Wisła Obłaziec - odpowiedzi na pytania
Sarna Bartłomiej <Bartlomiej.Sarna@pkp.pl>
Wt 23.06.2020 13:46
Do:Redakcja

portalu Koleje Śląska Cieszyńskiego <redakcja@kolejcieszyn.pl>;

Dzień dobry,
Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o dostęp do informacji publicznej. Na przyszłość, z racji
tego że są Państwo portalem internetowym o charakterze informacyjnym, proszę o kierowanie pytań na adres
bartlomiej.sarna@pkp.pl.
1. Jakie formy zabezpieczenia przed zniszczeniem zabytkowego drewnianego budynku przystanku Wisła Obłaziec,
wybudowanego w 1929 roku, podejmie jego właściciel w okresie rozbiórki infrastruktury i przeniesienia przystanku
Wisła Obłaziec do nowej lokalizacji przeprowadzonego w ramach rewitalizacji linii od marca 2021 roku.
Właścicielem budynku byłego dworca Wisła Obłaziec jest PKP S.A. Realizowana przez PKP PLK S.A. modernizacja linii
kolejowej nr 191 relacji Goleszów – Wisła Głębce nie obejmuje swoim zakresem ingerencji w budynek byłego dworca,
ponieważ nie jest on przedmiotem prowadzonej przez PKP PLK S.A. inwestycji. Nie mniej jednak, PKP S.A. mając na
uwadze dobro i charakter obiektu, a także to że prace budowlane będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie
budynku, wystąpiła do PKP PLK S.A. o przekazanie informacji dot. sposobu zabezpieczenie budynku podczas
planowanych do przeprowadzenia prac budowlanych, co będzie kluczowe w kontekście zabezpieczenia go jako obiekt
budowlanego.
2, 3 i 4. Czy rozważane jest przeniesienie również drewnianego budynku dworcowego przystanku Wisła Obłaziec do
nowej lokalizacji przystanku Wisła Jawornik, aby nadal mógł spełniać swoją funkcję. Jeśli nie jest planowane
przeniesienie budynku do nowej lokalizacji, aby nadal mógł spełniać swoją funkcje, to jakie są dalsze plany właściciela
w zakresie zagospodarowania tego budynku po likwidacji przystanku Wisła Obłaziec. Czy rozważana jest możliwość
sprzedaży bądź przekazania wzmiankowanego budynku dworcowego gminie bądź osobie prywatnej?
Były budynek dworca Wisła Obłaziec od lat nie spełnia swojej nominalnej funkcji, czyli nie jest na nim prowadzona
obsługa podróżnych, w związku z czym obecnie nie ma w planach jego relokacji pod kątem wznowienia na nim obsługi
podróżnych. Nie mniej jednak rozpoczęliśmy rozmowy z Urzędem Miasta w Wiśle, który wystąpił o możliwość
nieodpłatnego przejęcia byłego budynku dworca oraz możliwość jego relokacji na nieruchomość znajdującą się w zasobie
gminy. PKP S.A. jest otwarte na współpracę z samorządem, jednakże obecnie w dawnym dworcu Wisła Obłaziec znajduje
się infrastruktura związana z obsługą ruchu kolejowego. Jego funkcjonowanie jest kluczowe z punktu widzenia
prowadzenia obsługi ruchu kolejowego do momentu zakończenia modernizacji linii kolejowej realizowanej przez PKP PLK
S.A. Jeśli okaże się, że ostatecznie budynek jest zbędny dla spółek Grupy PKP, możliwe staną się dalsze rozmowy na temat
przyszłości dawnego dworca.
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"Informacje zawarte w niniejszej wiadomości mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa PKP S.A. w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chronionej w PKP S.A. na podstawie
REGULAMINU OCHRONY TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI PKP S.A. i przeznaczone są
wyłącznie dla jej adresata. Jeżeli nie jesteś adresatem wiadomości powiadom o tym fakcie nadawcę i usuń
w sposób trwały wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami."
Z uwagi na posiadany przez nas Pani/Pana e-mail oraz w związku z ewentualnie przekazywanymi przez
Panią/Pana danymi osobowymi informujemy, iż PKP S.A. jako administrator danych przetwarza dane
osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) oraz zgodnie z
zasadami, z którymi mogą się Państwo zapoznać na stronie www.pkp.pl/pl/kontakt-z-pkpsa/dane-osobowe

