Arriva RP Sp. z o. o.
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
tel. 22 820 60 00 fax 22 820 60 05
sekretariat@arriva.pl
Biuro w Toruniu:
ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń
tel. 56 661 20 40 fax 56 660 89 42
sekretariat.rp@arriva.pl
www.arriva.pl

04.11.2014 Toruń
POCIĄGI REGIONALNE NA ODCINKU LINII 18 TORUŃ –KUTNO OD 14 GRUDNIA 2014 ROKU
PRZEWIDZIANE DO STACJI KALISKA KUJAWSKIE
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Organizatorów Przewozów spółka Arriva RP zmuszona była do złożenia wniosków rozkładu
jazdy w skróconej relacji, do stacji Kaliska Kujawskie.

3 listopada br. upłynął nieprzekraczalny termin uregulowania kwestii wniosków rozkładu jazdy pociągów od
14 grudnia 2014 roku w systemie konstrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe. Do dnia wczorajszego nie
otrzymaliśmy informacji od organizatorów przewozu o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację
połączeń kolejowych na granicy województw kujawsko – pomorskiego i łódzkiego, ani też jakiejkolwiek innej
deklaracji woli dotowania tych połączeń.

W związku z powyższym zmuszeni byliśmy do podjęcia trudnej decyzji o złożeniu wniosków rozkładowych
pociągów w skróconej relacji do stacji Kaliska Kujawskie. Skutkuje to zawieszeniem ruchu pociągów na
odcinku Kaliska Kujawskie – Kutno, z dniem wejścia w życie nowego rozkładu jazdy.

Dotychczasowy model finansowania połączeń wdrożony na wyjątkowych zasadach w styczniu br., nie
uwzględnia wsparcia organizatorów przejazdów i nie może być dłużej podstawą do realizacji przewozów w
służbie publicznej.

Spółka Arriva RP zainicjowała rozmowy z właściwymi Urzędami już w marcu br. Z przykrością stwierdzamy,
że okres ten okazał się jednak niewystarczający na podjęcie wiążących decyzji o finansowaniu pociągów
regionalnych uruchamianych w służbie publicznej i zapewnienie mieszkańcom regionów przejazdów
pociągami do pracy czy szkoły.

Arriva RP Sp. z o.o. pozostaje otwarta na kontynuowanie realizacji zadań przewozowych na odcinku Kaliska
Kujawskie – Kutno, jeśli tylko Organizatorzy Przewozów podejmą odpowiednie decyzje.
Dane kontaktowe: Biuro Prasowe Spółki Arriva RP 667 651 900 e-mail: joanna.parzniewska@arriva.pl
KRS 0000290693, REGON 14 111 25 63, NIP 701 009 24 09, Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy spółki 10 000 000,00 zł

