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Dot. : Mode rnizacji

l

inii kolej owej Warszaw a-Łó dż.

Informuję, że w zvłiązku z brakiem odpowiďzi na nasze pismo

z

dnia 14 listopada

20|6 r. w któľym przekazane zostały uwagi dot. modeľnizacji infrastruktury dworca
kolejowego w Żyrardowie wystosowano kolejne pismo do Centrum Realizacji Inwestycji

Region Centralny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z prośbąo zajęcieoficjalnego stanowíska
w przedmiotowej sprawie.

Ponadto chciałbym zauwaĘć,,

że nie mam żadnych możliwościpľawnych,

wyegzekwować odpowiedź od PKP.
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Centľum Realizacji Inwestycji
Region Centralny
PKP Polskĺe Linie Kolejowe S.A.
04-50ó Waľszawa
ul. Mineľska 16
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mizacji linii kolej owej Warsz aw a-Łő dż.

związkv

z

przeprowadzonym spotkaniem

w

dniu 24 puŹdziernika 2016 roku

w TJrzędzie Miasta w sprawie modernizacji infrastľuktury dwoľca kolejowego w Żyrardovłle

w załączeníuprzekazuję uwagi dotyczące modernizacji ww. obiektu'
Proszę o ustosunkowanie się do uwag i zaproponowanie sposobu ich wyeliminowania
celem poprawy komfortu podróżowania.

Załącznik: uwagi dot. modernizacji- na 1 ark.
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Adresat
PKP Utrzymanie Sp z o.o.
03 -'l 34 Warszawa, uI. T ar gow a 7 4
Adres do korespondencji:
03-'l15 Waľszawa, ul. Stefana okľzei
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Tel.46 8581567

t/1

Stľ. 1/

1

Uwagi do przedstawicieli inwestora i wykonawcy w sprawie modernizacji
infrastruktury dworca kolejowego w Żyrardowie na spotkaniu w Urzędzie

Miasta Żyrardowa w dniu Ż4 października 201'6 roku:

1. strome, niewygodne i bardzo niebezpieczne schody w przejściu podziemnym między

peronem nr L i peronem nr 2 (stary ślad),
2. węższe przejście podziemne od poprzedniego (zawężenie potoku pasażerów wpływający

na zmniejszenĺe komfortu),
3. brak możliwościwprowadzenia wózka dziecięcego, inwalidzkiego oraz roweru przejściem

podziemnym (w starym śladzie),
4. często niesprawna winda ulokowana w najdalszym od kasy biletowej i poczekalni miejscu,
5. niefunkcjonalne ryníenki dla rowerów w końcu peronu (w śladzie dawnej kładki)

umieszczone zbyt blisko ściany przejścia,
6. niewłaściwiewykonana kanalizacja deszczowa (przejście podziemne zalewane przez

wodę),
7. wykorzystanie nĺewłaściwychmateriałów wykończeniowych ( brzydka i zawsze
sprawiająca wrażenie brudnej wylewka betonowa na podłodze przejścia podziemnego),
8. niechlujne wykończenie (dawne przejście wyłożone było płytkami glazury, miało ładniejszą
i praktyczną podłogę .

Proszę o pisemne ustosunkowanie się do moich uwag i wprowadzenie istotnych

poprawek, napraw i uzupełnień.

Żyrardőw, Ż4.I0.2ot6 r.

radny Jerzy Naziębło
Prezes Ruchu

lskiego Żyrardowian
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Centľum Realizacji InwesĘcji
Regĺon Centľalny
PKP Polskĺe LinÍe Kolejowe S.A.
04-506 Warszarľa
ul. Mĺneľska16

Dot. : Modernizacji

linii kolejowej Warszawałódź.

Miasto Żyĺardów ponownie przesyła interpelację Radnego Miasta Żyrardowa- Pana
Jeĺzego Naziębło dotyczqcą usterek i niedogodności jakie powstały w efekcie
modernizacji
infrastruktury dworca kolejowego w Żyrardowie z prośbąo ustosunkowanie się do
nich oraz
wskazanie sposobu ich wyeliminowania.

Chciałbym równíeż pľzypomnieé, Że w druu 24 paździemika 20l,6 roku w naszej siedzibie
odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wykonawcy
Wzy Państwa udziale,podczas którego
żadna ze stron nie ustosunkowďa się do zgłoszonych uwag do wykonanych prac.
Po
spotkaniu w dniu 14 listopada Ż016 zostało do Państwa skierowane oficjalne pismo
z

uwagami oraz prośbąo ustosunkowanie się do nich. Niestety do dnia dzisiejszego
nie
otrzymałem odpowiedzi na ww. pismo, Przyznam szczerze' że jestem zdziwiony
i
zaniepokojony brakiem odpowiedzi na moje pismo. Kierując do Państwa uwagi działam
w
imieniu i na rzecz mieszkańców Żyraĺdowa, a tym samym klientów PKP, którzy narzekają
na
jakośćwykonanych prac i z:wiązane z tym níedogodności,
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W związku z powyŻszym proszę

o

jak najszybsze udzielenie konstrrrktywnej ođpowiedziw

przedmiotowej sprawie,
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MIASTA
owshi

7ałacaiki:
-

uwagi dot. modemizacji

-

na I ark.

- inteľpelacja Radnego zgłoszona podczas
_

XL Sesji Rady Miasta żyľaľdowa-na l aĺk.

lsero pisna z dĺia |4.ll.2016 r.

otĺrymują:

1)
2)

Adĺesat

PKP Utzlmanio Sp z o.o.
03-734 Waĺszawa, ul. Taĺgowa 74

Adĺąs do korosponđemcji:

3)

03-715

'Waĺozawa, ul.
Stefana
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Spľowę prowaĺlzi: Bcata rylutki

Tol.46 858l 5ó7
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