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Dotyczy: interpelacji BRM.0057/875/08 Pana Tomasza Maliszewskiego Radnego Miasta
Płocka, złożonej podczas XXVII Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 30 września 2008 roku w
sprawie zastąpienia zadania iwestycyjnego budowy linii tramwajowej tańszym systemem
komunikacji miejskiej.

W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie informuję, że zawarta w dniu
05.02.2008 roku umowa Nr 3/KPM.PD./246/2008 między Miastem Płock a Wykonawcą
tj.,Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej,ul. Gabriela Narutowicza 11, 80 –
952 Gdańsk – Lider Konsorcjum i WYG Intrnational Sp. z o.o., ul. Żelazna 28/30, 00 – 832
Warszawa – Partner Konsorcjum w zakresie opracowań obejmowała wykonanie" Studium
Wykonalności dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą", a w
szczególości:
1. Studium możliwości – analiza celowości i możliwości uruchomienia tramwajowej
komunikacji miejskiej w Płocku
2. Analiza oddziaływania i wykonalności (ocena realności wykonania)
3. Analiza ekonomiczno – finansowa.
Mimo, iż we wnioskach końcowych w/w opracowań autorzy uznają za celowe budowę
sieci tramwajowej szczególnie w zakresie połączenia dzielnicy mieszkaniowej Podolszyce
Północ i Południe ze Szpitalem i zakładami rafineryjnymi PKN Orlen, żadna decyzja nie
została jeszcze podjęta. Przedłożone opracowanie wymaga szeregu uzupełnień, które
autorzy aktualnie wykonują i dopiero wówczas zostanie przedstawione pod dyskusje na
posiedzeniu Rady Miasta Płocka. Studium nie przesądza o realizacji linii tramwajowej w
Płocku, a ma być jedynie pomocą i podstawą do podjęcia racjonalnej decyzji co do
rozwiązania problemów komunikacyjnych w mieście.
Z Pana interpelacji wynika, że ma Pan dużą wiedzę dotyczącą systemu BRT,
która zapewne jest poparta stosowną analizą techniczno – finansową wykonaną przez
firmę konsultingową. Proszę Pana o przedłożenie tej analizy ponieważ pozwoli to na
porównanie systemu BRT i tramwaju i podjęcie ostatecznej decyzji przez radnych i
mieszkańców.
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