PORR S.A.
Oddział Kolei, ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
Biuro budowy LK354 Poznań - Piła
ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki

Starostwo Powiatowe
w Chodzieży
starostwo@pro.onet.pl

Państwa znak:
Państwa pismo z dnia:
Nasz znak:
Nasze pismo z dnia:
Nazwisko:
Telefon:
Telefon komórkowy:
Fax:
E-Mail:

LK354/516/2018
Wojciech Zadworski
+48 665851015
wojciech.zadworski@porr.pl
Oborniki,04.07.2018

Dotyczy: Zgłoszenie zamknięcia przejazdów kolejowych w km 66+572; 68+448; 70+010; 72+120; 72+508;
73+337; 74+259; 74+605 linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD- Piła Główna.
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją przez firmę PORR S.A. zadania pn.:Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
„Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 informujemy, że zmianie uległy terminy zgłoszonych
w piśmie nr LK354/504/2018 z dnia 29.06.2018r. zamknięć przejazdów kolejowo – drogowych:
1)

W km 66+572 linii kolejowej nr 354 na skrzyżowaniu z drogą gminną prowadzącą do miejscowości Stróżewko
od dnia 07.07.2018r. do dnia 08.07.2018r.

2)

W km 68+448 linii kolejowej nr 354 na skrzyżowaniu z drogą gminną prowadzącą do posesji oddalonej ok.
100 m od przejazdu – ul. Tadeusza Siejaka 20 od dnia 07.07.2018r. do dnia 08.07.2018r.

3)

W km 70+010 linii kolejowej nr 354 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1230P, ul. Tadeusza Kościuszki w
Chodzieży od dnia 11.07.2018r. do dnia 13.07.2018r.

4)

W km 72+120 linii kolejowej nr 354 na skrzyżowaniu z drogą gminną, ul. Miodowa w Chodzieży
od dnia 13.07.2018r. do dnia 15.07.2018r.

5)

W km 72+508 linii kolejowej nr 354 na skrzyżowaniu z drogą gminną, ul. Wiejska w Chodzieży
od dnia 13.07.2018r. do dnia 15.07.2018r.

6)

W km 73+337 linii kolejowej nr 354 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1777P w miejscowości Studzieniec
od dnia 14.07.2018r. do dnia 16.07.2018r.

7)

W km 74+259 linii kolejowej nr 354 na skrzyżowaniu z droga gruntową na pograniczu miejscowości
Studzieniec oraz Milcz w powiecie chodzieskim od dnia 15.07.2018r. do dnia 17.07.2018r.

8)

W km 74+605 linii kolejowej nr 354 na skrzyżowaniu z droga gruntową na pograniczu miejscowości
Studzieniec oraz Milcz w powiecie chodzieskim od dnia 16.07.2018r. do dnia 18.07.2018r.

Informujemy, że powyższe terminy mają charakter orientacyjny, a szacowany czas zamknięcia przejazdu to około
24 godziny. Zamknięcia przejazdów kolejowych związane są z oczyszczaniem podsypki tłuczniowej nawierzchni
kolejowej. Wykonawca przed zamknięciem przejazdu umieści przy przejeździe tablice informujące o terminie
zamknięcia. W związku z liniowym charakterem robót przejazdy nie będą zamykane równocześnie.

Z poważaniem,

Do wiadomości:
1)Urząd Gminy Budzyń – urzad@budzyn.pl, snowak@gminachodziez.pl
2)GDDKiA w Poznaniu- sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl
3)Komenda Woj. Policji w Poznaniu –kanelaria.komendanta@po.policja.gov.pl, naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl
4)Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży-dyzurny.chodziez@po.policja.gov.pl
5)Marszałek Woj.Wlkp- organizacjaruchu@umww.pl
6)OSP Chodziez- osp-chodziez@wp.pl
7)WZDW w Poznaniu- powiadomienia@wzdw.pl
8)Ratownictwo medyczne- szpitalpowiatowy@chodziez.pl, sjarosz@falc.pl
9)Straż Pożarna w Chodzieży , kppspchodziez@psp.wlkp.pl
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Oddział Kolei, ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
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Państwa znak:
Państwa pismo z dnia:
Nasz znak:
Nasze pismo z dnia:
Nazwisko:
Telefon:
Telefon komórkowy:
Fax:
E-Mail:

LK354/522/2018
Wojciech Zadworski
+48 665851015
wojciech.zadworski@porr.pl
Oborniki, 05.07.2018

Dotyczy: Zgłoszenie zamknięcia przejazdów kolejowych w km 65+411; 66+572 ; 70+010; 75+259; 75+678;
77+481 linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD- Piła Główna.
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją przez firmę PORR S.A. zadania pn.:Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
„Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej
organizacji ruchu, informujemy o planowanych zamknięciach przejazdów kolejowych w km:
1)

W km 65+411 linii kolejowej nr 354, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1177P, relacji Stróżewo-Chodzież
dnia 07.07.2018r.

2)

W km 70+010 linii kolejowej nr 354, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1230P, ul. Tadeusza Kościuszki w
Chodzieży dnia 08.07.2018r.

3)

W km 75+259 linii kolejowej nr 354, na skrzyżowaniu z droga powiatową nr 1177P, w miejscowości Milcz w
dniu 16.07.2018r.-18.07.2018r.

4)

W km 75+678 linii kolejowej nr 354, na skrzyżowaniu z drogą gminna, w m. Milcz od dnia 11.07.2018r. do
dnia 12.07.2018r.

5)

W km 77+481 linii kolejowej nr 354, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1479P, w m. Milcz od dnia
11.07.2018r. do dnia 13.07.2018r.

Informujemy, że powyższe terminy mają charakter orientacyjny, a szacowany czas zamknięcia przejazdu to około
24 godziny. Zamknięcia przejazdów kolejowych związane są z oczyszczaniem podsypki tłuczniowej nawierzchni
kolejowej. Wykonawca przed zamknięciem przejazdu umieści przy przejeździe tablice informujące o terminie
zamknięcia. W związku z liniowym charakterem robót przejazdy nie będą zamykane równocześnie.
Jednocześnie Wykonawca odwołuje zgłoszone w piśmie nr LK354/516/2018 z dnia 04.07.2018r. zamknięcie przejazdu
kolejowego w km 66+572, linii kolejowej nr 354, na skrzyżowaniu z drogą gminną prowadzącą do miejscowości
Stróżewko w terminie od dnia 07.07.2018r. do dnia 08.07.2018r.

Z poważaniem,

Do wiadomości:
1)Urząd Gminy Budzyń – urzad@budzyn.pl, snowak@gminachodziez.pl
2)GDDKiA w Poznaniu- sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl
3)Komenda Woj. Policji w Poznaniu –kanelaria.komendanta@po.policja.gov.pl, naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl
4)Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży-dyzurny.chodziez@po.policja.gov.pl
5)Marszałek Woj.Wlkp- organizacjaruchu@umww.pl
6)OSP Chodziez- osp-chodziez@wp.pl
7)WZDW w Poznaniu- powiadomienia@wzdw.pl
8)Ratownictwo medyczne- szpitalpowiatowy@chodziez.pl, sjarosz@falc.pl
9)Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej kppspchodziez@psp.wlkp.pl

