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Niemal 900 tys. pasażerów kolejek
wąskotorowych
07.01.2021

Kolejami wąskotorowymi podróżowało 896,3
tys. osób. Najwięcej podróżnych (174 tys.)
przewiozła Nadmorska Kolej Wąskotorowa, a
najdłuższa sieć linii znajduje się w dyspozycji
Przeworskiej Kolei Wąskotorowej. Urząd
Transportu Kolejowego opublikował raport
dotyczący działalności kolei wąskotorowych w
2019 r.

W 2019 r. funkcjonowało 25 kolejek wąskotorowych. Najwięcej,
bo 7, zlokalizowanych jest w województwie wielkopolskim.
Łączna długość czynnych linii kolei wąskotorowych wynosiła w
2019 r.  397,7 km. Ponad 60% tej infrastruktury posiada
prześwit toru wynoszący 750 mm.

W 2019 r. oferta przewozowa kolei wąskotorowych nie różniła
się znacznie od lat poprzednich. Pozwoliło to osiągnąć wynik
zbliżony do dwóch poprzednich lat – 896,3 tys. pasażerów.
Koleje wąskotorowe utrzymały zatem zainteresowanie swoimi
usługami, pomimo wciąż niewielkiego stopnia inwestycji
infrastrukturalnych. W 2019 r. przywrócono do funkcjonowania
Gnieźnieńską Kolej Wąskotorową oraz Pleszewską Kolej
Wąskotorową.



Większość kolei wąskotorowych w kraju obsługuje turystów
wyłącznie w sezonie letnim oraz okresie wakacyjnym. Podobnie
jak w latach poprzednich, szczyt przewozów kolei
wąskotorowych przypada więc na okres od maja do września.
Ponad 30% pasażerów zrealizowało podróż w sierpniu.

- Operatorzy podejmują coraz więcej działań pozwalających na
wzmocnienie atrakcyjności turystycznej kolei wąskotorowych, a
dzięki wsparciu finansowemu ze strony samorządów mogą
modernizować posiadaną infrastrukturę oraz zachowany tabor.
Trwająca pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na krajową
oraz międzynarodową turystykę, uderzając również w koleje
wąskotorowe. Wierzę, że zaangażowanie sympatyków
transportu kolejowego, a także wsparcie ze strony lokalnych
samorządów pozwolą w przyszłym roku ponownie rozbudzić
wśród wielu turystów pasję do wąskich torów. – napisał we
wstępie do opracowania dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu
Transportu Kolejowego.

Prezentowane opracowanie Urzędu Transportu Kolejowego jest
kolejną publikacją omawiającą tematykę kolei wąskotorowych.
Podstawowe informacje o lokalizacji kolei wąskotorowych oraz
ich funkcjonowaniu zostały również przedstawione za
pośrednictwem interaktywnej mapy.
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