Stanowisko
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 października 2015 roku
w sprawie poparcia wydłużenia relacji pociągów EIC Premium na linii 202
do stacji docelowej Kołobrzeg.
Rada Miejska w Słupsku wyraża pełne poparcie dla starań podjętych przez PKP
Intercity S.A. dotyczących poszerzenia oferty pociągów klasy EIC Premium o miasta
Pomorza Środkowego tj. Słupsk, Koszalin, Kołobrzeg. Rejon Środkowego Pomorza został
zdiagnozowany w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jako największy
w Polsce obszar wykluczenia komunikacyjnego.
Wydłużenie relacji pociągów Pendolino pozwoli na poprawę atrakcyjności rozkładu
jazdy poprzez obsługę istotnych ośrodków turystycznych oraz ważnych ośrodków
regionalnych (byłych miast wojewódzkich). Jednocześnie zapewnieni tym ośrodkom lepszą
dostępność czasową poprzez skrócenie czasu podróży z Warszawy do Słupska
do ok. 4,5 h, do Koszalina do ok. 5h 10’ i do Kołobrzegu poniżej 6 h. Umożliwienie podróży
z tych obszarów do Warszawy w atrakcyjnym czasie i w godzinach umożliwiających
jednodniową podróż do stolicy podniesie atrakcyjność inwestycyjną Pomorza Środkowego
(w tym także Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej) oraz poprawi jakość życia
mieszkańców miast i ich obszarów funkcjonalnych. Linia kolejowa 202 leży w korytarzu
transportowym europejskiej sieci T-NT komunikującej regiony Południowego Bałtyku.
Bez dostępności komunikacyjnej i atrakcyjnych połączeń transportowych trudno jest
w dzisiejszych czasach mówić o rozwoju gospodarczym regionów. Słupsk od lat pozostaje
w cieniu większych metropolii takich jak Szczecin i Trójmiasto, które mogą pochwalić się
nie tylko połączeniami kolejowymi, ale też rozwijającą się infrastrukturą drogową oraz
portami morskimi i lotniczymi. Wzrost atrakcyjności połączeń kolejowych pozwalających
na szybkie skomunikowanie Słupska z Gdańskiem i Warszawą jest ważnym argumentem
w rozmowach z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi lokowaniem działalności
na terenie miasta.
Wydłużenie relacji pociągów EIC Premium na linii 202 pozwoli na podniesienie
konkurencyjności transportu kolejowego względem rozwijającej się sieci dróg
ekspresowych, zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i ekologicznym. Miasto Słupsk
dążąc do wdrożenia polityki zrównoważonego i zintegrowanego transportu stawia
na alternatywne środki komunikacji zbiorowej. Cel ten możliwy będzie do osiągnięcia tylko
w przypadku zapewnienia atrakcyjnej oferty w transporcie zbiorowym.
Jako Radni, a jednocześnie mieszkańcy Słupska, mający pełną świadomość zarówno
problemów, jak i wyzwań stojących przed naszym miastem i jego obszarem funkcjonalnym
w pełni popieramy wydłużenie relacji pociągów łączących miasta Pomorza z krajowymi
ośrodkami wzrostu. Powyższe działanie popierane jest niezależnie od barw partyjnych
i długo oczekiwane przez mieszkańców Słupska i gmin ościennych. Apelujemy do
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej o akceptację wniosków
PKP dających szansę na nowoczesne skomunikowanie Słupska i Pomorza Środkowego ze
stolicą i południem kraju.
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