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Szanowni Państwo, 

oddajemy w Państwa ręce opracowanie dotyczące funkcjonowania kolei wąskotorowych 
w Polsce. Jest to już druga tego typu publikacja Urzędu Transportu Kolejowego. Jednak 
tym razem analiza jest rozszerzona o charakterystyki poszczególnych przewoźników. 
Publikacja ma również na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat kolei wąskotorowych 
w Polsce, jako ważnego elementu wzmacniającego rolę historii w życiu naszym oraz 
kolejnych pokoleń. W opracowaniu wskazujemy też aktualne trendy w przewozach 
kolejami wąskotorowymi. 

Z atrakcji, jaką jest przejazd koleją wąskotorową, w ubiegłym roku skorzystało prawie 
900 tysięcy osób. To dobry prognostyk na przyszłość ponieważ zauważalny jest wzrost 
rentowności działalności operatorów wąskotorowych. 

Koleje wąskotorowe pozwalają zachować dziedzictwo kolei. Dzięki funkcjonującym 
kolejkom nie musimy oglądać taboru wyłącznie w skansenach, a każdy chętny może odbyć 
podróż zabytkowym taborem i podziwiać piękny krajobraz zmieniający się za oknem.  

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z 16 listopada 2016 r. wprowadziła 
ułatwienia dla kolei wąskotorowych. Operatorzy nie muszą już uzyskiwać licencji 
przewoźnika kolejowego, aby móc wykonywać przewozy na liniach wąskotorowych. 
Jednak nadal muszą pamiętać o zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.  

Cieszy mnie to, że koleje wąskotorowe przekazują nam dane dotyczące swojego 
funkcjonowania. Zebrane informacje pozwalają pokazać ten ciekawy wycinek rynku 
kolejowego w szerszej perspektywie. 

Jestem przekonany, że ta publikacja będzie ciekawą lekturą dla wszystkich 
zainteresowanych kolejami historycznymi i wąskotorowymi.  

 

Z wyrazami szacunku 
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  Koleje wąskotorowe w Polsce 

1. Wstęp 
Tradycje kolei wąskotorowej w Polsce sięgają XIX wieku. Kolej poruszająca się po torach o rozstawie 

750 czy 600 mm przez długi czas odgrywała ważną rolę uzupełniającą dla rozbudowywanej kolei 

normalnotorowej i wykorzystywana była do realizacji przewozów pasażerskich oraz towarowych. 

Często kolej wąskotorowa powstawała tam, gdzie rozwijało się przetwórstwo produktów rolnych, 

czy pozyskiwano drewno z lasów. Zalety tego typu infrastruktury, takie jak stosunkowo niski koszt 

budowy oraz eksploatacji pozwalały na wykorzystywanie jej na obszarach, gdzie powstanie kolei 

normalnotorowej było nieopłacalne. Obecnie koleje wąskotorowe wykorzystywane są jako atrakcja 

turystyczna oraz dziedzictwo kultury narodowej, zapewniające podróż wyjątkowym, zabytkowym 

taborem w miejscach o szczególnych walorach przyrodniczych oraz historycznych. Ich znaczenie 

w krajobrazie turystycznym Polski potwierdzają dane statystyczne. 

Rosnąca rentowność przewozów umożliwia zapewnienie odpowiedniego poziomu usług zwłaszcza 

tam, gdzie kolej uzupełnia się z innymi atrakcjami turystycznymi poszczególnych regionów. Działania 

związane z realizacją przewozów wiążą się również z potrzebą pozyskania lub zapewnienia wsparcia 

finansowego ze środków publicznych lub dofinansowaniem w ramach Funduszy Europejskich. 

Otrzymane wsparcie zapewnia dalszy byt bezcennemu dziedzictwu kolei wąskotorowej. 

Celem publikacji jest wskazanie aktualnych trendów w przewozach kolejami wąskotorowymi, 

zapoznanie z ich funkcjonowaniem oraz przedstawienie istniejących kolei wąskotorowych, które 

można odwiedzić m.in. w ramach wakacyjnego wypoczynku. Pragniemy również podkreślić znaczenie 

dziedzictwa kulturowego obiektów, infrastruktury i pojazdów znajdujących się pod opieką wybranych 

operatorów. 

W 2018 r. przewozy kolejami wąskotorowymi odbywały się w 23 lokalizacjach, na terenie 13 z 16 

województw. Najwięcej, bo 6 czynnych kolei wąskotorowych zlokalizowanych jest w granicach 

administracyjnych województwa wielkopolskiego. 

Rys. 1. Lokalizacja czynnych Kolei Wąskotorowych 

1 Bieszczadzka Kolejka Leśna 

 

2 Ełcka Kolej Wąskotorowa 

3 Górnośląskie Koleje Wąskotorowe 

4 Kaliska Kolej Dojazdowa 

5 Kolej Wąskotorowa w Rudach 

6 Kolejka Parkowa Maltanka 

7 Koszalińska Kolej Wąskotorowa 

8 Krośnicka Kolej Wąskotorowa 

9 Nadmorska Kolej Wąskotorowa 

10 Nadwiślańska Kolej Wąskotorowa 

11 Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa 

12 Przeworska Kolej Wąskotorowa 

13 Rogowska Kolej Wąskotorowa 

14 Sochaczewska Kolej Muzealna 

15 Starachowicka Kolej Wąskotorowa 

16 Śmigielska Kolej Wąskotorowa 

17 Średzka Kolej Powiatowa 

18 Wąskotorowe Kolejki Leśne 

19 Wigierska Kolej Wąskotorowa 

20 Wojskowa Kolej Wąskotorowa 

21 Wyrzyska Kolej Powiatowa 

22 Żnińska Kolej Powiatowa 

23 Żuławska Kolej Dojazdowa 
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  Koleje wąskotorowe w Polsce 

2. Koleje wąskotorowe w liczbach 
Zgodnie z danymi przedstawionymi przez operatorów kolei wąskotorowych, w 2018 r. odnotowano 

spadek liczby pasażerów względem 2016 r. Był on związany z optymalizacją przewozów na wielu 

kolejach wąskotorowych oraz niewielkim stopniem inwestycji w infrastrukturę. Na wyniki 

przewozowe wpływ miało również zamknięcie Kolei Parkowej w Chorzowie oraz zawieszenie 

eksploatacji pociągów wąskotorowych w ramach Pleszewskiej Kolei Wąskotorowej, gdzie ruch 

w 2018 r. realizowany był pociągami normalnotorowymi (ze względu na splot toru o standardowej 

szerokości z torem wąskim). 

Rys. 2. Liczba pasażerów kolei wąskotorowych w latach 2014, 2016, 2018 (w tys.) 

 

Koleje wąskotorowe są najchętniej odwiedzane przez turystów w okresie wakacyjnym, ponieważ 

większość z nich realizuje przewozy wyłącznie w tym okresie. Wysokie zainteresowanie utrzymywało 

się również w maju (zwłaszcza w okresie świątecznym), czerwcu (początek wakacji) oraz we wrześniu 

(na zakończenie sezonu letniego). Istnieją jednak operatorzy, którzy uruchamiają przewozy również 

poza okresem wakacyjnym. Szczegółowe informacje o wynikach przewozowych w podziale 

miesięcznym dla poszczególnych operatorów zostały przedstawione w dalszej części dokumentu. 

Rys. 3. Liczba pasażerów kolei wąskotorowych w poszczególnych miesiącach 2018 r. (w tys.) 
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Rys. 4. Liczba pasażerów poszczególnych kolei wąskotorowych w 2018 r. (w tys.) 

 

Pod względem liczby pasażerów, największym operatorem kolei wąskotorowych w Polsce jest 

Bieszczadzka Kolejka Leśna w województwie podkarpackim. W 2018 r. podróż tą koleją odbyło 

aż  154,7 tys. osób. Wynik powyżej 100 tys. pasażerów osiągnęły również Nadmorska Kolej 

Wąskotorowa w województwie zachodniopomorskim oraz Kolejka Parkowa Maltanka w Poznaniu. 

W podziale na województwa, w liczbie przewiezionych pasażerów dominowała Wielkopolska. W tym 

regionie w 2018 r. z usług kolei wąskotorowych skorzystało 195,8 tys. osób. Jest to znaczny spadek 

względem 2016 r., jednakże wynika on z zawieszenia przewozów w ramach Pleszewskiej Kolei 

Wąskotorowej. Wysokie wyniki osiągają również koleje w województwie podkarpackim oraz 

zachodniopomorskim. 
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  Koleje wąskotorowe w Polsce 

Rys. 5. Liczba pasażerów kolei wąskotorowych w latach 2014, 2016,2018 w województwach (w tys.) 
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Rys. 6. Długość linii kolei wąskotorowych eksploatowanych w 2018 r. (w km) 

 

Łączna długość wszystkich eksploatowanych w 2018 r. linii kolei wąskotorowych wynosiła 373,6 km. 

Najdłuższym czynnym odcinkiem linii kolei wąskotorowej była Przeworska Kolej Dojazdowa, gdzie 

ruch pociągów odbywał się na trasie o długości 46,2 km. Czynną sieć o długości powyżej 30 km 

posiadały również Nadmorska Kolej Wąskotorowa oraz Żuławska Kolej Dojazdowa. 

Najkrótszą czynną koleją wąskotorową była Wojskowa Kolej Wąskotorowa na Helu, gdzie podróż 

pociągiem odbywa się na zaledwie 2,5 km odcinku. 
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  Koleje wąskotorowe w Polsce 

Tab. 1. Szerokość toru na liniach kolei wąskotorowych 

szerokość toru liczba operatorów 

600 mm 6 

750 mm 12 

785 mm 2 

1 000 mm 3 

Koleje wąskotorowe zlokalizowane na terenie Polski charakteryzowały się różnorodnością w aspekcie 

szerokości toru. W okresie międzywojennym oraz po II wojnie światowej na wielu liniach zmieniano 

szerokości toru, by umożliwić przejazd pomiędzy poszczególnymi kolejami. Najwięcej kolei 

wąskotorowych eksploatowanych w 2018 r. charakteryzowało się szerokością toru wynoszącą 

750 mm – jest to zdecydowanie najpopularniejszy rozstaw szyn w Polsce. 

Szerokością toru 600 mm charakteryzują się zwłaszcza dawne koleje leśne oraz przemysłowe. Do linii 

o tym rozstawie szyn należy również Kolejka Parkowa Maltanka w Poznaniu. 

Szerokość toru 785 mm obowiązuje na dawnej sieci Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, natomiast 

podróże po torach o szerokości 1000 mm odbywają się w województwie zachodniopomorskim oraz 

na Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej. 

Rys. 7. Ilostan taboru kolejowego w eksploatacji w 2018 r. 

 

Koleje wąskotorowe w Polsce wykorzystują w stałej eksploatacji 57 lokomotyw, z czego zaledwie 

7 to  lokomotywy parowe. Pozostałe lokomotywy posiadają napęd spalinowy. Najpopularniejszym 

pojazdem tego typu są lokomotywy spalinowe serii Lxd2 (oznaczenie fabryczne L45H) produkowane 

w latach 1946-1987 przez rumuńskie zakłady FAUR w Bukareszcie. W przypadku taboru kolejowego 

wykorzystywanego na kolejach wąskotorowych jest to seria stosunkowo nowa. 
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Tab. 2. Lokomotywy parowe w eksploatacji w 2018 r. 

oznaczenie rok produkcji kolej wąskotorowa szerokość toru 

Bn2T „Borsig” 1925 Kolejka Parkowa Maltanka 600 mm 

Kp4 1957 Bieszczadzka Kolejka Leśna 750 mm 

Las47 1956 Bieszczadzka Kolejka Leśna 750 mm 

Px29 1929 Sochaczewska Kolej Muzealna 750 mm 

Px38 1938 Żnińska Kolej Powiatowa 600 mm 

Px48 1951 Średzka Kolej Powiatowa 750 mm 

Px48 1955 Krośnicka Kolej Dojazdowa 750 mm 

Spośród wszystkich 21 lokomotyw parowych posiadanych przez koleje wąskotorowe, zaledwie 

1/3 znajdowała się w czynnej eksploatacji. Najstarszą sprawną lokomotywę parową na kolejach 

wąskotorowych w Polsce eksploatowała Kolejka Parkowa Maltanka w Poznaniu. Przedwojenne 

lokomotywy w ruchu posiadają również Sochaczewska Kolej Muzealna oraz Żnińska Kolej Powiatowa. 

Najliczniejszymi pojazdami eksploatowanymi na sieciach kolei wąskotorowych są wagony pasażerskie, 

których jest 155 sztuk. Do tego należy doliczyć również spalinowe wagony silnikowe, które poza 

funkcją pojazdu trakcyjnego umożliwiają przewóz pasażerów. Łącznie jest 165 pojazdów 

dostosowanych do przewozu pasażerów. Tabor ten można podzielić się na klasyczne zabudowane 

pojazdy oraz wagony „letniaki”, które nie posiadają pełnej zabudowy. 

Najpopularniejszymi wagonami pasażerskimi eksploatowanymi na polskich kolejach wąskotorowych 

są wagony serii Bxhpi (typu A20D-P) wyprodukowane w latach 1983-1988. Sprawnych jest obecnie 

31 sztuk tego typu pojazdów. Zamówienia na wagony Bxhpi były związane z zakupem lokomotyw 

Lxd2. Tabor ten był dostarczany do większości kolei wąskotorowych zarządzanych wówczas przez 

Polskie Koleje Państwowe. 

Wagony towarowe posiadane przez koleje wąskotorowe wykorzystywane są obecnie jedynie 

do przejazdów technologicznych oraz przewozu materiałów potrzebnych do realizacji zadań 

związanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej. W Polsce jest też 30 platform umożliwiających 

przewóz koleją wąskotorową wagonów o rozstawie 1435 mm. Jednak żadna z tych platform nie była 

eksploatowana w 2018 r. 
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  Koleje wąskotorowe w Polsce 

3. Czynne koleje wąskotorowe w Polsce 

3.1. Bieszczadzka Kolejka Leśna 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo 

podkarpackie 

750 mm 21,0 km 154,7 tys. 

Strona internetowa http://kolejka.bieszczady.pl/ 

Bieszczadzka Kolejka Leśna znajdująca się na terenie województwa podkarpackiego stanowi 

nierozerwalny element bieszczadzkiego krajobrazu, funkcjonując nieprzerwanie od 1997 r. jako 

atrakcja turystyczna – jeden z głównych symboli Bieszczad. Operatorem infrastruktury kolei 

wąskotorowej jest Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Podmiot wykonuje przewozy turystyczne 

pod nazwą handlową Bieszczadzka Ciuchcia na odcinku Majdan – Przysłup (12 km) oraz Majdan – 

Balnica (9 km). 

Wąskotorowa linia kolejowa powstała pod koniec XIX wieku w celu usprawnienia transportu drewna 

pomiędzy bieszczadzkimi lasami a normalnotorową linią kolejową w Łupkowie (Pierwszą Węgiersko-

Galicyjską Koleją Żelazną). Rozwój przemysłu drzewnego oraz powstanie tartaków w obszarze 

oddziaływania wąskotorowej linii kolejowej pozwolił na jej stałą eksploatację aż do 1994 r. 

Na rzecz ratowania pozostałej infrastruktury kolejowej oraz taboru, w lipcu 1996 r. z inicjatywy władz 

samorządowych oraz byłych pracowników Kolei Leśnej w Cisnej powołano Fundację Bieszczadzkiej 

Kolei Leśnej, zakupiono lokomotywy oraz wagony towarowe przebudowane na pasażerskie, a także 

przywrócono ruch pociągów na odcinku Majdan – Przysłup. Operator deklaruje, że w 2018 r. przewiózł 

ponad 150 tysięcy pasażerów. 

Rys. 8. Liczba pasażerów Bieszczadzkiej Kolejce Leśnej w 2018 r. (w tys.) 

 

Bieszczadzka Kolejka Leśna obsługiwana jest zróżnicowanym taborem. Najmłodsze pojazdy to cztery 

lokomotywy spalinowe serii Lyd2 wyprodukowane w 1980 r. przez rumuński FAUR Bukareszt. 

Ponadto w celu wykonywania przewozów turystycznych operator kolei wąskotorowej wykorzystuje 

lokomotywę parową serii Las47, która powstała w 1956 r. w Fabloku Chrzanów oraz wyprodukowaną 

w 1957 r. w tym samym zakładzie lokomotywę parową serii Kp4. 

Pasażerowie w ramach realizowanych przewozów mogą podróżować wagonami „letniakami” serii Bx 

oraz Bxh, a także zabudowanymi wagonami serii 3KwM (Bhx) przebudowanymi w 1975 r. z wagonów 

krytych przez ZNTK Ostrów Wielkopolski. Wagony te służyły do przewozu pasażerów w Ośrodku 

Transportu Leśnego w Sanoku. 
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3.2. Ełcka Kolej Wąskotorowa 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo 

warmińsko-mazurskie 

750 mm 15,1 km 21,6 tys. 

Strona internetowa http://muzeum.elk.pl/kolej-waskotorowa/ 

Ełcka Kolej Wąskotorowa znajdująca się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego służyła 

w przeszłości jako ważny element lokalnego systemu transportowego. W założeniach projektowych 

dla tej linii znajduje się również aspekt militarny, gdyż kolej miała docierać do granicy z Rosją pomiędzy 

Zawadami a Turowem. Operatorem infrastruktury kolei wąskotorowej jest Muzeum Historyczne 
w Ełku, które w 2014 r. przejęło zadanie od samorządu miejskiego w Ełku. 

Muzeum Historyczne w Ełku realizuje regularne przewozy turystyczne w okresie maj – wrzesień 

na odcinku Ełk – Sypitki (15,1 km), a także wykonuje przewozy grupowe dla grup zorganizowanych 

oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Szlak Ełckiej Kolei Wąskotorowej położony jest na malowniczych 

Mazurach Garbatych. 

Operator w ramach organizacji przewozów kolejowych realizował w 2018 r. również inne atrakcje 

dla podróżnych. Na stacji końcowej w Sypitkach organizowane jest ognisko, a podczas Nocy Muzeów – 

koncert. W okresie wakacyjnym odbywały się aktywne wycieczki w ramach cyklu „Kolej 

na rower – rower na kolejce”. Ostatecznie w 2018 r. z Ełckiej Kolei Wąskotorowej skorzystało ponad 

21 tysięcy osób. 

Rys. 9. Liczba pasażerów Ełckiej Kolei Wąskotorowej w 2018 r. (w tys.) 

 

Pociągi Ełckiej Kolei Wąskotorowej obsługiwane są trzema lokomotywami serii Lyd1 

wyprodukowanymi w 1967 r. przez Fablok Chrzanów. Ponadto w 2018 r. wykonywano naprawę 

lokomotywy parowej serii Px48 powstałej w 1951 r. również przez Fablok Chrzanów. Parowóz 

stanowi perłę w kolekcji przewoźnika. 

Pasażerowie mogą podróżować wagonami zabudowanymi serii Bxhpi (typu 1Aw) oraz BTxhpi 
wyprodukowanymi przez Fabrykę Wagonów Świdnica oraz wagonami „letniakami” typu BTxhi. 

Operator posiada również w swojej dyspozycji czasowo wycofane z eksploatacji lokomotywy 

spalinowe serii Lyd1 oraz Lxd2, a także wagon silnikowy serii MBxd2 produkcji rumuńskiego FAUR 

Bukareszt. 
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  Koleje wąskotorowe w Polsce 

3.3. Górnośląskie Koleje Wąskotorowe 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo śląskie 

785 mm 21,0 km 15,1 tys. 

Strona internetowa http://sgkw.eu/ 

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe znajdujące się na terenie województwa śląskiego stanowiły o sile 

transportu szynowego w obliczu regionalnych wyzwań dotyczących wymiany surowców oraz 

półproduktów pomiędzy zakładami przemysłowymi Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. 

Operatorem infrastruktury jest Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. 

Stowarzyszenie prowadzi rozkładowy ruch pociągów na odcinku Bytom – Tarnowskie Góry – 

Miasteczko Śląskie (21 km). Linia należy do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. 

Operator jest od wielu lat zaangażowany w wydarzenie „Industriada” organizowane przez Wydział 

Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe łączyły ze sobą wąskotorowe koleje istniejące na terenie licznych 

zakładów przemysłowych oraz odcinki prywatnych kolei. Ze względu na wysokie zapotrzebowanie 

na przewóz towarów oraz ograniczoną zdolność przepustową, w ramach Górnośląskich Kolei 

Wąskotorowych rzadko realizowano przewóz pasażerów. 

W 1950 r. linie kolei wąskotorowych znajdujących się w obszarze oddziaływania Górnośląskich Kolei 

Wąskotorowych osiągnęły długość 233,5 km. W 1955 r. wielkość przewozów towarowych 

na ówczesnej sieci GKW wyniosła 6 022 113 ton. Był to również okres, w którym kolej zatrudniała 

ponad 1,5 tysiąca osób. 

Rys. 10. Liczba pasażerów Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych w 2018 r. (w tys.) 

 

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe dysponują sporą liczbą pojazdów szynowych, jednakże tylko część 

z nich jest użytkowana przez operatora do realizacji przewozów. Do eksploatowanego taboru należą 

spalinowe lokomotywy serii Lxd2 wyprodukowane w latach 1967-1982 w FAUR Bukareszt, sześć 

zabudowanych wagonów pasażerskich serii Bxhpi powstałych w latach 1986-1987, trzynaście 

wagonów „letniaków” serii BTxhpi oraz CTxhpi wyprodukowanych w latach 1960-1981, zabudowany 

wagon pasażerski serii Bxhp wyprodukowany w 1925 r. oraz wagony towarowe serii Kdxh, które 

zbudowano w latach 1899-1907, a obecnie przeznaczone do przewozu rowerów. 
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3.4. Kaliska Kolej Dojazdowa 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo 

wielkopolskie 

750 mm 3,5 km 10,7 tys. 

Strona internetowa http://shortlines.pl/ 

Kaliska Kolej Dojazdowa znajdująca się na terenie województwa wielkopolskiego była w przeszłości 

ważnym przyczółkiem dla lokalnego transportu zbiorowego, cukrowni w Zbiersku oraz budowy 

kompleksu górniczo-energetycznego w Turku. Linia powstawała w latach 1913-1918 i była 

intensywnie wykorzystywana przez zarząd niemiecki podczas II Wojny Światowej. Operatorem 

infrastruktury kaliskiej kolei wąskotorowej jest spółka SKPL Cargo  sp. z o.o. 

Kaliska Kolej Dojazdowa w 2018 r. wykorzystywana była do przewozów turystycznych w okresie 

wakacyjnym (we wszystkie niedziele oraz 15 sierpnia) realizowanych na odcinku Zbiersk – Petryki 

(3,5 km). Podróż pociągiem trwa 20 minut. 

Kaliska Kolej Dojazdowa (w przeszłości Kaliska Kolej Wąskotorowa) była pierwszą, na której 

wprowadzono do eksploatacji wagony transportery umożliwiające przejazd normalnotorowych 

wagonów towarowych po sieci wąskotorowej. Regularny ruch pasażerski realizowano do 1991 r. 

na odcinku Opatówek – Żelazków, Zbiersk – Turek oraz Kalisz – Zbiersk, a ruch towarowy do 2001 r. 

Przejęcie linii przez lokalny samorząd oraz Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych 

pozwoliło na wznowienie przewozów. 

Rys. 11. Liczba pasażerów Kaliskiej Kolei Dojazdowej w 2018 r. (w tys.) 

 

Kaliska Kolej Dojazdowa realizuje przewozy turystyczne wykorzystując do tego celu trzy lokomotywy 

spalinowe serii Lxd2 wyprodukowane w 1972 r., dwa zabudowane wagony pasażerskie serii Bxhpi 
(typu A20D-P) wytworzone w 1985 r. oraz wagon silnikowy serii MBxd2 powstały w 1986 r. Wszystkie 

pojazdy wykorzystywane do realizacji przewozów przez Kaliską Kolej Dojazdową zostały 

wyprodukowane w FAUR Bukareszt. 
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  Koleje wąskotorowe w Polsce 

3.5. Kolej Wąskotorowa w Rudach 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo śląskie 

785 mm 6 km 39,9 tys. 

Strona internetowa http://kolejkarudy.pl/ 

Kolej Wąskotorowa w Rudach znajdująca się na terenie województwa śląskiego w pobliżu Raciborza 

to zaledwie część olbrzymiej sieci kolejowej dawnej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej, służącej 

przewozom pasażerskim oraz towarowym. Operatorem funkcjonującej dotychczas infrastruktury 

kolejowej jest Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej w Rudach. 

Przewozy turystyczne w ramach Kolei Wąskotorowej w Rudach realizowane są przez cały rok w relacji 

Stanica – Ruda – Paproć (6 km). Linia stanowi jeden z obiektów należących do Szlaku Zabytków 

Techniki Województwa Śląskiego. Operator jest zaangażowany w wydarzenie „Industriada” 

organizowane przez Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Kolej na obszarze Rud pojawiła się w 1899 r., gdy doprowadzono tu linię wąskotorową z Gliwic 

o długości 23,51 km. W kolejnych latach linię rozbudowano w kierunku Raciborza oraz 

zlokalizowanych tam zakładów Siemens Planiawerke Aktiengesellschaft fur Kohlenfabrikate. 

Kolej wąskotorowa pomiędzy Gliwicami a Raciborzem obsługiwała 10 miejscowości pozbawionych 

uprzednio sprawnej komunikacji. W 1954 r. przewieziono nią 1 834 400 pasażerów. Dla porównania 

w 1991 r. (ostatnim regularnego funkcjonowania przewozów) z usług tej kolei skorzystało zaledwie 

90 292 osób. 1 marca 1993 r. linia kolejowa Gliwice – Racibórz Markowice została wpisana 

do wojewódzkiego rejestru zabytków i jest chroniona prawem. 

Rys. 12. Liczba pasażerów Kolei Wąskotorowej w Rudach w 2018 r. (w tys.) 

 

Pojazdy trakcyjne wykorzystywane na Kolei Wąskotorowej w Rudach to lokomotywa spalinowa serii 

Lxd2 powstała w 1970 r. w zakładach FAUR Bukareszt, dwie lokomotywy spalinowe serii Lyd1 

wyprodukowane w 1966 r. w Fablok Chrzanów oraz spalinowy wagon silnikowy serii MBxd2 

skonstruowany w 1986 r. w FAUR Bukareszt. 

Podróżni Kolei Wąskotorowej w Rudach mają do swojej dyspozycji trzy zabudowane wagony 

pasażerskie serii Bxhpi (typu A20D-P) wyprodukowane w 1986 r. w FAUR Bukareszt oraz osiem 

wagonów „letniaków” serii BTxh oraz BTxpi. 
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3.6. Kolejka Parkowa Maltanka 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo 

wielkopolskie 

600 mm 3,5 km 138,9 tys. 

Strona internetowa http://mpk.poznan.pl/turystyka/maltanka 

Kolejka Parkowa Maltanka znajdująca się na terenie miasta Poznań w województwie wielkopolskim 

w porównaniu do wielu polskich linii kolei wąskotorowych od samego początku służy wyłącznie 

pasażerskim przewozom turystycznym. Operatorem wybudowanej w 1972 r. wzdłuż Jeziora 

Maltańskiego linią kolejową jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu. 

Przewozy w ramach Kolejki Parkowej Maltanki realizowane były codziennie w dniach 26 kwietnia – 

29  września w godzinach 10:00 – 19:00. Po przejeździe kolejką, pasażerowie mogą kontynuować 

rekreację, korzystając z bogatej infrastruktury otoczenia Jeziora Maltańskiego, poznańskiego ZOO, 

miejskich lasów, czy Ostrowa Tumskiego (najstarszej części Poznania). 

Trasa Kolejki Parkowej Maltanka rozpoczyna się nieopodal śródmieścia Poznania na stacji Maltanka 

i biegnie wzdłuż lewego brzegu Jeziora Maltańskiego, z dwoma przystankami Ptyś i Balbinka, 

do końcowej stacji Zwierzyniec, usytuowanej przy wejściu do poznańskiego ZOO. Na większości trasy 

pasażerowie mogą podziwiać Jezioro Maltańskie (z jego infrastrukturą drugiego brzegu), a część trasy 

kolejka pokonuje nieuporządkowanym skrajem Parku Tysiąclecia, sprawiającym wrażenie 

dzikiego lasu. 

Rys. 13. Liczba pasażerów na Kolejce Parkowej Maltanka w 2018 r.  (w tys.) 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu w celu realizacji przewozów turystycznych 

wykorzystuje lokomotywę spalinową serii WLs40 wyprodukowaną przez ZNTK Poznań w 1956 r., 

dwie lokomotywy spalinowe serii WLs50 skonstruowane w latach 1961 oraz 1964, a także parowóz 

Borsig o numerze 11458 wyprodukowany w Zakładach Augusta Borsiga w Berlinie w 1925 r. 

Pasażerowie kolejki odbywają podróż ośmioma odnowionymi wagonami „letniakami”, z czego sześć 

zostało wyprodukowanych w 1956 r., a dwa w 2009 r. 

W przeszłości przewozy turystyczne na Kolejce Parkowej Maltanka realizowano również spalinowym 

wagonem silnikowym serii MBxc1 wyprodukowanym w 1934 r. w fabryce Lilpop, Rau & Loewenstein 

w Warszawie. Obecnie pojazd ten można oglądać w zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego w Poznaniu przy ulicy Fortecznej. 
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  Koleje wąskotorowe w Polsce 

3.7. Koszalińska Kolej Wąskotorowa 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo 

zachodniopomorskie 

1 000 mm 21,0 km 13,7 tys. 

Strona internetowa http://waskotorowka.koszalin.pl/ 

Koszalińska Kolej Wąskotorowa znajdująca się na terenie województwa zachodniopomorskiego 

powstała na przełomie XIX oraz XX wieku w celu rozwoju gospodarczego regionu, wspierając rozwój 

lokalnych cegielni, gorzelni oraz większych gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw. Szerokość toru 

na ówczesnej sieci Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej wynosiła 750 mm. Burzliwy okres II wojny 

światowej doprowadził do jej całkowitej likwidacji, po czym linię odbudowano ze zmienioną 

szerokością toru do 1000 mm. Operatorem infrastruktury jest Towarzystwo Koszalińskiej Kolei 
Wąskotorowej. 

Na podróżnych czekają organizowane w okresie wakacyjnym przewozy turystyczne na odcinku 

Koszalin Wąskotorowy – Rosnowo Wąskotorowe (21 km) z szeregiem dodatkowych atrakcji, takich 

jak ognisko, jazdy drezyną ręczną po terenie stacji, plac zabaw dla dzieci, plaża oraz płatna dodatkowo 

możliwość wypożyczenia kajaków. Ponadto w wybrane dni poza wakacjami realizowane są dodatkowe 

przejazdy, o których operator informuje za pośrednictwem strony internetowej. 

Linia biegnie pomiędzy podmokłym lasem otaczającym jezioro należące do rezerwatu przyrody 

Jezioro Lubiatowskie, a uprawnymi polami położonymi na łagodnym stoku. Operator zwraca uwagę 

na zlokalizowaną niedaleko stacji Manowo ścieżkę przyrodniczą „Czapla Góra”, znajdujący się 

w Mostowie rezerwat archeologiczny „Kamienne Kręgi”, neogotycki kościół parafialny w Wyszewie, 

neoklasycystyczny dwór murowany z przełomu XIX i XX wieku w Policku, zespół hydrotechniczny 

Elektrowni Rosnowo z lat 1910-1924, zespół pałacowo-parkowy w Wyszeborzu, grodziska nizinne 

w Kretominie i Boninie oraz grobowiec megalityczny kultury pucharów lejkowatych w Mostowie. 

Rys. 14. Liczba pasażerów Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej w 2018 r. (w tys.) 

 

Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej realizuje przewozy pasażerskie przy wykorzystaniu 

czterech lokomotyw spalinowych serii Lxd2, dwóch wagonów silnikowych serii MBxd2 i trzech 

zabudowanych wagonów pasażerskich serii Bxhpi (typu A20D-P) stworzonych w 1985 r. przez 

rumuński FAUR Bukareszt. Ponadto pasażerowie mają możliwość przejazdu dwoma wagonami 

„letniakami” serii BTxhi oraz BTxhpi. 
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3.8. Krośnicka Kolej Wąskotorowa 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo 

dolnośląskie 

750 mm 3,0 km 27,0 tys. 

Strona internetowa https://turystyka.krosnice.pl/ 

Krośnicka Kolej Wąskotorowa znajdująca się na terenie województwa dolnośląskiego jest kolejką 

parkową oraz jedną z największych atrakcji turystycznych Krośnic i okolicy, uruchomioną w 2013 r. 

Kolej kursuje na terenie zespołu pałacowo-parkowego dawnej rezydencji rodziny Volmersteinów. 

Trasa nawiązuje do historycznego szlaku Wrocławskiej Kolei Dojazdowej, której trasa przebiegała 

na północ od Krośnic. Operatorem infrastruktury jest Biuro Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej 
Kolei Wąskotorowej. 

Krośnicka Kolej Wąskotorowa kursuje od maja do września na odcinku Krośnice Wąskotorowe – Pałac 

Wierzchowice (3 km). Na stacji Krośnice Wąskotorowe turyści mogą skorzystać z Centrum Informacji 

Turystycznej oraz baru kolejkowego. Na terenie obiektu znajduje się również wiata grillowa, staw 

rekreacyjny z wypożyczalnią łódek i rowerów wodnych oraz plac zabaw. Podróż kolejką jest również 

uzupełnieniem dla oferty Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach. 

Rys. 15. Liczba pasażerów Krośnickiej Kolei Wąskotorowej w 2018 r. (w tys.) 

 

Dumą krośnickiego taboru jest lokomotywa parowa serii Px48 wyprodukowana w 1955 r. w Fabryce 

Lokomotyw w Chrzanowie. Ponadto operator realizuje przewozy lokomotywą spalinową serii WLs180 

wyprodukowaną w 1966 r. w Zastal Zielona Góra. Pasażerowie kolejki podróżują w wagonach 

„letniakach” serii Btxh oraz Btx. 
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  Koleje wąskotorowe w Polsce 

3.9. Nadmorska Kolej Wąskotorowa 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo 

zachodniopomorskie 

1 000 mm 39,6 km 146,6 tys. 

Strona internetowa http://kolej.rewal.pl/ 

Nadmorska Kolej Wąskotorowa znajdująca się na terenie województwa zachodniopomorskiego 

to jedna z największych kolei wąskotorowych w Polsce pod względem liczby pasażerów oraz długości 

eksploatowanych linii, której celem był przewóz mieszkańców oraz turystów pomiędzy nadmorskimi 

miejscowościami wypoczynkowymi. Pierwszy odcinek linii powstał w 1896 r. i przez pół wieku 

służył rozwojowi gospodarki regionu. Operatorem infrastruktury jest Nadmorska Kolej 
Wąskotorowa sp. z o. o. 

Realizacja przewozów turystycznych odbywa się na odcinku Gryfice – Trzęsacz – Pogorzelica 

(39,4 km). Regularny sezon przewozowy zaczyna się 1 maja i trwa do 30 września. Przejazd pociągu 

na tej trasie trwa niespełna dwie godziny.  Wokół linii kolejowej znajduje się wiele zabytków 

architektury, takich jak latarnia morska w Niechorzu, ruiny średniowiecznego kościoła na klifie 

w Trzęsaczu, zabytkowy kościół w stylu neogotyckim oraz zespół pałacowo-parkowy w Trzęsaczu, 

neogotycki pałac w Drezewie, czy dworska rezydencja z końca XVIII wieku w Rybokartach. 

Turyści mają również możliwość zwiedzania Wystawy Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych 

w Gryficach, gdzie można obejrzeć zabytkowy tabor kolei wąskotorowych oraz poznać historię 

Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. 

Rys. 16. Liczba pasażerów na Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w 2018 r. (w tys.) 

 

Nadmorska Kolej Wąskotorowa posiada odrestaurowany tabor kolejowy, który jest wykorzystywany 

przez cały okres eksploatacji. Podstawowy tabor tej kolei wąskotorowej stanowią pojazdy 

zaprojektowane przez rumuński FAUR Bukareszt. Należą do niego lokomotywy spalinowe serii Lxd2 

skonstruowane w latach 1983-1985, spalinowy wagon silnikowy serii MBxd2 wyprodukowany 

w 1986 r. oraz trzy zabudowane wagony pasażerskie serii Bxhpi (typu A20D-P). Ponadto operator 

do przewozu pasażerów wykorzystuje wagony „letniaki” serii Btxhi. SLBhi, WBhi oraz WT. 
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3.10. Nadwiślańska Kolej Wąskotorowa 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo lubelskie 

750 mm 20,0 km 19,8 tys. 

Strona internetowa http://nadwislanskakolejka.pl/ 

Nadwiślańska Kolej Wąskotorowa znajdująca się na terenie województwa lubelskiego jest jedną 

z najstarszych w Polsce wciąż istniejących sieci kolei wąskotorowych. Powstałą już w 1892 r. 

kolej wybudowano w celu obsługi lokalnej cukrowni Zagłoba. Operatorem infrastruktury kolei 

wąskotorowej jest Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej. 

Trasa Nadwiślańskiej Kolei Wąskotorowej przebiega przez atrakcyjne obszary, pokonując regularnie 

odcinek Karczmiska – Opole Lubelskie – Karczmiska – Polanówka. Przewozy realizowane są w okresie 

od maja do października. Ponadto na pasażerów czekają przeróżne imprezy towarzyszące, jak 

projekcje filmowe w plenerze w ramach projektu Letnia Kronika Filmowa, warsztaty fotografii, zlot 

starych samochodów i motocykli, czy festiwal pieczonego ziemniaka. 

Ponadto dla odwiedzających kolejkę przygotowano zwiedzanie kompleksu stacyjnego oraz Muzeum 

Kolejki w Karczmiskach. W czasie przejazdu serwowana jest kuchnia regionalna lub piknik. Istnieje 

również możliwość przejazdu bryczką lub konno, wynajem rowerów, wycieczka autokarowa po okolicy 

oraz spływ kajakowy rzeką Chodelką. 

Działania wojenne I oraz II Wojny Światowej przyniosły poważne straty w infrastrukturze kolei 

wąskotorowej, znacząco spowalniając jej rozwój. Po burzliwym okresie wojennym Polskie Koleje 

Państwowe przejęły trasy z Nałęczowa do Opola Lubelskiego i Poniatowej oraz z Karczmisk 

do Wilkowa. Wprowadzony został tam również ruch pasażerski. Jeszcze przed 1970 r. nastąpił wzrost 

przewozów kolejowych, w szczególności na potrzeby Zakładów Elektromaszynowych „EDA” 

w Poniatowej i Cukrowni „Opole” w Opolu Lubelskim. Lata dziewięćdziesiąte XX wieku przyniosły 

gwałtowny spadek przewozów zarówno towarowych, jak i pasażerskich. 

Rys. 17. Liczba pasażerów Nadwiślańskiej Kolei Wąskotorowej w 2018 r. (w tys.) 

 

Na tabor operatora wykorzystywany do realizacji przewozów składają się dwie lokomotywy spalinowe 

serii Lxd2 skonstruowane w 1971 r. w FAUR Bukareszt, zabudowane wagony pasażerskie serii Bxhpi 
(typu A20D-P) wyprodukowane w tej samej fabryce oraz wagony „letniaki” serii BTxhi. 
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  Koleje wąskotorowe w Polsce 

3.11. Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo 

mazowieckie 

1 000 mm 15,0 km 14,8 tys. 

Strona internetowa http://kolejka-piaseczno.pl/ 

Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa znajdująca się na terenie województwa mazowieckiego to ostatni 

istniejący fragment dawnej Grójeckiej Kolei Dojazdowej, wybudowanej w latach 1898-1915. 

Linia powstała na rzecz obsługi zakładów produkcyjnych cegieł, zakładów przemysłowych oraz 

realizacji lokalnych przewozów pasażerskich. Operatorem infrastruktury jest Piaseczyńsko-
Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej. 

Położony 23 km od ścisłego centrum Warszawy fragment dawnej Grójeckiej Kolei Dojazdowej jest 

rozpoznawalną atrakcją Piaseczna oraz okolic przyciągając corocznie kilkanaście tysięcy pasażerów. 

W ramach oferty turystycznej organizowany jest „Pociąg Niedzielny” uruchamiany na trasie Piaseczno 

– Tarczyn – Piaseczno (w ramach którego odbywa się piknik i ognisko na polanie w Runowie) oraz 

pociąg Warszawskich Linii Turystycznych uruchamiany z Zarządem Transportu Miejskiego na trasie 

Piaseczno – Złotokłos – Piaseczno. Ponadto operator przygotowuje szereg imprez tematycznych. 

Punktem początkowym trasy jest stacja Piaseczno Miasto, gdzie znajduje się zaplecze techniczne kolei. 

Po minięciu przystanków w Zalesiu Dolnym, Gołkowie i Głoskowie turyści docierają do obszaru 

Równiny Warszawskiej, przeciętej pasem Lasów Chojnowskich w okolicach Runowa i Złotokłosu. 

Stacją końcową jest Tarczyn Wąskotorowy posiadający zabytkowy budynek stacyjny z lat 20-tych 

XX wieku oraz wieżę wodną. Miejsce to jest alternatywą dla wypoczynku mieszkańców stolicy. 

Jak deklaruje operator, organizacją przewozów zajmują się pracownicy dawnej Grójeckiej 

Kolei Dojazdowej. 

Rys. 18. Liczba pasażerów Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej w 2018 r. (w tys.) 

 

Do obsługi Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej wykorzystywany jest tabor wyprodukowany przez 

rumuńskie FAUR Bukareszt, na który składają się dwie lokomotywy spalinowe serii Lxd2 wytworzone 

w 1971 oraz 1979 r. oraz sześć zabudowanych wagonów pasażerskich serii Bxhpi (typu A20D-P) 

wyprodukowanych w latach 1984-1986. 

Operator posiada również tabor, który w 2018 r. przechodził prace konserwacyjne bądź naprawy. 

W tym miejscu wyszczególniona została lokomotywa spalinowa Lyd2 skonstruowana w 1981 r. przez 

FAUR Bukareszt oraz spalinowy wagon silnikowy serii MBxd2 wyprodukowany w 1984 r. w tym 

samym zakładzie. 
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3.12. Przeworska Kolej Wąskotorowa 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo 

podkarpackie 

750 mm 46,2 km 12,1 tys. 

Strona internetowa http://pogorzanin.powiatprzeworsk.pl/ 

Przeworska Kolej Wąskotorowa znajdująca się na terenie województwa podkarpackiego stanowi 

najdłuższy czynny odcinek kolejowej linii wąskotorowej w Polsce. Powstała w latach 1902-1904, 

dla potrzeb obsługi pierwszej cukrowni na terenie Galicji, zlokalizowanej w Przeworsku. Operatorem 

infrastruktury kolejowej w 2013 r. został Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku. 

Rozkładowe pociągi turystyczne Przeworskiej Kolei Wąskotorowej kursują na odcinku Przeworsk – 

Dynów (46,2 km), mijając po swojej drodze jedyny eksploatowany tunel kolei wąskotorowej  

w Szklarach o długości 602 m oraz dwa mosty stalowe nad rzeką Mleczka. Podróżni mają możliwość 

obserwować liczne lokalne zabytki architektoniczne oraz rezerwaty przyrody. W pobliżu stacji 

kolejowych przebiegają ścieżki rowerowe oraz szlaki turystyczne. 

Rys. 19. Liczba pasażerów Przeworskiej Kolei Wąskotorowej w 2018 r. (w tys.) 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku realizuje przewozy turystyczne pojazdami powstałymi 

w rumuńskim FAUR Bukareszt. Są to trzy lokomotywy serii Lxd2 skonstruowane w latach 1967, 

1981 i 1983 oraz osiem zabudowanych wagonów pasażerskich serii Bxhpi (typu A20D-P) 

wyprodukowanych w 1987 r.  

 

 

 

 

 

1,2

2,4

3,6 3,6

1,2

 0,0

 1,0

 2,0

 3,0

 4,0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

http://pogorzanin.powiatprzeworsk.pl/


 

 

27 

 

  Koleje wąskotorowe w Polsce 

3.13. Rogowska Kolej Wąskotorowa 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo łódzkie 

750 mm 27,0 km 13,0 tys. 

Strona internetowa https://kolejrogowska.pl/ 

Rogowska Kolej Wąskotorowa znajdująca się na terenie województwa łódzkiego jest jedną  

z najdłuższych czynnych kolei wąskotorowych w Polsce. Spośród 49 km istniejącej sieci, aż 22 km 

są wyłączone z eksploatacji. Linia powstała już w 1915 r., gdy wojska niemieckie na własne potrzeby 

zbudowały kolej polową o szerokości toru 600 mm. Linia służyła do zaopatrywania frontu 

niemieckiego w żywność oraz broń, a także przewożenia żołnierzy i ewakuowania rannych. W 1954 r. 

cały odcinek przebudowano do obecnej szerokości toru. Operatorem infrastruktury jest Fundacja 
Polskich Kolei Wąskotorowych. 

Pociągi turystyczne na Rogowskiej Kolei Wąskotorowej kursują od końca kwietnia do końca września 

oraz w okresie zimowym na trasie Rogów Osobowy Wąskotorowy – Jeżów (8 km) oraz 

Rawa Mazowiecka – Biała Rawska (19 km). Poza dniami kursowania pociągów planowych 

uruchamiane są specjalne pociągi na zamówienie grup zorganizowanych. W okresie zimowym 

prowadzona jest rezerwacja miejsc. 

Rys. 20. Liczba pasażerów Rogowskiej Kolei Wąskotorowej w 2018 r. (w tys.) 

 

Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych do realizacji przewozów turystycznych wykorzystuje 

lokomotywę spalinową serii Lxd2 powstałą w 1982 r. w FAUR Bukareszt oraz lokomotywę spalinową 

serii Lyd1 (typ WLs150) wyprodukowaną w 1967 r. przez Fablok Chrzanów. 

Pasażerowie mają możliwość podróży zabudowanym wagonem pasażerskim serii Bxhpi (typu 3Aw) 

skonstruowanym w 1960 r. przez Państwową Fabrykę Wagonów PaFaWag, zabudowanym wagonem 

pasażerskim serii Bxhpi (typu 1Aw) z Fabryki Wagonów Świdnica oraz trzema wagonami „letniakami” 

serii Bxi. Drewno do ogniska oraz rowery przewożone są wagonem krytym serii Fxh. 
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3.14. Sochaczewska Kolej Muzealna 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo 

mazowieckie 

750 mm 17,8 km 29,3 tys. 

Strona internetowa https://stacjamuzeum.pl/ 

Sochaczewska Kolej Muzealna znajdująca się na terenie województwa mazowieckiego jest częścią 

dawnej wąskotorowej linii kolejowej łączącej Sochaczew z Piaskami Królewskimi oraz Wyszogrodem. 

Linię wykorzystywano w celu transportu drewna z Puszczy Kampinoskiej, obsługi fabryki chemicznej 

w Chodakowie oraz lokalnych przewozów pasażerskich. Po zawieszeniu regularnych przewozów 

kolejowych w 1984 r., stacja kolejowa Sochaczew Wąskotorowy została adaptowana na potrzeby 

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Zarząd nad infrastrukturą oraz placówką muzealną 

sprawuje Stacja Muzeum (dawniej Muzeum Kolejnictwa w Warszawie). 

Podstawowa oferta turystyczna dla pasażerów zawiera przejazd pociągiem na odcinku Sochaczew 

Muzeum – Wilcze Tułowskie (17,8 km) na skraj Kampinoskiego Parku Narodowego, krótki spacer 

po lesie, piknik w Osadzie Puszczańskiej w miejscowości Tułowice nad rzeką „Łasica”. Trasa pociągu 

prowadzi skrajem Sochaczewa, częściowo wzdłuż Bzury, terenami leśnymi oraz pradoliną Wisły. 

Budowa Sochaczewskiej Kolei Muzealnej rozpoczęła się w 1921 r., a nowe odcinki linii oddawane były 

etapami tak, aby w 1924 r. zakończyć jej budowę na odgałęzieniu do Wyszogrodu. 

Rys. 21. Liczba pasażerów Sochaczewskiej Kolei Muzealnej w 2018 r. (w tys.) 

 

Poza muzealnym dobytkiem operatora, do realizacji przewozów pasażerskich wykorzystywana jest 

lokomotywa spalinowa serii Lxd2 skonstruowana w 1982 r. przez FAUR Bukareszt, odrestaurowana 

lokomotywa parowa serii Px29 typu „Wilno” wyprodukowana w 1929 r. przez Warszawską Spółkę 

Akcyjną Budowy Parowozów.  

Pasażerowie mogą podróżować dwuosiowym spalinowym wagonem silnikowym serii MBd1 

wyprodukowanym w 1936 r. w Zakładach Ostrowieckich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ośmioma 

zabudowanymi wagonami pasażerskimi serii Bxhpi (typu 1Aw) powstałymi w 1955 r. w Fabryce 

Wagonów Świdnica oraz wagonem pasażerskim serii Bxhpi (typu 3Aw) skonstruowanym w 1960 r. 

w Państwowej Fabryce Wagonów PaFaWag. 
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  Koleje wąskotorowe w Polsce 

3.15. Starachowicka Kolej Wąskotorowa 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo 

świętokrzyskie 

750 mm 14,0 km 5,6 tys. 

Strona internetowa http://skw.org.pl/ 

Starachowicka Kolej Wąskotorowa znajdująca się na terenie województwa świętokrzyskiego oraz 

mazowieckiego jest pozostałym odcinkiem dawnej starachowickiej sieci kolei wąskotorowej dla 

obsługi lokalnych zakładów przemysłowych i wydobywczych. Regularne przewozy na odcinku 

Starachowice – Iłża realizowano aż do 1997 r. Operatorem kolei jest Stowarzyszenie Sympatyków 
Zabytkowej Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej. 

Starachowicka Kolej Wąskotorowa podzielona jest na dwa odcinki: iłżecki i starachowicki. Stacje 

końcowe to doskonałe miejsca wypadowe do eksplorowania Puszczy Iłżeckiej, z dziesiątkami 

kilometrów szlaków pieszych i rowerowych. Operator wskazuje na liczne leśne szlaki, atrakcyjne 

arboretum dla turystów oraz wyjątkowy układ torowy stacji Iłża. 

Od 1950 r. na odcinku Starachowice – Iłża realizowano równolegle ruch pasażerski oraz towarowy  

(w szczytowym okresie do 6 par pociągów dziennie). W latach 60-tych ze względu na zamykanie 

kopalń, ograniczenia transportu drewna oraz konkurencję ze strony transportu drogowego, ruch 

na kolei regularnie malał. W 2003 r. dzięki mediacjom podjętym przez Fundację Polskich Kolei 

Wąskotorowych nastąpiło przejęcie linii kolejowej przez władze Starostwa Powiatowego  

w Starachowicach. W okresie od listopada 2003 r. do kwietnia 2004 r. udrożniono 6 km szlaku. 

Rys. 22. Liczba pasażerów Starachowickiej Kolei Wąskotorowej w 2018 r. (w tys.) 

 

Tabor Starachowickiej Kolei Wąskotorowej stanowią dwie lokomotywy serii Lyd1 powstałe w 1970 r. 

w Zastal Zielona Góra, zabudowany wagon pasażerski serii Bxhpi (typ A20D-P) wyprodukowany 

w 1986 r. przez FAUR Bukareszt oraz trzy wagony „letniaki” serii Btxhi oraz Btx przebudowane 

z dawnych wagonów towarowych. 
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3.16. Śmigielska Kolej Wąskotorowa 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo 

wielkopolskie 

750 mm 7,0 km 2,2 tys. 

Strona internetowa http://kolejka.smigiel.pl/ 

Śmigielska Kolej Wąskotorowa znajdująca się na terenie województwa wielkopolskiego swoje 

początki datuje na przełom XIX i XX wieku. Pierwotnie na sieci Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej 

obowiązywała szerokość toru 1000 mm, jednakże w celu ujednolicenia taboru w ramach Zarządu Kolei 

Dojazdowych w Poznaniu zdecydowano o zmniejszeniu szerokości toru do 750 mm. Operatorem 

infrastruktury jest Gmina Śmigiel. 

W ofercie turystycznej Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej poza przejazdem na odcinku Stare Bojanowo 

– Śmigiel – Nowa Wieś (7 km) znajduje się również przejazd drezyną ręczną, zwiedzanie wiatraków 

koźlaków, 40-metrowej wieży ciśnień oraz pokaźna baza sportowa. Podczas podróży pasażerowie 

mogą obserwować okoliczne krajobrazy, panoramę miasta Śmigiel, byłą szkołę w  Robaczynie oraz 

zabytkową Cegielnię w Nietążkowie. Trasa Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej prowadzi wzdłuż 

Kompleksu Leśnego Śmigiel – Święciechowa. Przewozy realizowane są wyłącznie na zamówienie. 

Największa liczba pasażerów w grudniu wynika z realizacji przewozów dla dzieci z okazji Mikołajek. 

Rys. 23. Liczba pasażerów Śmigielskiej Kolei Dojazdowej w 2018 r. (w tys.) 

 

Śmigielska Kolej Wąskotorowa posiada wyłącznie pojazdy kolejowe produkcji rumuńskiego FAUR 

Bukareszt. Na tabor kolejowy operatora składają się dwa spalinowe wagony silnikowe serii MBxd2 

wyprodukowane w latach 1986-1987, dwie lokomotywy spalinowe serii Lxd2 skonstruowane  

w latach 1983 i 1985 oraz zabudowany wagon pasażerski serii Bxhpi (typu A20D-P) wytworzony 

w 1986 r. 
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3.17. Średzka Kolej Powiatowa 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo 

wielkopolskie 

750 mm 14,3 km 39,6 tys. 

Strona internetowa http://sredzkakolej.pl/ 

Średzka Kolej Powiatowa znajdująca się na terenie województwa wielkopolskiego jest pozostałością 

dawnej kolei wąskotorowej zasilającej Cukrownię „Środa” oraz wykonującej przewozy pasażerskie 

do pobliskich wiosek. Sieć wąskotorowa składała się z głównej linii Kobylepole – Środa Wielkopolska 

– Zaniemyśl o długości 59 km oraz szeregu bocznic i odgałęzień. Pierwotnie linia została zbudowana 

z szerokością toru 1000 mm, jednakże w 1949 r. rozpoczęto jej przebudowę do szerokości toru 

750 mm. Operatorem infrastruktury tej kolei jest Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Średzkiej "Bana". 

Na ofertę turystyczną składają się przewozy wykonywane na pozostałym obecnie odcinku Środa 

Wielkopolska – Zaniemyśl (14,3 km) w okresie od czerwca do sierpnia. Pasażerowie mogą oglądać 

mijane jeziora oraz wyspę o powierzchni 3 ha zlokalizowaną na Jeziorze Raczyńskim w Zaniemyślu. 

Ponadto operator realizuje przewozy na zamówienie. 

Średzką Kolej Powiatową oddano do użytku w czerwcu 1902 r. Miała ona w stosunkowo krótkim 

czasie przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu. Rozwój komunikacji samochodowej w latach  

60-tych doprowadził jednak do znacznego spadku przewozów, co wpłynęło na stopniowe zamykanie 

dotychczas wykorzystywanych bocznic kolejowych, a w 1976 r. do częściowej likwidacji linii  

na odcinku Środa Miasto – Kobylepole. 

Rys. 24. Liczba pasażerów Średzkiej Kolei Powiatowej w 2018 r. (w tys.) 

 

Do realizacji zadań na Średzkiej Kolei Powiatowej operator wykorzystuje lokomotywę spalinową serii 

Lxd2 wyprodukowaną w 1982 r. w FAUR Bukareszt, lokomotywę spalinową Lyd1 skonstruowaną 

w 1967 r. w Fablok Chrzanów oraz lokomotywę parową serii Px48 wyprodukowaną w 1951 r. w tej 

samej fabryce. 

Pasażerowie mogą podróżować trzema zabudowanymi wagonami pasażerskimi serii Bxhpi (typ 1Aw) 

wyprodukowanymi w 1955 r. w Fabryce Wagonów Świdnica, zabudowanym wagonem pasażerskim 

serii Bxhpi (typ 3Aw) wytworzonym w 1960 r. w Państwowej Fabryce Wagonów PaFaWag oraz 

trzema wagonami „letniakami” serii Btxhi oraz Btxi. 
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3.18. Wąskotorowe Kolejki Leśne (Puszcza Białowieska) 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo podlaskie 

600 mm 17,0 km 15,6 tys. 

Strona internetowa http://hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl/ 

Wąskotorowe Kolejki Leśne znajdujące się na terenie województwa podlaskiego to zachowane 

odcinki linii kolejowych wykorzystywanych pierwotnie do przewozu drewna pomiędzy tartakami, 

fabrykami wełny drzewnej, stolarni oraz fabrykami suchej destylacji drewna. Operatorem pozostałej 

infrastruktury kolei wąskotorowych jest Nadleśnictwo Hajnówka. 

Realizacja przewozów turystycznych odbywa się na dwóch odcinkach linii kolejowych, Hajnówka – 

Topiło (11 km) oraz Hajnówka – Dolina Rzeki Leśnej (6 km). Operator organizuje przewozy od maja 

do września. Przejazdy dla grup zorganizowanych odbywają się po wcześniejszej rezerwacji.  

Wąskotorowe Kolejki Leśne często zmieniały swojego operatora ze względu na wysoką dostępność 

drewna na potrzeby przemysłu oraz wojska. Do budowy linii kolejowej w 1916 r. przystąpił wojskowy 

zarząd niemiecki, po I Wojnie Światowej w latach 1924-1929 kolejki leśne pozostawały pod zarządem 

angielskiej firmy The Century European Timber Corporation. 

W 1929 r. zarząd nad wąskotorową koleją przejęła Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży 

normalizując eksploatację lasów. W 1939 r. Puszczę Białowieską zajęli Rosjanie, którzy kolejki leśne 

wykorzystywali również do przewozu miejscowej ludności. W 1941 r. kolej ponownie trafiła w ręce 

Niemiec. Dokonane zniszczenia usuwano regularnie niedługo po wyzwoleniu kraju, uruchamiając 

pociągi z Hajnówki do Białowieży. Rola kolei wąskotorowej w transporcie drewna zmalała w latach  

70-tych, wraz z rozwojem transportu drogowego. Gospodarcze wykorzystanie kolei zaprzestano 

w 1991 r., zachowując odcinek Hajnówka – Topiło na rzecz lokalnej atrakcji turystycznej. 

Rys. 25. Liczba pasażerów Wąskotorowych Kolejkach Leśnych w 2018 r. (w tys.) 

 

Nadleśnictwo Hajnówka realizuje przewozy kolejowe własnym taborem, na który składa się spalinowa 

lokomotywa serii V10C skonstruowana w 1974 r. przez wschodnioniemieckie zakłady Lokomotivbau 

Karl Marx (LKM) w Babelsbergu oraz zabudowane wagony pasażerskie serii Bxh powstałe jako 

wagony serii ZKLH w 1970 r. w Hajnowskich Zakładach Przemysłu Maszynowego i Leśnictwa 

do transportu drewna stosowego. Obecnie po modernizacji dostosowane do przewozu turystów. 
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3.19. Wigierska Kolej Wąskotorowa 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo podlaskie 

600 mm 9,0 km brak danych 

Strona internetowa http://augustowska.pl/ 

Wigierska Kolej Wąskotorowa znajdująca się na terenie województwa podlaskiego jest cennym 

zabytkiem techniki oraz jedną z całorocznych atrakcji turystycznych regionu. 

W 2000 r. kolej przywrócono do eksploatacji jako atrakcję turystyczną Wigierskiego Parku 

Narodowego i Puszczy Augustowskiej. Odnowę zabytkowych budynków kolejowych rozpoczęto 

w sierpniu 2000 r. W latach 2000–2001 wyremontowano 10-kilometrowy odcinek z Płociczna 

do Krusznika. Wzdłuż szlaku, w atrakcyjnych miejscach Wigierskiego Parku Narodowego, w Puszczy 

Augustowskiej, urządzono przystanki widokowe: Binduga, Powały, Bartny Dół. Oficjalnego otwarcia 

kolejki dokonano 19 maja 2001 roku. 

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, obejmującej oprócz kolei wąskotorowej pozostałe 

atrakcje Wigierskiego Parku Narodowego, dane dotyczące liczby przewiezionych pasażerów 

nie są dostępne. 

 

3.20. Wojskowa Kolej Wąskotorowa (Hel) 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo pomorskie 

600 mm 2,5 km brak danych 

Strona internetowa http://helmuzeum.pl/ 

Wojskowa Kolej Wąskotorowa znajdująca się na terenie województwa pomorskiego jest najkrótszą 

czynną linią wąskotorową w Polsce. W przeszłości kolej łączyła ze sobą wszystkie obiekty powstałe 

w ramach Rejonu Umocnionego. Obecnie otwarta część infrastruktury należy do operatora kolejki 

Helski Kompleks Muzealny. Pozostały istniejący odcinek Wojskowej Kolei Wąskotorowej podlega 

eksploatacji w ramach stacjonującej na półwyspie helskim Marynarki Wojennej RP. 

Odwiedzający muzeum mogą zwiedzać teren Magazynów Amunicyjnych oraz baterii Schleswig-

Holstein, a także ekspozycje muzealne dotyczące historii kolei, strzelnica wojskowa oraz strzelnica 

bojowa. Na pasażerów kolejki czeka również plenerowa wystawa taboru. 

W toku przygotowania niniejszego opracowania nie uzyskano niezbędnych danych, aby przedstawić 

pełne statystyki związane z realizacją przewozów w ramach infrastruktury Wojskowej Kolei 

Wąskotorowej. 
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3.21. Wyrzyska Kolej Powiatowa (Białośliwie) 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo 

wielkopolskie 

600 mm 6,2 km 4,4 tys. 

Strona internetowa http://600mm.pl/ 

Wyrzyska Kolej Powiatowa znajdująca się na terenie województwa wielkopolskiego służyła 

w przeszłości jako element sieci Bydgosko-Wyrzyskich Kolei Dojazdowych w latach 1949-1994 dla 

realizacji przewozów pasażerskich i towarowych. Operatorem infrastruktury kolei wąskotorowej jest 

Towarzystwo Wyrzyska Kolejka Powiatowa. 

Wyrzyska Kolej Powiatowa kursuje na odcinku Białośliwie – Kocik Młyn – Pobórka (6,2 km). Operator 

organizuje również każdego roku Zlot Miłośników Kolejek Wąskotorowych w Białośliwiu. Dodatkowo 

istnieje możliwość zamówienia przewozów specjalnych. 

Pierwszą koncepcję kolei wąskotorowej w Białośliwiu opracowano w 1893 r., natomiast oficjalne 

przewozy uruchomiono na przełomie 1894/1895 r. Kolej przetrwała okres II Wojny Światowej bez 

większych strat, dlatego szybko wznowiono jej działalność. Szybki rozwój transportu drogowego 

od 1960 r. doprowadził do regularnej likwidacji przewozów na poszczególnych odcinkach, 

aby w 1994 r. zawiesić całkowicie ruch pociągów.  

Rys. 26. Liczba pasażerów Wyrzyskiej Kolei Powiatowej w 2018 r. (w tys.) 

 

Operator do realizacji przewozów turystycznych wykorzystuje dwie lokomotywy spalinowe serii Ld1 

(typu WLs50 oraz WLs80) wyprodukowane w latach 1955 oraz 1971 przez ZNTK Poznań oraz 

lokomotywę parową Orenstein & Koppel Bn2t. Na pasażerów czekają natomiast wagony „letniaki” 

przebudowane z dawnych wagonów towarowych. 
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3.22. Żnińska Kolej Powiatowa 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo 

kujawsko-pomorskie 

600 mm 12,0 km 97,6 tys. 

Strona internetowa http://muzeumznin.pl/ 

Żnińska Kolej Powiatowa znajdująca się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest jedną 

z najstarszych wciąż czynnych kolei wąskotorowych w Polsce. Pierwsze linie zbudowano w 1894 r. 

dla realizacji przewozów pasażerskich, pocztowych oraz towarowych. Operatorem infrastruktury 

kolejki w Żninie jest Żnińska Kolej Powiatowa – Oddział Muzeum Ziemi Pałuckiej. 

Sezon turystyczny, w ramach którego Żnińska Kolej Powiatowa realizuje przewozy, trwa od 1 maja 

do 1 września. Kolejka kursuje codziennie na trasie Wenecja Ośrodek – Gąsawa (7,6 km). Operator 

organizuje również przewozy na zamówienie odbywające się poza sezonem. 

W szczytowym okresie swego rozwoju Żnińska Kolej Powiatowa obsługiwała trasy o łącznej długości 

niemal 80 kilometrów. Ponadto była jednym z głównych pracodawców w regionie. Po odzyskaniu 

przez Polskę niepodległości sieć ulegała stałemu powiększeniu. Korzystali z niej Niemcy podczas  

II Wojny Światowej, a po zakończeniu działań wojennych Polskie Koleje Państwowe. W latach 70-tych, 

po zmniejszeniu zainteresowania regularnymi przewozami towarowymi, rozpoczęto eksploatację linii 

na potrzeby przewozów turystycznych pomiędzy Żninem a Gąsawą. Kolejka była organizatorem 

Europejskiego Zlotu Kolei Wąskotorowych w październiku 2017 r. 

Rys. 27. Liczba pasażerów Żnińskiej Kolei Powiatowej w 2018 r. (w tys.) 

 

Żnińska Kolej Powiatowa w celu realizacji przewozów turystycznych wykorzystuje dwie spalinowe 

lokomotywy serii Lyd2 powstałe w 1980 r. przez FAUR Bukareszt, jedyną na świecie lokomotywę 

parową serii Px38 pochodzącą z 1938 r. z zakładów Fablok w Chrzanowie oraz szesnaście wagonów 

„letniaków” serii Btx, Fxh, Btxh. 
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3.23. Żuławska Kolej Dojazdowa 

Lokalizacja Szerokość toru 
Długość eksploatowanych 

linii kolejowych 

Liczba Pasażerów 

w 2018 r. 

 

województwo pomorskie 

750 mm 31,9 km 70,9 tys. 

Strona internetowa https://kolejzulawska.pl/ 

Żuławska Kolej Dojazdowa znajdująca się na terenie województwa pomorskiego była ważnym 

elementem rozwoju przemysłu cukrowniczego na przełomie XIX oraz XX wieku. Pierwszy odcinek 

kolej wąskotorowej na Żuławach powstał prawdopodobnie około 1886 r. łącząc cukrownię w Nowym 

Stawie z miejscowością Dębina Południe (Eichwalde Süd).  W roku 1891 cukrownia w Nowym Stawie 

otrzymała koncesję na budowę kolejki wąskotorowej prowadzonej przez trakcję mechaniczną 

o szerokości toru 750 mm. Operatorem Żuławskiej Kolei Dojazdowej jest Pomorskie Towarzystwo 
Miłośników Kolei Żelaznych. 

Operator organizuje przewozy na odcinkach Nowy Dwór Gdański – Stegna (15 km), Prawy Brzeg Wisły 

– Sztutowo (14,9 km) oraz Nowy Dwór Gdański – Nowy Dwór Gdański Cmentarz (2 km). Realizacja 

przewozów odbywa się w ramach publicznego transportu zbiorowego. Pociągi Żuławskiej Kolei 

Dojazdowej kursują codziennie w okresie letnich wakacji szkolnych oraz w wybrane dni w ciągu roku. 

Podmiot organizuje również pociągi specjalne na zamówienie. 

Początki kolei wąskotorowej na Żuławach związane są z przemysłem cukrowniczym. Pierwszy odcinek 

kolei wąskotorowej na Żuławach liczył 4,5 km i powstał prawdopodobnie około 1886 r.  Sieć kolei 

cukrowni w Nowym Stawie była stopniowo rozbudowywana. U progu wybuchu II wojny światowej sieć 

kolejki, łącznie z prywatnymi bocznicami liczyła 335,80 km. Po wojnie, na skutek zalania Żuław przez 

wycofujących się hitlerowców pod wodą znalazło się 2/3 sieci. 

We wrześniu 2000 r. Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych (PTMKŻ) wspólnie 

ze starostwem powiatowym w Nowym Dworze oraz gminami Stegna i Sztutowo podjęło starania 

reaktywacji działalności kolei wąskotorowej na Żuławach. 

Rys. 28. Liczba pasażerów Żuławskiej Kolei Dojazdowej w 2018 r. (w tys.) 

 

Na tabor Żuławskiej Kolei Dojazdowej składa się sprzęt pochodzący z rumuńskiego FAUR Bukareszt, 

czyli trzy lokomotywy spalinowe serii Lxd2 wyprodukowane w latach 1971-1978, dwa spalinowe 

wagony silnikowe serii MBxd2 skonstruowane w latach 1984-1986 oraz cztery zabudowane wagony 

pasażerskie serii Bxhpi (typu A20D-P) powstałe w latach 1986-1988. Pasażerowie mogą również 

podróżować pięcioma wagonami „letniakami” przebudowanymi z wyprodukowanych w latach 1950-

1960 wagonów towarowych. 
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4. Podsumowanie 
Koleje wąskotorowe to niezwykła forma dziedzictwa historycznego i kulturowego, stanowiąca 

interesującą atrakcję turystyczną dla odwiedzających. Podróż zabytkowym pociągiem łączy ze sobą 

funkcje turystyki wypoczynkowej z turystyką poznawczą i wyróżnia dany region na turystycznej mapie 

Polski. Wycieczka koleją wąskotorową to nie tylko atrakcja dla miłośników transportu kolejowego, 

którzy często sami odpowiadają za utrzymanie taboru, czy realizację przewozów. Można się od nich 

wiele dowiedzieć o historii, budowie oraz przeznaczeniu poszczególnych obiektów stanowiących 

element danej kolei wąskotorowej. 

Różnorodność kolei wąskotorowych jest jednym z ważnych elementów decydujących 

o ich atrakcyjności. Kolejki te są interesującą formą spędzenia wolnego czasu, a także dają możliwość 

poznawania pięknych zakątków przyrodniczych. Mogą też stanowić część publicznego transportu 

zbiorowego. Koleje wąskotorowe to również wspaniała ostoja tradycji i historii kolejnictwa. Zasoby 

kolei wąskotorowych nie ograniczają się jednak wyłącznie do zabytkowego taboru czy infrastruktury. 

Operatorzy kolei wąskotorowych dbają również o zgromadzone eksponaty z czasów regularnej 

realizacji przewozów, które z dumą prezentowane są w izbach pamięci lub izbach tradycji. 

Operatorzy linii wąskotorowych coraz częściej kierują swoją ofertę do wielu grup, w tym rodzin 

z dziećmi, oferując szereg atrakcji dodatkowych takich jak wspólne pikniki, jazdy drezyną ręczną 

po terenie stacji, plac zabaw dla dzieci, wypoczynek na plażach, czy spływy kajakowe. Precyzyjna 

odpowiedź na oczekiwania pasażerów oraz kompleksowość usługi pozwala na utrzymanie 

infrastruktury oraz taboru kolei wąskotorowych wyłącznie ze środków finansowych uzyskanych 

na podstawie realizowanych przewozów. Zrozumienie potrzeb klientów jest więc ważnym czynnikiem 

wpływającym na rentowność kolei wąskotorowych, a przy okazji buduje wśród odwiedzających bardzo 

istotną szeroką świadomość historyczną danego regionu. 
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