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INTERPELACJA
Dotyczy: kiadki (przejscia nad torami kolejowymi Warszawa - Poznan) po
zamkni§ciu przejazdu kolejowego na ulicy Okolnej w zwiqzku z budowa/
wiaduktu [^czqcego ulice Wyzwolenia i Paderewskiego.
Szanowny Panic Prezydencie, na Komisji Infrastruktury Rady Miasta Konina,
w dniu 23.03.2015 roku obszernie omawiany byl punkt w zwi^zku z prqjektem
uchwaty - Druk Nr 97, dotycz^cym wspolnej inwestycji Miasta Konin i PKP w
sprawie budowy wiaduktu w km 202,860 linii kolejowej E20.
Pohjczenie drogowe pomi^dzy ulicami Wyzwolenia-Wyszynskiego a
Przemyslow^ i Paderewskiego, czyli Osiedlem V a Osiedlem Zatorze, to
inwestycja strategiczna dla miasta.
Mieszkancy Konina zawsze byli swiadomi tego, ze po sfmalizowaniu
powyzszego zadania nast^pi zamkni^cie przejazdu dla samochodow na ulicy
Okolnej, a w przyszlosci b^d^ oni korzystac z nowego pol^czenia drogowego, o
ktorym pisz^ wyzej.
Nie mog$ jednak zgodzic si^ z informacj^ i odpowiedzi^, jakg. uzyskalem
(uzyskalismy) na Komisji Infrastruktury Rady Miasta Konina, iz po zamkni^ciu
przejazdu kolejowego na ulicy Okolnej automatycznie nastapi brak mozliwosci
przemieszczania si$ w tym miejscu pieszych, ewentualnie rowerzystow.
W celu krotszej, wygodnej oraz bezpiecznej komunikacj i osob
przemieszczaj^cych si? pieszo w kienmku cmentarzy, osob posiadaj ^cych
garaze po stronie zachodniej, a mieszkaj^cych w zabudowie wielorodzinnej po
stronie wschodniej, spacerowiczow korzystaj ^cych z pobliskiego lasu,
rowerzystow, sportowcow, mieszkancow korzystaj ^cych z komunikacji
zbiorowej mi^dzy innymi z Osiedla V a dzielnic^ Nieshisz i odwrotnie, piln^ i
konieczn^ jest realizacja ewentualnego przejscia w tym miejscu.
Panic Prezydencie, wraz z mieszkancatni, ktorzy juz wczesniej
interweniowali u mnie, zwracam si§ z prosbq, aby wladze miasta Konina
podj^ly i doprowadzify do pozytywnego rozstrzygni^cia sprawy budowy
przejscia nadziemnego lub podziemnego na wysokosci ulicy Okolnej dla
wielu mieszkancow, ktorzy w przyszlosci z pewnosciij b^d^ z niego
korzystac. Uwazam, iz tern at poruszony na Komisji Infrastruktury musi
bye kontynuowany w rozmowach z PKP.

Pozytywne rozstrzygni^cie budowy kiadki nad torami kolejowymi,
ewentualnie przejscia podziemnego na wysokosci ulicy Okolnej w Koninie
to dobra i bezpieczna mozliwosc komunikacji w tym miejscu, ktora shizyc
b$dzie mieszkancom Naszego miasta.

Konin, dnia 28.04.2015 r.
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Szanowny Panic Radny.

W odpowiedzi na interpelacje Pana Radnego, dotyczac^ budowy ktadki lub przejscia
podziemnego w ciqgu ulicy Okolnej informuje:
W wyniku rozmow pomiedzy Miastem Konin a PK PLK S.A, dotyczacych wspolnej
inwestycji - budowy wiaduktu nad linia^ kolejowa^ E20 w ci^gu ulic Wyzwolenia Paderewskiego ustalono:
-

PKP PLK S.A zaprojektuje i wybuduje wiadukt wraz z chodnikami i sciezkami
rowerowymi nad lini^ E20. Budowa b^dzie wspotfinansowana przez Miasto.

-

projekt i budowa ukladu drogowego, lacz^cego wiadukt z ulica^ Wyzwotenia
i Paderewskiego bed^ nalezaly do zadari Miasta.

-

PKP PLK S.A wybuduje w ciqgu ulicy Torowej przejscie podziemne pod linia^
kolejowa E20 oraz przejscie naziemne, w kierunku Osiedla Zatorze, przez linie
kolejowa Konin - Kazimierz Biskupi. Kolej zlikwiduje takze istniejaca kladk^ dla
pieszych przy ulicy Torowej.

-

z chwil^ ukoriczenia powyzszych zadari zlikwidowane zostan^ przejazdy w ci^gu ulicy
Torowej i Okolnej.

Odleglosc projektowanego wiaduktu (wzdluz linii kolejowej E20) od przejazdu na ulicy
Torowej wynosic bedzie okolo 1.100 m, natomiast od przejazdu na ulicy Okolnej - okolo 300
m. Maj^c to na uwadze zatozono, ze caly ruch kolowy i pieszy na ulicy Okolnej,
z uwagi na niewielk^ odleglosc, zostanie przeniesiony na nowy wiadukt. Ponadto wzdluz
ulicy Okolnej nie ma mozliwosci wykonania sciezki rowerowej. Taka sciezka powstanie

natomiast w ramach pianowanej inwestycji. Dodam, ze budowa przejscia nadziemnego lub
podziemnego w ci^gu ulicy Okolnej musialaby wiazac sie z ingerencj^ w prywatne dzialki,
polozone po zachodniej stronie linii kolejowej E20.

Z powazaniem

Slawomir Lorek

Do wiadomosci:
1. Przewodniczacy Rady Miasta.

