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Radny Rady Miejskiej w Kolbuszowei

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.12.2018 r. uprzejmie informujq, 2e budynek dworca

w Kolbuszowejzostal nieodplatnie przejqty przez Gminq Kolbuszowa umowq notarialnq 26 maja 2017 r.

Na przebudowq i modernizacjq budynku dworca Gmina Kolbuszowa uzyskala w dniu L2.12.2077

decyzje pozwolenia na budowq nr 44117 wydanq przez Wojewodq Podkarpackiego dla inwestycji

pn.: ,,Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z czq5ciq

uslugowq i administracyjnq, budowq zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem

manewrowym wraz z niezbqdnq infrastrukturq technicznq" na dzialkach nr ewid. 1546/61,1546143,

1546163 obrqb Kolbuszowa na obszarze kolejowym".

W dniu 14.09.2018 r. Gmina Kolbuszowa zloiyla wniosek o dofinansowanie projektu

pn, ,,Ograniczenie problem6w spolecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie

nowych lub przywr6cenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym

zagospodarowaniem ich otoczenia" w ramach naboru wniosk6w dla Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 201,4-2020, Dzialanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni

regionalnej. Projekt ten obejmuje mi.in. przebudowq budynku dworca PKP (czq6i przeznaczona

dla obslugi ruchu autobusowego jest niekwalifikowana). Zgodnie z Regulaminem Konkursu planowany

termin rozstrzygniqcia konkursu to maj 2Ot9 r. W przypadku uzyskania dofinansowania realizacjq

projektu planuje siq zakoriczyi w ll kwartale 2021 roku.

Jednocze6nie informujq, i2 od 2016 roku trwajE prace zwiqzane z przystqpieniem Gminy

Kolbuszowa do projektu partnerskiego pn. ,,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa

i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" w ramach dzialania 5.2 Rozw6j

transportu kolejowego poza TEN-T o5 priorytetowa V: Rozw6j transportu kolejowego w Polsce

Programu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko. Wnioskodawcq i liderem projektu

jest Wojew6dztwo Podkarpackie, a Gmina Kolbuszowa jest obok PKP Polskie Linie Kolejowe S.A jednym

z piqtnastu samorzqd6w partnerskich biorqcych udzial w projekcie. Zakres rzeczowy Gminy Kolbuszowa

obejmuje:

nadbudowa i przebudowa budynku Dworca PKP w Kolbuszowej na Dworzec lokalny z czq6ciq

uslugowq i administracyjnE - utworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego ,,Park and Ride",



przebudowa drogigminnej nr 103987 R ul. Fabrycznej w Kolbuszowej,

budowa o(wietlenia ulicznego drogigminnej ul. Fabrycznej w Kolbuszowej,

budowa parkingu przy stacji kolejowej wraz z przebudowq drogi gminnej nr 103985 R ul.

Ks. Ludwika Ruczki w Kolbuszowej,

budowa o5wietlenia ul. Ks. Ludwika Ruczki wraz z o6wietleniem parkingu przy stacji kolejowej

w Kolbuszowej,

budowa parkingu wrazz doj5ciem do przystanku osobowego w Kolbuszowej G6rnej,

budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy przystanku osobowym w Widelce.

W dniu 19 lipca 2018 roku Wojew6dztwo Podkarpackie podpisalo Umowq o Dofinasowanie

nr PO1S.05,02.00-00.0026h7-0O projektu pn.: ,,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA:

Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej". Obecnie trwajq prace nad

tre5ciq Umowy Partnerstwa pomiqdzy Wojew6dztwem Podkarpackim a Gminq Kolbuszowa w sprawie

wsp6lnej realizacji ww. Projektu. R6wnolegle prowadzone sq dzialania przygotowawcze do rozpoczqcia

realizacji przedmiotowego Projektu. W przypadku uzyskania dofinansowania na 2019 rok planowane

jest przeprowadzenie procedury o udzielenie zam6wienia publicznego dla zadania ,,Nadbudowa

i przebudowa budynku Dworca PKP" oraz rozpoczgcie rob6t budowlanych. Zakoriczenie realizacji

wszystkich inwestycji objqtych projektem planowane jest na 202L rok.
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