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Departament Kolejnictwa

Znak sprawy: DTK-5.051.16.2020

Pan
Łukasz Nowak

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana wystąpienie z dnia 2 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsc 
parkingowych dla niepełnosprawnych przy dworcu kolejowym Busko-Zdrój oraz remontu ww. dworca, 
przedstawiam następujące informacje.

Zgodnie z informacją PKP S.A. we wrześniu br. wyznaczono miejsca parkingowe przy przejściu do peronu 
na stacji Busko-Zdrój. Dodatkowo Spółka wyjaśniła, że linia nr 73 Kielce – Busko-Zdrój, przy której 
zlokalizowany jest dworzec Busko-Zdrój przez kilkanaście lat była wyłączona z ruchu pasażerskiego. 
Budynek dworca również nie był udostępniony podróżnym z uwagi na powyższe.

W maju 2020 roku do Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Krakowie wpłynęło 
wystąpienie przedstawiciela Gminy Busko-Zdrój w ww. sprawie. W związku z brakiem możliwości 
nieodpłatnego przekazania terenu, PKP S.A. zaproponowała samorządowi podjęcie rozmów w celu 
ustalenia warunków współpracy. Mając na uwadze możliwe zwiększenie liczby osób korzystających 
z komunikacji autobusowej oraz wychodząc naprzeciw prośbom zgłaszanym przez Gminę Busko-Zdrój, 
spółka zawarła umowę na wynajem kabiny TOI - TOI z usługą systematycznego opróżniania oraz deklaruje 
współpracę z samorządem w celu udostępnienia powierzchni pod przystanek autobusowy.

Należy podkreślić, że PKP S.A. systematycznie zleca prace porządkowe terenu znajdującego się 
przy terenie dworca (sprzątanie oraz wykaszanie trawy). Do chwili obecnej, spółka uruchomiła także 
oświetlenie w lampach ulicznych na drodze do budynku dworca PKP Busko-Zdrój.

Proponowane w wystąpieniu powstanie tzw. dużego parkingu w bezpośredniej okolicy dworca wymaga 
współpracy PKP S.A. oraz samorządu. Spółka zaproponowała gminie wynajęcie terenu, na którym mógłby 
powstać parking. W chwili obecnej PKP S.A. oczekuje na odpowiedź w sprawie.

Uprzejmie informuję, że budynek dworca kolejowego wymaga remontu i przystosowania do prowadzenia 
w nim obsługi podróżnych, co wiązałoby się z poniesieniem znaczących nakładów finansowych. Mając na 
uwadze konieczność modernizowania i remontowania dworców, które obecnie są czynne i stanowią istotny 
element infrastruktury pasażerskiej zarządzanej przez PKP S.A., spółka w pierwszej kolejności obejmuje je 
programami inwestycyjnymi. Trzeba podkreślić, że obiekty PKP S.A. ponownie lub nowo udostępnione 
podróżnym muszą spełniać określone prawem wymogi, a dostosowanie dworca kolejowego w Busku–Zdroju 
do wymagań TSI PRM (dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się) to koszt nawet kilku milionów 
złotych.

Istnieje natomiast możliwość nawiązania współpracy z władzami Buska-Zdroju w tym obszarze. 
PKP S.A. może udostępnić budynek dworca (poczekalnia i toaleta), przy założeniu, że niezbędne prace 
remontowe oraz bieżące utrzymanie tych pomieszczeń będzie w gestii samorządu. Powyższe rozwiązanie 
z powodzeniem funkcjonuje w wielu lokalizacjach w kraju.

Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Marcin Piwowarski

Zastępca Dyrektora
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