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Znak: KM/Modlin-okecie/bialoleka/01/2011 
 
Dotyczy:  konieczności zatrzymywania się pociągów KM relacji lotnisko Modlin – lotnisko Okęcie na przystankach PKP w 
Warszawie – Białołęce. 
 

Szanowny Panie Marszałku ! 
 
 Uprzejmie proszę o zmianę niekorzystnej decyzji w sprawie kursowania pociągów Kolei 
Mazowieckich Sp. z o.o., które zostaną wkrótce uruchomione pomiędzy lotniskiem Modlin, a 
lotniskiem Okęcie. Z informacji podawanych przez mieszkańców i prasę, wynika Ŝe pociągi te będą 
zatrzymywać się na przystanku Warszawa Toruńska. Nie będą natomiast zatrzymywać się na 
przystankach Warszawa śerań, Warszawa Płudy i Warszawa Choszczówka. W ten sposób 
mieszkańcy Białołęki, nie będą mogli skorzystać z tych pociągów w drodze na lotnisko. Proszę, aby 
pociągi KM Sp. z o.o. zatrzymywały się takŜe w Płudach, Choszczówce i na śeraniu. 
 Obecnie planuje się zatrzymanie pociągów na przystanku Warszawa Toruńska, który połoŜony 
jest na uboczu. Nie ma przy nim pętli autobusowej, ani parkingu, czy nawet miejsca w którym 
kierowcy mogliby pozostawić samochody i przesiąść się do pociągu – juŜ teraz na tym przystanku jest 
mało pasaŜerów, mimo zatrzymujących się często pociągów KM Sp. z o.o. i SKM Warszawa. Nie 
planuje się natomiast zatrzymywania pociągów w Płudach, czy Choszczówce czyli na przystankach, 
które są znacznie lepiej skomunikowane z pozostałymi częściami dzielnicy Białołęka m.st.Warszawy, 
np. poprzez właśnie budowane wiadukty drogowe, którymi kursować będą autobusy z Tarchomina i 
Nowodworów w kierunku wschodnich części Białołęki. Podobnie pociągi powinny zatrzymywać się 
takŜe na przystanku Warszawa śerań (komunikacja poprzeczna autobusowa kursująca ul. 
Płochocińską). 
 
 Jak napisał jeden z mieszkańców: „jeŜeli jednak pociągi z Modlina na Okęcie przez Centralną 
będą zatrzymywać się tylko na przystanku Warszawa Toruńska, to przystanek ten powinien stać się 
węzłem przesiadkowym dla osób chcących z Białołęki lub Bródna dojechać pociągiem do Centralnej. 
Mam na myśli ustawienie rozkładu tak, aby rano najpierw przyjeŜdŜała SKM 9 z Legionowa, a za np. 
3-5 minut Modlin-Okęcie, a po południu najpierw Okęcie-Modlin, a 3-5 minut później SKM9  z 
Gdańskiej do Legionowa.” W ten sposób oczekiwanie na przesiadkę trwałoby mało czasu. 
„Tymczasem planuje się wprowadzić pociągi w takcie ok. 20 minutowym, co sprawi, Ŝe ktoś, kto chce 
jechać z Centralnego do Białołęki nie będzie czekał na Toruńskiej kilkadziesiąt minut aŜ pojawi się 
SKM 9 lub KM. Zamiast kilkudziesięciu minut powinno być max 3-5 minut. Toruńska jest zimna, 



ciemna, betonowa.... Idę o zakład, Ŝe mało która kobieta będzie tam chciała się przesiadać w taką 
porę jak teraz (wczesny zmierzch).” 
Zgadzam się z twierdzeniem mieszkańca w sprawie dotyczącej przesiadek, stąd proszę o 
spowodowanie, aby pociągi Kolei Mazowieckich Sp. z o.o. podlegającej Panu Marszałkowi 
zatrzymywały się na przystankach Warszawa śerań, Warszawa Płudy i Warszawa Choszczówka. 
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