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Gdynia, 16-03-2023 

KOMUNIKAT 

w sprawie utrudnień w ruchu w okolicach stacji Kutno 

ANNOUCEMENT 

in reference to rail traffic problems in the Kutno station area 

 

W związku z ogłoszonymi przez PKP PLK pracami w zakresie przebudowy rozjazdów celem wdrożenia 

nowego systemu sterowania ruchem, od połowy marca do końca maja br. w okolicach stacji Kutno,  

mogą wystąpić znaczne utrudnienia, opóźnienia i nieplanowane wcześniej zmiany w rozkładzie. 

Ograniczenia w ruchu pociągów będą miały wpływ na planowanie zarówno połączeń w korytarzach 

krajowych, jak i na liniach międzynarodowych, w tym szczególnie w ruchu intraeuropejskim. Relacje, które 

mogą najsilniej odczuć prowadzone przez PKP PLK prace to: Gdańsk, Gdynia, Brzeg Dolny, Frankfurt nad 

Odrą, Hamburg, Duisburg, Rotterdam oraz Antwerpia. 

 

Due to  the reconstruction works announced by PKP PLK, associated with implementation of the new traffic 

control system, as from mid-March to the end of May this year in the area of Kutno station there are 

difficulties, delays and previously unplanned changes to the timetable expected. The obstacles in rail traffic 

will effect both domestic and international (intra-european) corridors and can have negative impact  

on regular schedule of the trains travelling at the routings to/from: Gdańsk, Gdynia, Brzeg Dolny, Frankfurt 

Oder, Hamburg, Duisburg, Rotterdam and Antwerp. 

 

Prace PKP PLK i ich przebieg nie jest możliwy do przewidzenia. Sytuacja jest komunikowana na bieżąco,  

a konieczne do wprowadzenia zmiany, w tym możliwości wykorzystania dostępnych dla ruchu kolejowego 

tras alternatywnych decydowane w zespole operacyjnym z dnia na dzień. 

 

The work of PKP PLK and its course cannot be predicted. The situation is being communicated  

on an ongoing basis, and necessary changes to be made, including the possibility of using alternative 

routes available to rail traffic, are decided on a day-by-day basis. 

 

Przepraszamy za utrudnienia. Zespół Obsługi Klienta pozostaje do dyspozycji by odpowiedzieć na wszelkie 

Państwa pytania. 

 

We apologise for any inconvenience. The Customer Service team remains available to answer  

any questions you may have. 
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