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o koniecmości budowy tunelu w ciągu ulicy Marsa i al. gen, A. Chruściela ,,Montera"
w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wiele się mówi, odbywają się spotkania na ńżnych
szczeblach, są publikowane artykuły prasowe, temat jest poruszany w radiu i telewizji, są
podejmowane stanowiska i uchwały przez Radę Dzielnicy oruz Radę m.st. Warszawy.
Stowarzyszenie ,,Lepszy Rembertów", dzińające juZ,10 lat t7arzęcz mieszkańców dzielnicy,
także aktywnie uczestniczy w tych dztaŁańach, flp. jako członek Komisji Dialogu
Społecznego ds. Transportu działającej przy stołecznym Birnze Koordynacji Inwestycji
i Remontów w Pasie Drogowyn zainicjowaliśmy podjęcie 20 stycznia ż016 r. uchwały
popierającej budowę tunelu. W uchwale Komisja m.in. zwraca się do PKP PLK SA i władz
miasta o wprowadzenię zadania do planów budżetowych ta lata 20I6-2aI8. Uchwała
z pewnością dotarła juz do Państwa.

Skoro inwes§cja jest potrzebna, a PKP i władzę miasta deklaruję współdziałanie
i współfinansowanie zadania, to niezrozumiały jest dla nas brak konkretnych działń.
Przypomnę, że ptzedstawiciele PKP PLK SA obecni w czerwcu 2015 t. w Rembertowie na
posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju przekazali
informacje, że rok 2015 miał byó wykorzystany na uzgodnienie warunkow rcalizĄi
i finansowania inwestycji oraz podpisanie porozumienia w tej sprawie pomiędzy PKP PLK
SA i władzami Warszavły.Lata2016-2017 to czas naprzygotowanie dokumentacjii decyĄł
administracyjnych i wreszcie realizacja w latach 2017-2018, tak ńy ze względu na
przystąpienie do innych inwestycji ptzęz PKP budowa tunelu została zakoiczona do 2079 r.

Na sesjach Rady Dzielnicy pojawiają się pytania do Zarządu doŁyczące spotkń poza
dzielnicą w sprawie tunelu, losów porozumienia pomiędzy PKP a vńadzani miasta oraz
kosźów i terminów realizacji. Niestety mimo upĘrłru kolejnych miesięcy żadnychwiEżących
informacji nie ma Rada ani Zarząd Dzielnicy, a tym bardziej oczekujący na inwesĘcję
mieszkńcy Rembertowa.

Dlatego teżrvlracarty się do Panazprośbą o możliwie niezwŁoczne udzielenie odpowiedzi na
następujące pfiania:

I. Czy PKP PLK SA w dalszym ciągu podtrzymuje gotowość do budowy tunelu
w Rembeńowie? Jeśli tak, to czy zadarie inwestycyjne będzie wykonane wspólnie
zvńadzami miastą czy teżrozwńająPaństwo inną możliwośórealizaĄi inwestycji?
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2. Przed przysĘpieniem do budowy tunelu i innych zńan inwestycyjnych, zgodńe
z ustaleniami listu intencyjnego podpisanego 5 listopada 2014 t., określającego wspólne
prowadzenie inwestycji przez PKP PLK SA, PKP SA i m.st. Warszawa w centralnej części
warszawskiego węzła kolejowego, wymagane jest podpisanie Porozumienia. Na jakim
etapie są prace dotyczące podpisania porozumienia i d7aczego porozrrmienia nie podpisano
w 2015 roku?

3. Jak wynika z opracowania miejskiego Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie
Drogowym zpńdziemika 2015 t. Analiza możliwości realizacji bezkolizyjnych przejazdów
przez tory kolejowe na linii Warszalła - Mińsk Mązowiecki w obrębie m.st. Warszawy,
planowane przez PKP szacunkowe kosźy robót budowlanych i prac projektowych
zvviązanych z budową tunelu wynoszą 33 282 I55 ń, w tym udziń w kosźach PKP
wynosi 5 418 I47 zł, a miasta 27 864 0I4 zł. Dodatkowo według projektu PKP zawartego
w studium wymagany jest wykup około 510 m2, co ptzy zŃażonĄ cenie 1000 zŁlmŻ
stanowi kwotę 510 000 zł.Tak więc szacunkowe udziaĘ finansowe m.st. Warszary w
realizacji tunelu w ramach Porozumienia z PKP w myśl listu intencyjnego wyniosĘby
około 28,4 mln zł. Tymczasem władze miasta uzasadńająbrak zŃezpieczęńa środków
w budzecie na to zadante brakiem informacji na temat łącznych kosźów inwestycji oraz
kosżów, które miałyby byó poniesione ptzezmiasto.
Proszę zatem o wyjaśnienie, czy danę z PKP, na które powołuje się miejskie biuro
w swoim opracowaniu przestaĘ byó aktualne? Jeśli tak, to czy są nowe wyliczenią które
będą podstawą dalszych dzińań?

4. Czy zlnany jest harmonoglam dzrńah z,łviryanych z budową tunelu w najbliższpn czasie,
tIp. czy zostaŁ określony termin negocjacji PKP z Komitetem Sterującyn mającym
reprezentować m.st. Warszawę?

5. Czy w ramach opracowanego przez PKP PLK SA Studium Wykonalności modemizacji
i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego rcmvażają Państwo poza budową tunelu
w Rembertowie takźe:
a) budowę bezkolizyjnego przelazdu wiaduktu w okolicy ul. Chełmźynskiej
w Rembertowie,
b) budowę bezkolizyjnego przejazdu - trrnelu w Wesołej?
Jeśli tak, czy mogąPństwo podać jakieś konkrety dotyczące terminów, finansowania?

6. Czry PKP PLK SA może wskazać osobę, która będzie odpowiedzialna za komunikowanie
się w Pństwa imieniu z przedstawicielami dzielnicy i zainteresowanymi mieszkńcami?

Zaangużowanie członków Stowarzyszenia,,Lepszy Rembęrtów" wynika z powszechnej opinii
mieszkńców, że największym utrudnieniem komunikacyjnym w dzielnicy od lat jest
pokonanie przęz kierowców przejazdów kolej owych.

Deklarując gotowośó do współpracy, prosimy o odniesienie się do naszych prtń.
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