Rusza modernizacja dworca w Suszu. Koszt prac to ponad 8
mln złotych
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Polskie Koleje Państwowe rozpoczynają przebudowę dworca kolejowego w Suszu w ramach
realizowanego przez spółkę ogólnopolskiego Programu Inwestycji Dworcowych.
Zmodernizowany przez PKP S.A. budynek dworca zostanie dostosowany do potrzeb pasażerów o
ograniczonej mobilności, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Zabytkowy obiekt zostanie wyposażony w rozwiązania mające zapewnić nowoczesne standardy
obsługi podróżnych, przy jednoczesnej dbałości o jego niepowtarzalny, historyczny wygląd.
Inwestycja obejmuje przebudowę całego budynku dworca. Gruntownie zmodernizowane zostanie
wnętrze wraz z poczekalnią. Na pierwszym piętrze budynku zorganizowane zostaną pomieszczenia
dla najemców. Przestrzeń zyska nową aranżację.

– Cieszę się, że zabytkowy dworzec kolejowy w Suszu, położony na ważnym szlaku
Warszawa – Gdańsk, odzyska swój dawny blask, a dodatkowo zostanie
gruntownie zmodernizowany. To gwarantuje wysoki standard obsługi zarówno
mieszkańców Susza, jak i turystów odwiedzających to piękne, o bogatej historii
miasto. Dziękuję Polskim Kolejom Państwowym S.A. za uwzględnienie w planach
tej inwestycji, bardzo oczekiwanej przez lokalną społeczność. Zyska miasto,
zyskają ludzie, a wizerunkowo województwo warmińsko-mazurskie, gdyż
przebudowa ma na celu ochronę i estetyzację zabytkowego budynku dworcowego
o dużej wartości historycznej i kulturowej – mówi Artur Chojecki, Wojewoda
Warmińsko-Mazurski, który dzisiaj w Suszu uczestniczył w konferencji prasowej.

– Głównym celem realizowanego przez PKP S.A. Programu Inwestycji
Dworcowych jest podniesienie jakości obsługi podróżnych w naszych obiektach,
w tym sprostanie oczekiwaniom wszystkich grup pasażerów, na przykład osób o
ograniczonej możliwości poruszania się. Modernizujemy zarówno duże dworce,
czego przykładem w województwie warmińsko-mazurskim jest Olsztyn Główny,
ale także bardzo dużą wagę przykładamy do mniejszych ośrodków. Dlatego
właśnie na mapie naszych inwestycji znalazł się chociażby piękny, zabytkowy
dworzec w Suszu – dodaje Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A.
Zmieni się również teren wokół dworca. Planowane jest wyburzenie ścian dobudówki przy
zachowaniu jej dachu i zabytkowej konstrukcji. W ten sposób powstanie wiata rowerowa. Przy
dworcu powstaną także miejsca czasowego postoju.
Dworzec w nowej odsłonie będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach
poruszania się, co jest jednym z kluczowych założeń Programu Inwestycji Dworcowych.
Podczas prac budowlanych obsługa podróżnych będzie odbywała się w kontenerowym dworcu
tymczasowym, gdzie znajdą się automaty biletowe.
Modernizacja dworca kolejowego w Suszu zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany koszt prac to ponad 8 mln
złotych. Zakończenie przebudowy budynku dworca planowane jest w pierwszej połowie 2021 roku.
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