kontaktowe (mail) do pracowników Zespołu lub poprzez kontakt 
telefoniczny: 
Dyrektora Projektu Łukasz Bochniarz: lukasz.bochniarz@plk-sa.pl; tel. kom. +48 571 314 615 
Kierownik kontraktu Michał Halibart: michal.halibart@plk-sa.pl; tel. kom. +48 573 417 896 

Kierownik kontraktu Tomasz Święs: Tomasz.Swies@plk-sa.pl; tel. kom.+48 784 591 396 
 

 Mając powyższe na uwadze informujemy, że w kontekście stopnia zaawansowania 
realizacji modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na terenie miasta Mszana 
Dolna, powoływanie komisji dotyczącej szczególnie składania wyjaśnień na obecnym etapie 
zaawansowania prac w opinii Inwestora nie jest działaniem odpowiednim, które, tak jak 
wskazaliśmy na wstępie, może okazać się niekorzystne zarówno dla organizatorów spotkania, jak 
również dla Inwestora. Niezależnie od tego pozostajemy otwarci na udzielanie informacji 
wszystkim zainteresowanym stronom postępowania zgodnie z informacją przedstawioną powyżej. 
 
 
 
    Z poważaniem, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował:  Tomasz Święs , tel. + 48 784 591 396 
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