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IZDK-511/10/2013
dot.  Pan Pawłowski- Jerzmanice
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W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące eksploatacji linii na terenie Powiatu 
Złotoryjskiego PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu informuje, 
że wspomniana linia nr312 Marciszów- Jerzmanice Zdrój została podzielona 10 czerwca 2008 r 
decyzją Ministra Transportu na:

1. L776 Marciszów- Wojcieszów km -0,519 do 15,400 i odbywa się tu ruch towarowy
2. L312 w km 15,400 do 33,430 (decyzja o likwidacji- ruch zawieszony)
3. L312 Krzeniów II- Jerzmanice km 33,400 do 37,144 odbywa się ruch towarowy

Następna linia w tym rejonie to L284 Legnica- Jerzmanice w km 7,800 do 24,384. Odcinek 
tej linii w km 24,384 do 48,179 jest nieczynny i jest na niego decyzja likwidacyjna ( Uchwała 
Zarządu nr 353 z 6 grudnia 2002 roku).
Kolejną linią jest L324 Jerzmanice Zdrój- Wilków Złotoryjski w km -0,557 do 3,287 odbywa się 
tu ruch wyłącznie towarowy do kopalni kruszywa.
Ostatnią linią w tym rejonie jest, a raczej była linia nr 316 Złotoryja – Rokitki, która została 
rozebrana w 2012 roku przez N. Wrocław i obejmowała teren naszego i wrocławskiego zakładu.

Odpowiadając na Pana pytanie informujemy, że jako IZ Wałbrzych posiadamy jedynie  
środki finansowe na utrzymanie w istniejącym stanie czynne linie kolejowe. 

W grudniu 2012 roku IZ Wałbrzych wszczął procedurę w celu rozpoczęcia likwidacji 
nieczynnych linii/ odcinków linii kolejowych(zgodnie z art.9 ustawy o transporcie kolejowym) 
będących na stanie ewidencyjnym IZ Wałbrzych. Wystąpiono z zapytaniem do przewoźników, 
władz lokalnych, Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Dolnośląskiego czy są zainteresowani 
przejęciem i prowadzeniem przewozów na nieczynnych liniach. 
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inż. Mirosław Grabiński
 
Opracował: Drozdowski Zbigniew

nr telefonu: 637- 4614

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 14 211 458 000,00 zł
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