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 PKP PLK S.A. 
 ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE 
 ul. Targowa 74 
 03-734 Warszawa 
 
  
 
znak: Choszczówka/parkingi/01/2012 
 
 

Szanowni Państwo, 

 

Proszę o określenie warunków technicznych, jakie muszą być spełnione, aby było możliwe 

wybudowanie parkingów wzdłuż ogrodzeń torów kolejowych znajdujących się przy przystanku 

Warszawa Choszczówka. 

Parkingi miałyby się znajdować przy ul. Zawiślańskiej, jak również przy ul. Piwoniowej. 

Wzdłuż obu tych ulic mieszkańcy pozostawiają swoje samochody, aby przesiąść się do pociągów. 

Niestety, ale istniejący parking przy ul. Piwoniowej jest zbyt mały, aby pomieścić wszystkie 

samochody. Przesyłam zdjęcia obrazujące liczbę samochodów codziennie parkujących przy 

przystanku. 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 
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Wojciech Tumasz 
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 Sz. P. Jan Telecki  
 Dyrektor PKP PLK S.A. 
  Zakład linii kolejowych w Warszawie 
  Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych 
   Budynków i Budowli 
 ul. Jagiellońska 78 
 03-301 Warszawa 
 
znak: Choszczówka/parkingi/02/2012 
 

Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 

Bardzo dziękuję za niezwykle merytoryczną odpowiedź w związku z zapytaniem, które ostatecznie 

skierowane zostało do Pana w lipcu br. Wcześniejsze kierowanie wniosku do CRI w Warszawie pozostało 

bez jakiejkolwiek odpowiedzi – nie zostało nawet przesłane do właściwej jednostki PKP PLK S.A. 

Odpowiadając na prośbę Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie wyjaśniam, że parkingi 

zlokalizowane byłyby po obu stronach linii kolejowej E-65 na odcinku: 

a) od km 19 426 do południowej głowicy przystanku osobowego Warszawa Choszczówka (strona 

zachodnia – ul. Zawiślańska); szerokość ok. 3,5 – 4 m umożliwiająca swobodne parkowanie 

równoległe do torów kolejowych 

b) od km 19 426 do północnej głowicy przystanku osobowego Warszawa Choszczówka (strona 

wschodnia – ul. Piwoniowa); szerokość ok. 5 – 5,5 m umożliwiająca swobodne parkowanie 

prostopadłe do torów kolejowych z uwzględnieniem odpowiednich stref ochronnych od szafy 

teletechnicznej zlokalizowanej po tej stronie linii kolejowej. 

na działce ewidencyjnej nr 23 z obrębu 4-17-01 (załącznik nr 1). 

Przewidywana nawierzchnia parkingów: kratka ekologiczna betonowa (wielootworowa: 60 x 40 x 10). 

 

 Pragnę także poinformować, że stosowna lokalizacja parkingów powinna zostać naniesiona na 

wymagane przez p. Dyrektora mapy podkładowe, gdy tylko takie mapy zostaną pozyskane. Do tego czasu 

proszę o ustosunkowanie się, czy opisana lokalizacja wstępnie zarysowana w załączniku nr 1 byłaby 

możliwa do realizacji. 

 

                    Wojciech Tumasz 




