
Ministrowie odpowiadają postowi

Co dalej z mostem w Fodjuchach?
MINISTERSTWO Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
chce przebudowy zwodzonego mostu kolejowego na Regalicy 
w szczecińskich Podjuchach. To od lat wąskie gardło dla 
żeglugi. Według kolei oraz Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa, inwestycja jest niepotrzebna i zbyt kosztowna. 
Ujęto ją jednak w planach rozwoju śródlądowych dróg wodnych, 
które przyjął rząd.

JAK wynika z odpowiedzi na 
poselską interpelację, prowadzone 
są rozmowy w celu znalezienia 
sposobu rozwiązania problemu.

We wrześniu o most w Podju
chach upomniało się stowarzysze
nie „Odrą w Świat”, zauważając, że 
Krajowy Program Kolejowy do 2023 
r. nie uwzględnia przebudowy In
terpelację w tej sprawie do dwóch 
resortów skierował szczeciński 
poseł Nowoczesnej Piotr Misilo.

W odpowiedzi wiceminister 
infrastruktury i budownictwa 
Andrzej Bittel powtórzył znane 
argumenty kolejarzy.

-Zgodnie z analizami przepro
wadzonymi przez PKP PLK SA, 
przy uwzględnieniu prognoz dla 
całej sieci kolejowej, przebudowa 
mostu (na most wysokowodny) nie 
jest konieczna z uwagi na jego 
wystarczającą przepustowość -  
napisał A  Bittel, odpowiedzialny 
w resorcie za kolej.

Jak dodał, budowa mostu wyso- 
kowodnego wiązałaby się z dużymi, 
niewspółmiernymi do osiągnię
tych korzyści z punktu widzenia 
transportu kolejowego kosztami.

Natomiast wiceminister gospo
darki morskiej i żeglugi śródlądo

wej Jerzy Materna, odpowiadając 
na interpelację dotyczącą mostu, 
poinformował, że „MGMiŻŚ pod
jęło intensywne prace na rzecz 
jego przebudowy”.

-  Most w Podjuchach na rzece 
Regalicy limituje podstawowe 
param etry szlaku żeglugowego, 
tj. szerokość (wymagana -  50 m, 
istniejąca -  12,73 m) i wysokość 
(wymagana -  5,25 m, istniejąca
-  2,96 m) -  zaznaczył J. Materna.
-  Wskutek niespełniania pod
stawowych parametrów, most 
w Podjuchach jest tzw. wąskim 
gardłem na Odrzańskiej Drodze 
Wodnej, ograniczając, a w przy
padku awarii przęsła mostu wręcz 
uniemożliwiając przepływanie 
pod nim większości statków towa
rowych i pasażerskich do portów 
ujścia Odry oraz prowadzenie sku
tecznej polsko-niemieckiej akcji 
lodołamania na Odrze i Warcie.

Przypom niał, że zwodzone 
przęsło podnoszone jest z często
tliwością dostosowaną do odbywa
jącego się na nim ruchu pociągów, 
więc oczekiwanie na możliwość 
przepłynięcia statków może trwać 
co najmniej kilkanaście minut. 
Zwiększenie ruchu kolejowego

Most kolejowy w Podjuchach to wąskie gardło dla żeglugi śródlądowej.

na moście dodatkowo ograniczy Infrastruktury i Budownictwa są 
przepustowość Odrzańskiej Dro- skomplikowane, 
gi Wodnej na zapleczu portów Dodał, że przedsięwzięcie pn. 
morskich. _ , „Przebudowa mostu kolejowe-

-  Działania MGMiŻŚ ukierun- go w km 733,7 rzeki Regalicy
kowane są na szybkie przepro- w Szczecinie w celu zapewnienia
wadzenie inwestycji przebudowy minimalnego prześwitu dla pro-
zwodzonego mostu kolejowego wadzenia akcji lodołamania przy
w Podjuchach -  podkreślił wi- użyciu lodołamaczy” znajduje się
ceminister. -  Powinna zostać na liście strategicznych inwestycji
przeprowadzona w perspektywie technicznych w latach 2016-2020.
krótkoterminowej, jednak rozmo- W latach 2012-16 wystąpiło
wy w tej kwestii z Ministerstwem łącznie co najm niej 35 awarii
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zwodzonego przęsła, trwających 
od kilku godzin do kilkudzie
sięciu dni. Według MGMiŻŚ, 
przebudow a m ostu je s t roz
wiązaniem najkorzystniejszym 
ekonomicznie.

-  P odejm ujem y rozmowy 
w celu zn a lez ien ia  sposobu 
rozwiązania problemu, uwzględ
niającego stanowiska obydwu 
m inisterstw  -  napisał J. Ma- 
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