
  



Organizacja przejazdów kolejowych 
na przykładzie linii 213 Reda-Hel 

-dobre i złe praktyki  

 
  



Charakterystyka linii kolejowej  
nr 213 Reda-Hel 

        Linia kolejowa nr 213 relacji Reda – Hel jest położona w północnej części 
województwa pomorskiego. Na jej trasie znajdują się:  Reda, Mrzezino, Puck, 
Władysławowo, Kuźnica, Jastarnia, Hel;  

        Ze względu na wyjątkowe umiejscowienie linia 213 stanowi perełkę polskiej kolei 
(przebiega przez dwa mezoregiony: Pobrzeże Kaszubskie i Mierzeję Helską);  

        Prace nad budową linii 213 rozpoczęły się w  1879 roku a jej ostateczna długość 
61,8 km została osiągnęła w 1922 roku. Do dnia dzisiejszego jest to linia 
niezelektryfikowana i jednotorowa a ponad to obecnie jest to jedyna w Polsce linia 
normalnotorowa zbudowana na mierzei;  

        Przewozy wykazują dużą sezonowość ze względu na obsługę letnich miejscowości 
turystycznych. W czasie wakacji poza pociągami regionalnymi uruchamiane są 
także połączenia sezonowe;  

        W celu odnowy linii 213 został przyjęty projekt „Rewitalizacja i modernizacja tzw. 
„Helskiego korytarza kolejowego” – linii kolejowej nr 213 Reda – Hel” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013. 



Źródło: kurierkolejowy.eu 



Założenia planu rewitalizacji  
i modernizacji linii kolejowej nr 213 

 Kompleksowa wymiana nawierzchni kolejowej na długości 10,797 km; 
 

 Kompleksowa naprawa bieżąca z całkowitą wymianą podkładów na długości 
23,305 km; 
 

 Kompleksowa naprawa bieżącą na długości 24,055 km; 
 

 Lokalne wzmocnienie podtorza; 
 

 Wymiana 11 rozjazdów; 
 

 Zmiana sposobu zabezpieczenia przejazdów i przejść dla pieszych - instalacja 23 
kompletów urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej i 10 kompletów 
telewizji przemysłowej oraz naprawa nawierzchni na 90 przejazdach; 
 

 Naprawa istniejących peronów i urządzeń do obsługi podróżnych na 14 stacjach  
i przystankach osobowych, obejmująca kompleksową modernizację peronów  
– 19 szt. wraz z ustawieniem wiat i wymianą oświetlenia; 
 

 Naprawa 5 obiektów inżynieryjnych, w tym 2 wiaduktów kolejowych i 3 mostów; 
 

 Modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym; 
 

 Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych i urządzeń łączności kolejowej. 



Główne cele planu rewitalizacji  
i modernizacji linii kolejowej nr 213  

  Skrócenie czasu jazdy pociągów o ok. 15 - 25 minut w zależności od zastosowanego  
      taboru; 

 

  Uzyskanie w wyniku modernizacji prędkości do 100 km/h 
 

  Poprawa stanu technicznego infrastruktury; 
 

  Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania; 
 

  Sprawny dojazd do popularnych miejscowości  (Puck, Władysławowo, Jastarnia,  
      Hel); 

 

  Poprawa dostępności obszarów unikatowych pod względem naturalnych zasobów  
      przyrodniczych oraz atrakcyjnych turystycznie (Półwysep Helski); 

 

  Odciążenie systemu transportu drogowego; 
 

  Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne. 



Korzyści płynące z realizacji projektu 
  Zwiększenie przepustowości na krytycznych odcinkach i wynikające z tego  
     zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów (wzrost dostępności transportu  
     szynowego dla społeczeństwa); 

  Uzyskanie znaczącej poprawy oferty przewozowej, a co za tym idzie zwiększenie  
     liczby klientów kolei poprzez zwiększenie prędkości jazdy pociągów, skrócenie czasu  
     podróży, poprawę standardu i komfortu podróżowania; 

  Zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach i przejściach przez tory; 

  Zwiększenie bezpieczeństwa przewozu pasażerów; 

  Zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego względem transportu  
     drogowego; 

  Poprawa warunków ekologicznych, zminimalizowanie oddziaływania  
     modernizowanych odcinków linii kolejowych na środowisko naturalne; 

  Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój turystyki oraz  
     polepszenie dostępu do atrakcyjnych przyrodniczo terenów mieszkańcom innych  
     regionów Polski oraz turystom z zagranicy.  



Bezpieczeństwo 
 

  Koszty wypadków spowodowanych niezabezpieczeniem 

przejazdów i przejść wynoszą wg Niebieskiej Księgi Jaspers dla 
2015 r. 
 

  Zabity – 2,4 mln zł 

  Ranny - 0,4 mln zł 
 

  Jedno tragiczne w skutkach potrącenie rodziny z dziećmi  
z ofiarami śmiertelnymi dla państwa generuje koszty … montażu 
kilkunastu sygnalizacji przejazdowych.  Ze względu na masowy 
charakter miejscowości turystycznych wzdłuż linii o takie 
zdarzenia na niestrzeżonych przejazdach będzie bardzo łatwo. 
Jadący cicho pociąg 100 km/h i rozbawieni wczasowicze… 

 



Punkt widzenia na bezpieczeństwo 
 

    Żelistrzewo 
 

W Żelistrzewie wpierw wykonawca modernizacji torów 
wykonał na strzeżonym przejeździe kat. B przejście 
piesze po obu stronach jezdni, by je na wniosek PKP PLK  
zlikwidować pod pozorem troski o bezpieczeństwo.  
W efekcie, aby przejść z jednej strony torów na drugą 
pieszy musi pokonać na przestrzeni 100 m dwa 
nieoznakowane przejścia przez jezdnię. W sezonie 
miejscowi tą trasą jadą  z Trójmiasta nad morze, co 
oznacza, że nawet przez kilkanaście minut nie będzie 
możliwości bezpiecznego pokonania tej krótkiej trasy. Do 
czasu tragedii.. 



  
Jurata 
 

Przejazd drogowy z dużym ruchem wczasowiczów  
w Juracie  w kierunku do plaży. Brak oświetlenia 
przejazdu, postawiony tylko krzyż Św. Andrzeja. 
Drzewa w lesie ograniczają kierowcom widoczność 
przy dojeździe do torów.   
 
Ciemność widzę ciemność. A w niej niestrzeżony 
przejazd. 

 



  



  
 Jastarnia  
 

 Jedyne dojście od przystanku Jastarnia Wczasy na plażę 
jest de facto nielegalne. To przejazd F niedostępny dla 
pieszych, otwierany przy pomocy sznurka przez 
parkingowego. 

 



  



  

Hel, Jurata, Jastarnia, Kużnica (Hel), 
Chałupy, Władysławowo 
 

Ok. 60 przejść dla pieszych kategorii E – wszystkie 
niestrzeżone. Tylko kilka przejść jest wyposażone w ssp.  
W Chałupach na jednym z nich trzeba pokonać, 
dochodząc do przejścia w obie strony, schody bez 
pochylni. W sezonie tymi przejściami może w godzinie 
przechodzić ponad tysiąc wczasowiczów.  

 



  



  

 Pierwotny koszt inwestycji szacowano w czasie 
podpisania umowy na 220 mln zł. Łącznie koszty 
poszerzonej względem wstępnego zakresu inwestycji 
wniosą ok. 150 ml n zł (o 1/3 mniej). Mimo tego na 90 
przejazdów charakter strzeżony (B, C) będzie miało 
tylko 17% przejazdów. 

 



Główne mankamenty inwestycji: 
 

 Obniżenie przepustowości linii m.in. w wyniku likwidacji torów 
dodatkowych – stacje Puck, Władysławowo, nieodtworzenie 
stacji Chałupy i likwidacja stacji Żelistrzewo; 
 

 Wysokość peronów  (0,76 m ngs) niedostosowana do 
wysokości kursującego taboru (0,6 m ngs); 
 

 Niebezpieczne, niestrzeżone przejścia piesze przez tory nad 
morze; 
 

 Słaba dostępność przystanków osobowych w terenie (casus 
Juraty, Kużnicy, Jastarni Wczasy); 
 

 Brak mijanek umożliwiających kursowanie pociągów co 30 
minut (maksymalnie co 60 minut). 



  



  



  



Jako podsumowanie modernizacji linii 213: 

  
  
Obecny dyrektor PKP PLK w Gdańsku napisał  w grudniu 
2006 r. omawiając linię 213: 
„ Na UBB bezpiecznych przejazdów jest 90%”. 
 

Inwestycja przeprowadzona pod jego nadzorem na linii  
o podobnej funkcji (modne kurorty nadmorskie)  będzie 
miała tylko 17% bezpiecznych przejazdów. Już dzisiaj  
na niektórych przejazdach wprowadzono ograniczania 
prędkości do 60-80 km/h …ze względu na bezpieczeństwo.  
 

Do lata jeszcze daleko. 

 



  



Dziękuję za uwagę 

Stanisław Biega 

Centrum Zrównoważonego Transportu 



  


