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REWITALIZACJA I ODBUDOWA CZĘŚCIOWO NIECZYNNEJ LINII KOLEJOWEJ NR 182
TARNOWSKIE GÓRY - ZAWIERCIE

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski od kilku lat przygotowuje
inwestycję pod nazwą: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182
Tarnowskie Góry – Zawiercie”. Wartość inwestycji została wyliczona na kwotę ponad 850 mln złotych.
Inwestycja będzie współfinansowana z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.
W ramach zadania zostanie odbudowany 30 kilometrowy nieczynny odcinek toru między Tarnowskimi
Górami, a Siewierzem oraz uruchomiona zostanie łącznica Miasteczko Śląskie – Gosek o długości 1,1 km.
Zrewitalizowany zostanie odcinek Siewierz – Zawiercie, łącznica nr 705 w stacji Zawiercie o długości
1,292 km. Odbudowa, rewitalizacja i elektryfikacja dotyczyć będzie w sumie ok. 48 km linii kolejowej.
Linią będą jeździć pociągi pasażerskie osiągające prędkość do 140 km/h.
W październiku bieżącego roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na roboty budowlane,
których zakończenie zakłada do końca 2022 roku. Remont obejmie między innymi: stację Zawiercie,
Tarnowskie Góry, Siewierz i Poręba. Powstaną również całkiem nowe przystanki osobowe: Miasteczko
Śląskie Centrum, Mierzęcice Łubne, Zawiercie Kądzielów oraz Stacja Pyrzowice Lotnisko. Zostaną
wybudowane dwa nowe przejścia podziemne - jedno w Siewierzu (obok zakładu Electrolux), drugie w
Pyrzowicach Lotnisku.
Inwestycja swoim zasięgiem obejmie 52 obiekty inżynieryjne, zmodernizuje 38 przejazdów kolejowodrogowych. Projekt ma także istotne znaczenie dla sprawnych przewozów towarowych obsługujących
bocznicę towarową CARGO ML Katowice oraz Dolomity w stacji Siewierz. Pociągi towarowe przyśpieszą
do 80 km/h, linią tą pojadą ciężkie składy – dopuszczalny nacisk na oś ma wynieść 221 kN/oś.
Realizacja ww. projektu, umożliwi podróżnym szybki i sprawny dojazd do portu lotniczego „Katowice
Airport”. Poprzez zwiększenie dostępności do kolei poprawi się również skomunikowanie naszego regionu
z miastami województwa śląskiego.
Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
(artykuł przygotowano na podstawie informacji
uzyskanej od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
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