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Wieluń będzie miał szybkie połączenie kolejowe z Łodzią. PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego podpisały umowę na realizację projektu dotyczącego budowy
nowej linii kolejowej łączącej Chorzew Siemkowice z Wieluniem. To pierwsza umowa realizowana z
Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028
r.
Dzięki budowie nowej linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181
(Wieluń) mieszkańcy południowej części województwa łódzkiego zyskają szybkie i dogodne połączenie
kolejowe z Łodzią. Szacuje się, że po budowie nowej linii czas przejazdu z Wielunia do stolicy
województwa wyniesie około 1 h 39 min.
W ramach projektu o szacowanej wartości ponad 580 mln zł wybudowana zostanie nowa, około 28 km
jednotorowa linia kolejowa łącząca linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181
(Wieluń). Trasa zostanie zelektryfikowana, dzięki czemu przewoźnicy będą mogli wykorzystywać
nowoczesne, ekologiczne pojazdy i tym samym przygotować lepszą ofertę dla podróżnych.
Mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do kolei dzięki budowie 5 nowych przystanków kolejowych; Wieluń
Berlinek, Ruda, Wierzchlas, Drobnice, Siemkowice. Obiekty zapewnią komfortowe warunki oczekiwania
na pociąg. Będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie i dostosowane do potrzeb osób o
ograniczonych możliwościach poruszania się. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i
wysiadanie z pociągu.
W ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej
Plus do 2028 r. do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje dotyczące infrastruktury kolejowej,
zgłoszone przez samorządy z jedenastu województw: trzy w województwie dolnośląskim, pięć w
województwie lubelskim, jeden w województwie lubuskim, dwa w województwie łódzkim, cztery w
województwie małopolskim, cztery w województwie mazowieckim, jeden w województwie opolskim,
jeden w województwie podlaskim, siedem w województwie śląskim, jeden w województwie
świętokrzyskim i pięć w województwie wielkopolskim. Inwestycje te usprawnią połączenia w dwunastu
województwach.
Wybrane do realizacji projekty obejmują łącznie 34 wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10
tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają
usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei
pasażerskiej.
Projekty w Programie obejmują:
10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,
14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,
7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,
3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.
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