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Kraśnik, dnia 10 marca 2017r.

Pani
Agnieszka Lenart
Radna Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 23 lutego 2017r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji 1: powróciła do tematu dotyczącego budynku dworca PKP. Miesiąc temu
na tej sali mówiliśmy, że otwierają się nowe perspektywy przed budynkiem dworca i jego
otoczeniem. Miastu udało się przejąć część działek kolejowych, być może uda się o nie
zadbać. Natomiast ministerstwo i dyrekcja PKP mówią o tym, że jest szansa na modernizację
albo budowę nowego budynku dworca PKP. To bardzo dobra wiadomość dla całego
Kraśnika, bo chyba jest to jedno z najbardziej szpetnych i zaniedbanych miejsc w mieście.
Przede wszystkim temat wywołał ogromne emocje wśród mieszkańców Osiedla Kolejowego,
bo to oni od kilkunastu lat patrzą z bólem serca jak to miejsce niszczeje, jak popada w ruinę i
tak naprawdę stracili już nadzieję, że cokolwiek uda się w tym temacie zdziałać. Po sesji
pojawiły się różne doniesienia medialne. Czytaliśmy o tym, że Krakowskie Biuro Projektowe
już wzięło się do pracy i jest szansa, że cokolwiek zacznie się w temacie dziać jeszcze na
jesieni tego roku lub wiosną roku kolejnego. Ale też przeczytaliśmy taką informację, że
wiceminister odpowiedzialny za kolej powiedział, że dyrekcja PKP spotkała się z władzami
miasta pod koniec ubiegłego roku. Teraz dyrekcja PKP zastanawia się nad taką możliwością,
aby nowy budynek dworca PKP powstał obok już istniejącego. Mieszkańcy zwracają się z
pytaniem czy Burmistrz ma jakieś nowe informacje, potwierdzone fakty, kiedy zaczną się
jakieś prace, czy w ogóle się zaczną i w jakim zakresie? Radna ma nadzieje, że Burmistrz
uspokoi mieszkańców, bo nie może być takiej sytuacji, że obok tego rozpadającego się
budynku zostanie doklejony nowy budynek, a taka informacja poszła do prasy i ona bardzo
zaniepokoiła mieszkańców osiedla.
Odpowiedź: W nawiązaniu do Pani interpelacji z posiedzenia XXXV sesji Rady Miasta Kraśnik
z dnia 23 lutego 2017 r. dotyczącej lokalizacji nowego budynku PKP obok już istniejącego
uprzejmie informuję, że Burmistrz Miasta Kraśnik nie posiada oficjalnych informacji
potwierdzających wyżej wymienione zamierzenie inwestycyjne. Z rozmów prowadzonych
pomiędzy tutejszym urzędem a przedstawicielami PKP S.A. wynikało, iż wybudowany
zostanie nowy budynek dworca, który zastąpi stary i zdegradowany. Nowy budynek miał
powstać na miejscu starego lub zostać nieznacznie przesunięty. Nie znamy jednak żadnych
konkretów, gdyż zadanie to jest na etapie projektowym.
Wiadomość o przebudowie przedmiotowego dworca pojawiła się na stronie internetowej
Dziennika Wschodniego dnia 20 lutego 2017 r. W powyższym artykule Polskie Koleje
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Państwowe S.A. udzieliły informacji, że zapowiedziane zostały zlecenia na projekty dotyczące
dworców w Chełmie, Świdniku, Dęblinie, Nałęczowie, Łukowie, Trawnikach, Sadurkach,
Kaniem oraz w Kraśniku. Obecnie PKP S.A. są na etapie przygotowania do ogłoszenia
przetargów na prace projektowe, studia wykonalności i nadzór inwestorski dla inwestycji
obejmujących 105 dworców. PKP S.A. poinformowało, że przetargi planują ogłosić w tym
roku. Zapowiadając przetargi na projekty przebudowy dworców PKP S.A. podały też
szacunkowe wartości zleceń na dokumentację. Projekt dotyczący dworca w Kraśniku może
kosztować 633 tys. zł. Niniejszej informacji na łamach Dziennika Wschodniego udzielił Pan
Maciej Bułtowicz z biura prasowego PKP S.A.
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