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Znak: KM/Modlin-okecie/bialoleka/02/2012 
 
Dotyczy:  konieczności zatrzymywania się pociągów KM relacji lotnisko Modlin – lotnisko Okęcie na przystankach PKP w 
Warszawie – Białołęce. 
 

Szanowny Panie Marszałku ! 
 
 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 prasę, wynika że pociągi te będą zatrzymywać się na przystanku 
Warszawa Toruńska. Nie będą natomiast zatrzymywać się na przystankach Warszawa Żerań, 
Warszawa Płudy i Warszawa Choszczówka. W ten sposób mieszkańcy Białołęki, nie będą mogli 
skorzystać z tych pociągów w drodze na lotnisko lub do centrum. Proszę, aby pociągi KM Sp. z o.o. 
zatrzymywały się także w Płudach, Choszczówce i na Żeraniu. 
 Obecnie planuje się zatrzymanie pociągów na przystanku Warszawa Toruńska, który położony 
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 – już teraz na tym przystanku jest 
mało pasażerów, 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 niemal gotowe wiadukty drogowe, którymi kursować będą autobusy z Tarchomina 
i Nowodworów w kierunku wschodnich części Białołęki. Podobnie pociągi powinny zatrzymywać się 
także na przystanku Warszawa Żerań (komunikacja poprzeczna autobusowa kursująca ul. 
Płochocińską). 
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