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Urząd Gminy Braniewo
ul. Moniuszki 5

14-500 Braniewo

Braniewo, dn. 13"03.2013r.

wGK.72i1.1.2013.KK

Sz. P.
Sławomir Nowak
Minister Transportuo Budownictwa
i Gospodarki Morskiei

Szanowny Panie Ministrze,

Z dużym niepokojem przyjęliśmy informację PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o czasowym
wyłączeniu linii'olsztyn_Braniewo przez Otnetę i Dobre Miasto.
Nie mozemy podzielić argumentacji PKP PLK S.A. wyrażonej w informacji ,,optymalizacja sieci
kolejowej w Polsce'', że ,,zawieszenie ruchu nie oznacza ftzycznej likwidacji linii, ajedynie
zaprzestanie prowadzenia prac utrzymaniowych i zamknięcie przystanków ruchu wraz z uwolnieniem
związanych ztym etatów" "

Swiadomi jesteśmy, ze pozostawienie tego odcinka bez ruchu i eksploatacji prowadzi do jego
likwidacji i jest procesem nieodwracalnym" Twierdzenia, że podjęte działania niosą za sobą dające się
łatwo złagodzić, skutki społeczne nie satysfakcjonują lokalnych społeczności. Zapewnienia
o konsultacjach z samorządami juz po podjęciu decyĄi, stawiają nas przed faktem dokonanym. Nie
mozemy jednak godzic się na twierdzenia o znikomych kosztach społecznych zawieszenia linii.
Koszty te są ogromne ( zarówno bezpośrednie jak pośrednie) i nie da się dzisiaj ich racjonalnie
wyliczyć" Z linli tej korzystają zarówno mieszkańcy jak i podmioty gospodarczę, w tyn podmioty
prowadzące działalnośó międzynarodową. Ciężar irodzaj atakże gabaryty produktów dostarczanych i
w)nvozonych z terenów zakładow przemysłowych powoduj 4 że ich przewóz moze odbywaó się
głównie transpoft em kolej owym.

Zlikwidowany wcześniej przewoz pasazerski odbił się dotkliwie na kondycji społeczno-
gospodarczej i jego skutków nie zrównow aŻył przew óz drogowy.
Zatroskani o faktyczne rłykluczenie z transpottu kolejowego kategorycznie sprzeciwiamy się decyzji
zawieszenia odcinka olsztyn-Braniewo przez ornetę i Dobre Miasto.

Do wiadomości:
1. Pan Remigiusz Paszkiewtcz,Prezes Zarządu PKĘ Polskie Linie Kolejowe,

03-734 Warszawa,
2. Pan Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmirisko-Mazurskiego, ul. E"

Olsztyn,
3. Pan Mirosław Pampuch, Starosta olszĘński, Plac Bema 5, 10_516 olsztyn

ul. Targowa 74,

Plater I, 10-562
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