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znak: Choszczówka/wiadukt/02/2014 
 
 
Dotyczy:  modernizacji linii kolejowej E-65 (Warszawa - Gdynia). 
 
 Szanowny Panie Premierze ! 
 
 Zwracam się do Pana w imieniu mieszkańców osiedla Zachodnia Choszczówka 
położonego na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy o pomoc w ochronie tych 
mieszkańców przed skutkami modernizacji linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia 
na odc. przebiegającym przez dzielnicę Białołęka m.st. Warszawy. 
 
Mieszkańcy od chwili zakończenia remontu linii kolejowej przebiegającej w odległości 
do 30 m od ich domów, skarżą się na: 

a) wzmożony hałas, 
b) nieprzyjemne w odczuciu drgania 

czego wyrazem jest list skierowany do mnie: 
 
„To już naprawdę istne szaleństwo z tą prędkością pociągów. Chałupa się dosłownie trzęsie kilka razy 
na godzinę. Nie ma domu wzdłuż Zawiślańskiej, w którym by nie było pęknięć, pojawiły się w przecią-
gu roku. Jutro np. wchodzi ekipa remontowa do nas w salonie i gabinecie mamy pęknięcia sufitu. Na 
górze w pokojach chłopców są pęknięcia na ścianach. Zrobimy zdjęcia przed remontem. To nowy 
dom, tak nie można ignorować próśb mieszkańców. Liga Ochrony przed Hałasem jest w szoku nad 
skandalicznymi praktykami PKP i Towarzystwa WIR, odpowiedzialnego za akustykę i wibracje w tym 
obszarze. Niestety wszystko jest tuszowane, a gdy chce ktoś nam pomóc z ochrony środowiska, do-
staje listy z pogróżkami i straszenie sądem. Ja również dostałam taki list za chwilę go Panu prześlę. 
Pozdrawiam 
 
PS. W Panu nadzieja. Proszę nam pomóc walczyć z nieuczciwymi ludźmi, którzy tylko widzą zysk w 
tym co robią. Liczy się tylko kasa. To mnie przeraża. Jeśli będzie taka potrzeba pod interpelacją czy 
petycją podpiszą się wszyscy ludzie z Zawiślańskiej i okolic. Naprawdę mamy dość.” 
 
 Dotychczas występowałem do PKP PLK S.A. z wnioskami o sprawdzenie po-
prawności wykonania zabezpieczeń akustycznych od linii kolejowej i wiaduktów dro-



gowych nad tą linią, zbudowanych w miejsce kolizyjnych przejazdów kolejowych, ale 
z odpowiedzi wynika, ze najwcześniej monitoring ochrony środowiska (analiza pore-
alizacyjna inwestycji) nastąpi w 2015 lub nawet 2016 r. Tymczasem mieszkańcy ul. 
Zawiślańskiej obserwują zniszczenia w swoich domach (często nowych), spowodo-
wane niewłaściwym wykonaniem (choć zgodnie z projektem i otrzymanym pozwole-
niem na budowę) modernizacji linii kolejowej. 
 W Panu pokładam nadzieję na skuteczne rozwiązanie złej sytuacji mieszkań-
ców ul. Zawiślańskiej: 

 
 
Być może w kolejnej odsłonie mieszkańcy wystąpią z pozwami przeciwko PKP PLK 
S.A. z tytułu wymiernych strat materialnych spowodowanych modernizacją linii kole-
jowej. 
 
 
 Z góry dziękuję za odpowiedź. Zgodnie z KPA proszę ją także przesłać na ad-
res poczty elektronicznej: wojtum@gazeta.pl . 
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