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Białystok, 2014-02-10

Pani Wicepremier
Elżbieta Bieńkowska
Minister Infrastruktury i Rozwoju

Zapytanie
w sprawie bocznicy kolejowej w Mońkach, w województwie podlaskim
W ostatnich latach daje się zauważyć stopniową degradację transportu kolejowego w
naszym państwie. Widać ograniczaną liczbę połączeń kolejowych, wyłączania poszczególnych
fragmentów z regularnej komunikacji, ale też starzejący się tabor kolejowy. Bardzo boleśnie
odczuwane są decyzje władz grupy PKP, które wyłączają kolejne bocznice kolejowe.
Uniemożliwiają one w ten sposób dogodny dowóz, zwłaszcza towarów masowych, przez
przedsiębiorców działających na rynku lokalnym. W województwie podlaskim taka sytuacja miała
miejsce już kilka razy. Kilka lat temu zamknięto bocznicę kolejową na nieczynnej w ruchu
pasażerskim stacji Sokoły. Po protestach samorządowców, mieszkańców i przedsiębiorców udało
się jednak przywrócić możliwość korzystania z bocznicy w tym miejscu.
Podobna sytuacja ma miejsce w Mońkach, 10 tys. miasteczku w województwie podlaskim.
Miejscowość ta leży na trasie linii kolejowej z Białegostoku do Ełku. Linia ta wykorzystywana
jest do regularnego ruchu pasażerskiego i towarowego. Mimo to, według informacji, które
otrzymałem od lokalnych przedsiębiorców bocznica kolejowa w Mońkach nie funkcjonuje.
Powoduje to, że przedsiębiorcy z Moniek i okolic muszą po odbiór towarów zgłaszać się do
odległej o kilkadziesiąt kilometrów stacji Grajewo. Powoduje to oczywiście wzrost nakładów na
koszty transportu i nie jest obojętne dla stanu dróg, a także środowiska naturalnego. Według
informacji, które otrzymałem także i tu środowiska lokalne próbowały interweniować, ale nie
przyniosło to zmiany sytuacji.
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W związku z opisaną sytuacją, proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy Ministerstwu znany jest trend zamykania bocznic kolejowych, nawet na
czynnych liniach kolejowych?
2. Jakie czynniki doprowadziły do podjęcia decyzji o zamknięciu bocznicy w
Mońkach?
3. Czy jest możliwe przywrócenia korzystania z bocznicy kolejowej w Mońkach, co
mogłoby przyczynić się do aktywizacji gospodarczej tych terenów?
Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi także w formie elektronicznej na adres:
Dariusz.Piontkowski@sejm.pl.
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