
Tabela zmian w załączniku 12.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Wykaz dużych projektów 

Charakter zmiany Tytuł projektu Uzasadnienie 

Sektor Transportu 

Aktualizacja danych 
dot. projektu 

 

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa 
Aktualizacja terminu rozpoczęcia wdrażania projektu z II na III kw. 2015 r. Zgodnie ze stanem 
faktycznym. 

Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Garwolin, odc. 
w. Zakręt - w. Lubelska 

Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z II na III kw. 2018 r. oraz terminu rozpoczęcia  
wdrażania projektu z II kw. 2015 r. na IV kw. 2017 r. Zgodnie ze stanem faktycznym. 

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. 
Kraśnik Południe (bez węzła) - w. Lasy Janowskie 

Aktualizacja terminu rozpoczęcia z II kw. 2017 r. na II kw. 2015 r. i zakończenia wdrażania 
projektu z II na I kw. 2021 r. Zgodnie ze stanem faktycznym. 

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. 
Lublin Węglin - w. Kraśnik Południe 

Aktualizacja terminu rozpoczęcia wdrażania projektu z IV kw. 2016 r. na III kw. 2015 r. Zgodnie 
ze stanem faktycznym. 

Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa 
Sól, odc. Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól 

Aktualizacja terminu rozpoczęcia wdrażania projektu z IV na III kw. 2014 r. Zgodnie ze stanem 
faktycznym. 

Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. w. 
Nowa Sól Płd. – w. Kaźmierzów (bez węzła) 

Aktualizacja terminu zakończenia wdrażania projektu z II na III kw. 2018 r. Zgodnie ze stanem 
faktycznym. 

Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz 
Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z III na II kw. 2018 r. oraz terminu zakończenia  
wdrażania projektu z IV kw. 2019 r. na II kw. 2020 r. Zgodnie z UoD  zawartą z GDDKiA z lipca 
2018 r. 

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko – Wrocław 
(w. Widawa) 

Aktualizacja terminu zakończenia wdrażania projektu z IV kw. 2018 r. na IV kw. 2017 r. 

Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. 
Poznań - Kaczkowo 

Aktualizacja terminu rozpoczęcia z IV kw. 2013 r. na III kw. 2015 r. i zakończenia wdrażania 
projektu z II na IV kw. 2019 r. Na podstawie informacji przekazanych przez GDDKiA. 

Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno -
Gniezno 

Aktualizacja terminu zakończenia wdrażania projektu z III na II kw. 2017 r. Zgodnie ze stanem 
faktycznym. 

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odc. 
Bożepole Wielkie – początek obwodnicy Trójmiasta 

Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z II na I kw. 2019 r.  

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, 
obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11) 

Aktualizacja terminu zakończenia wdrażania projektu z III kw. 2018 r. na II kw. 2020 r. 
Opóźnienia spowodowane problemami geologicznymi na placu budowy. 

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. 
Kiełpino – pocz. obwodnicy Koszalina i Sianowa 

Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z IV na III kw. 2017 r. Zgodnie ze stanem 
faktycznym. 



Budowa drogi ekspresowej S7 Gdańsk - Elbląg, odc. 
Koszwały - Elbląg 

Aktualizacja terminu rozpoczęcia z III na IV kw. 2015 r. i zakończenia wdrażania projektu z III na 
IV kw. 2018 r. Na podstawie informacji przekazanych przez GDDKiA. 

Budowa obwodnic Wielunia i Bełchatowa w ciągu dk nr 8 
Aktualizacja terminu zakończenia wdrażania projektu z IV na III kw. 2017 r. Zgodnie ze stanem 
faktycznym. 

Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16 
Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z II na III kw. 2018 r. Zgodnie ze stanem 
faktycznym. 

Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 
35 (Wałbrzych) 

Aktualizacja terminu przekazania  projektu do KE z III kw. 2017 r. na II kw. 2018 r. Zgodnie ze 
stanem faktycznym. oraz terminu rozpoczęcia z I kw. 2018 r. na IV kw. 2017 r.  i zakończenia 
wdrażania projektu z IV kw. 2019 r. na IV kw. 2020 r. Na podstawie zapisów podpisanej Umowy 
o  Dofinansowanie. 

Budowa północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52 
Aktualizacja terminu zakończenia wdrażania projektu z II kw. 2021 r. na IV kw. 2022 r. Zgodnie 
z zapisami WPZ. 

Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i 
lokomotyw dla PKP Intercity S.A. 

Aktualizacja terminu przekazania projektu do oceny z IV na II kw. 2018 r. zgodnie z faktyczną 
datą przesłania do oceny IQR. 

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku 
Warszawa - Gdynia - w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, 
ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu 
trakcyjnego 

Zmiana planowanego terminu zakończenia wdrażania z II na  III kw. 2019 jest związana z  
wydłużeniem terminu realizacji umowy głównej na roboty i koniecznością uzyskania 
dopuszczenia podsystemu strukturalnego „Sterowanie” do eksploatacji, w tym uzyskanie 
odstępstwa od TSI CCS 2016/919. 

Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei 
Kokoszkowskiej” Faza II – realizacja przedsięwzięcia 

Zaktualizowano termin zakończenia projektu (z IV kw. 2017 r. na II kw. 2018 r.) zgodnie z 
podpisanym aneksem do umowy w związku z realizacją robot końcowych. 

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - 
Trójmiasto, Etap II 

Zgodnie z deklaracją o przygotowaniu projektu złożoną przez beneficjenta do Instytucji 
Pośredniczącej (CUPT) planowany termin zakończenia wdrażania projektu to II kw. 2023 r. 
(zmiana z IV kw. 2022 r.). 

Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku 
Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane, wraz z 
budową łącznicy w Suchej Beskidzkiej i Chabówce 

Zaktualizowano tytułu w celu zapewnienia zgodności z nazwą projektu na WPZ. 

Zmiana harmonogramu realizacji dużego projektu, w tym terminu przeslania wniosku do oceny 
KE/IQR (z IV kw. 2018 r. na II kw. 2019), terminu rozpoczęcia realizacji z IV kw. 2017 r. na IV kw. 
2016 r. oraz zakończenia jego realizacji z IV kw. 2020 r. na IV kw. 2023 r. – w związku z 
informacjami od Beneficjenta o złożeniu wniosku do oceny CUPT w drugiej połowie IV kw. 
2018. 

Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - 
Słupsk 

Zgodnie z aktualnie przekazywanymi informacjami z PKP PLK SA  planowany termin rozpoczęcia 
wdrażania tj. ogłoszenie pierwszego przetargu na roboty budowlane planowane jest w 
listopadzie 2019 r, (zmiana z III kw. 2019), natomiast planowany termin zakończenia wdrażania 
dużego projektu to aktualnie wrzesień 2023r. tj. III kwartał 2023r. (zmiana z  IV kwartału 
2023r.). 



Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka - Radom (Lot: C, 
D, E) 

Aktualizacja przekazania do KE z III na II kw. 2018 r. zgodnie z bieżącym harmonogramem 
projektu. Projekt obecnie znajduje się w ocenie IQR. 

Przebudowa drogi ekspresowej S8 Piotrków Trybunalski - 
Warszawa, odc. Radziejowice - w. Paszków 

Aktualizacja terminu rozpoczęcia wdrażania projektu z IV na I kw. 2013 r. Zgodnie ze stanem 
faktycznym. 

Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i 
zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A. 

Aktualizacja terminu przekazania projektu do oceny zgodnie z faktyczną datą przesłania do 
oceny IQR (zmiana z IV na III kw. 2018 r.). 

Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, 
odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec 

Aktualizacja zakończenia realizacji projektu z IV kw. 2021 na III kw. 2022 r. zgodnie z podpisaną 
umową o dofinansowanie. 

Zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych 
Zespołów Trakcyjnych 

Aktualizacja terminu przekazania projektu do oceny z IV kw. na II kw. 2018 r. zgodnie z 
faktyczną datą przesłania do oceny IQR. 

Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei 
metropolitarnej na terenie Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego - etap I 

Aktualizacja terminu przekazania projektu do oceny z IV na II kw. 2018 r. zgodnie z faktyczną 
datą przesłania do oceny IQR. 

Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 
691 na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza / Turze 

Usunięcie komentarza wynika z uspójnienia informacji podawanych  w kolumnie „Planowany 
termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu (rok, kwartał)” i nie 
wskazywania do kogo przekazano dokumentację. 

Usunięcie projektu 

Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław 
Brochów / Grabiszyn - Głogów 

Projekt został usunięty z WPZ POIŚ na wniosek beneficjenta. Analogicznie projekt powinien 
zostać usunięty z WDP w celu zachowania zgodności obu dokumentów. Obecnie realizacja 
projektu jest planowana przy współudziale środków budżetu państwa.  

Rozbudowa Drogi Krajowej 81 od węzła autostrady A4 z DK 
86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – Etap I 
(Katowice) 

Wykreślenie projektu z WPZ – mały projekt. 

Dodanie nowego 
projektu 

Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii 
kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie 

Nowy projekt wybrany do dofinansowania w procedurze konkursowej. 

Sektor Środowiska 

Aktualizacja danych 
dot. projektu 

Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji 
energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów 
komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Wniosek o dofinansowanie został przekazany przez MŚ do Jaspers przy piśmie z dnia 
26.02.2018 r. i trwa poprawa wniosku zgodnie z uwagami Jaspers. W trwającym obecnie 
drugim postępowaniu przetargowym MPEC Olsztyn zakłada wybór partnera prywatnego do 
końca września br., przy jednoczesnym oczekiwanym terminie uzyskania decyzji notyfikacyjnej 
KE dotyczącej pomocy publicznej w listopadzie br. planowane podpisanie umowy o 
dofinansowanie po uzyskaniu decyzji notyfikacyjnej KE, stąd oczekiwany czas przekazania WoD 
do KE to koniec IV kwartału 2018 r.  

Aktualizacja danych 
dot. projektu 

Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych w Gdańsku 

Zaktualizowano planowany termin przedłożenia wniosku w KE z 2018 (III kw.) na datę realnego 



przekazania wniosku do KE - 2018 (IV kw.) 

 


