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WSTĘP 

Niniejsze opracowanie dotyczące propozycji rozwiązań istotnych kwestii 
publicznego transportu zbiorowego terenów położonych na południe i 
południowy-zachód od Warszawy, powstało w związku z przystąpieniem przez 
samorząd wojewódzki województwa mazowieckiego do sporządzania zmiany 
Planu Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego. Zmiana ma uwzględniać 
ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, Strategię Rozwoju 
Mazowsza oraz m.in.: określić elementy powiązań komunikacyjnych i 
infrastrukturalnych sieci osadniczej oraz obszary metropolitalne. 

Obecnie znaczna część obszaru na południe i południowych-zachód od 
Warszawy tj. powiatu piaseczyńskiego, a szczególności poszczególnych jego gmin 
wraz z gminami przyległymi powiatów grójeckiego i żyrardowskiego jest częścią 
aglomeracji warszawskiej. W ciągu XX w. nastąpiła zmiana sytuacji wskazanych 
terenów, co m.in.: wymaga rozwiązań w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na potrzeby mieszkańców tych terenów. 

Warszawa w trakcie ostatnich kilkudziesięciu lat zwiększyła się wielokrotnie, 
a jej granice przysunęły się w bezpośrednie pobliże okolicznych miejscowości,  
zacieśniając ich związki aglomeracyjne. Z punktu widzenia lokalnych samorządów 
ważnym jest fakt, iż w bliskich okolicach Warszawy wystąpiła znaczna 
koncentracja zamieszkałej ludności, co implikuje koniecznością zapewnienia 
mieszkańcom m.in.: rozwiązań dotyczących publicznego transportu zbiorowego .  
Regulacje unijne oraz przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010r nałożyły na 
samorządy lokalne obowiązek organizacji publicznego transportu zbiorowego. Dla 
wszystkich samorządów lokalnych wokół Warszawy, nie bez znaczenia jeśli 
chodzi o dopłaty do publicznego transportu zbiorowego pozostaje fakt, iż znaczna 
liczba mieszkańców tych terenów jedynie tu zamieszkuje, natomiast pozostaje 
zameldowana oraz rozlicza się podatkowo na terenie Warszawy. 

Władze samorządu wojewódzkiego w 2009r zleciły Mazowieckiemu Biuru 
Planowania Regionalnego w Warszawie opracowanie studium rozwoju i 
modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście 
polityki transportowej Województwa Mazowieckiego. Pasażerski transportu 
szynowy najlepiej zabezpiecza potrzeby komunikacyjne mieszkańców z racji 
możliwości przewozowych, posiadania największego potencjału przewozowego, 
oraz z uwagi na natężenie ruchu drogowego na drogach dojazdowych do 
Warszawy, stwarzając możliwości najszybszego dotarcia do celu podróży.       
Biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia w obszarze wpływu Warszawy szczególnie 
w części południowej i południowo-zachodniej, strukturę demograficzną ludności 
tych terenów, znaczenie Warszawy jako ośrodka gospodarczego i 
administracyjnego, ilość osób dojeżdżających do pracy oraz szkół ponad 
gimnazjalnych, niewątpliwie jest ważne maksymalne wykorzystanie potencjału 
eksploatacyjnego wszystkich linii kolejowych tworzących warszawski węzeł 
kolejowy.  

 

 

 



INFRASTRUKTURA KOLEJOWA AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ 

 

           Schemat Warszawskiego Węzła Kolejowego 

Poprawa stanu infrastruktury kolejowej może być w znacznej części 
finansowana ze źródeł unijnych, co pozwoli na znaczną poprawę i rozszerzenie 
oferty przewozowej. Obecny stan infrastruktury kolejowej jest niezadawalający i 
nie pozwala na osiąganie możliwych prędkości przewozowych, co z kolei 
przełożyłoby się na skrócenie czasów podróży. Nie bez znaczenia jest aspekt 
ekologiczny, gdyż skutkiem uatrakcyjnienia oferty kolejowej będzie naturalny 
spadek liczby pojazdów, szczególnie samochodów osobowych użytkowanych do 
dojazdów do Warszawy, co spowoduje znaczny spadek emisji spalin i hałasu. 
Zadania dotyczące infrastruktury kolejowej zostały powierzone PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Na zlecenie PKP PLK S.A. trwają prace projektowe wykonywane 
przez firmę Jakobs Polska Sp. z o.o. w zakresie projektu „Modernizacji linii 
kolejowej nr 8 Warszawa – Okęcie – Radom – Kielce”.     Projekt ten m.in.: 
zostanie zrealizowany ze środków unijnych w ramach SPOT/1.1.1/162/05. Z 
uwagi na trwającą inwestycję budowy drogi ekspresowej S-2 i spodziewany 
wzrost ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 79 (głównie na odcinku na 
odcinku Warszawa – Piaseczno - ul. Puławska), czyni linię kolejową nr 8 wraz z 
towarzyszącą jej bocznicą nr 937 tzw. bocznica siekierkowską, szczególnie 
istotną z punktu zapewnienia komunikacji dla mieszkańców pracujących, czy 
uczących się w Warszawie. Samorządy lokalne w południowej części aglomeracji 
warszawskiej, kilkukrotnie podejmowały badania analityczne mające na celu 
eliminację tych niedogodności. 



MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 8 WARSZAWA – RADOM 

Linia kolejowa nr 8, często określana jako tzw. radomska jest obecnie 
obsługiwana pociągami regionalnymi z dostępem pasażerów z aglomeracyjnymi 
biletami okresowymi Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie ważnych w obu 
strefach taryfowych (druga strefa biletowa sięgająca do stacji Zalesie Górne). 
Planowane jest wprowadzenie przez Koleje Mazowieckie biletu okresowego 
„Warszawa+” obejmującego tereny południowej części aglomeracji warszawskiej 
i jednocześnie honorowanego dla komunikacji organizowanej przez Zarząd 
Transportu Miejskiego w Warszawie.  Podstawowa częstotliwość pociągów 
regionalnych na niej wynosi 1 h, z zagęszczeniami w godzinach szczytu.   

Schemat linii kolejowej nr 8 na terenie Warszawskiego Węzła Kolejowego 

 
 
Zakres modernizacji został ustalony w „Studium wykonalności – 

Modernizacja linii kolejowej nr 8; odcinek realizacyjny Warszawa Okęcie – Radom 
– Kielce” z roku 2007 wykonanego przez konsorcjum Scetauroute i Nexel Polska 
Sp. z o.o. 
 
Modernizacja linii nr 8 jest niezbędna zarówno w kontekście lepszego 
wykorzystania mocnych stron aglomeracji oraz obsługi większych potrzeb 
komunikacyjnych jej mieszkańców, jak też w kontekście eliminacji słabych stron, 
związanych z kongestią na drogach oraz wysokim poziomem bezrobocia i niskimi 
dochodami mieszkańców terenów na południe i południowy-zachód od Warszawy. 
Dzięki modernizacji spodziewana jest poprawa pasażerskich połączeń 
kolejowych, co pozwoli lepiej zintegrować te tereny, zapewniając im 
równomierny oraz ekologiczny rozwój. 



Projektowany zakres robót modernizacyjnych jest zgodny ze specyfikacjami TSI 
dla kolei dużych prędkości. Modernizacja przewiduje m.in.: nową konstrukcję 
nawierzchni, która będzie wymagać zwiększenia szerokości korony torowiska, a 
konsekwencją poszerzenia korony będzie konieczność poprzecznego przesunięcia 
rowów, co z kolei wiąże się ze zmianą granicy obszarów kolejowych. 

Poważną wadą projektowanego zakresu modernizacji byłby brak objęcia nią 
odcinka linii pomiędzy stacjami Warszawa Okęcie – Warszawa Al. Jerozolimskie. 
Ujęcie tego zadania w projekcie pozwoliłoby na likwidację tzw. wąskiego gardła.  

 

„Wąskie gardło” dla linii nr 8 

 

Na linii nr 8 w kierunku Czachówka Płd. wąskie gardło występuje już od 
przystanku Warszawa Al. Jerozolimskie do stacji Warszawa Okęcie. Następuje tu 
połączenie ruchu pociągów pasażerskich dalekobieżnych, pasażerskich 
regionalnych oraz ruchu pociągów towarowych, co powoduje że obciążenie tego 
odcinka jest znaczne. Poważnym mankamentem jest brak samoczynnej blokady 
liniowej. Od wielu lat jest planowana budowa trzeciego i czwartego toru 
(niezbędna rezerwa terenu jest zachowana), jednakże każdorazowo realizacja 
budowy trzeciego toru jest przesuwana na dalszy okres.  
Zakończenie budowy łącznicy kolejowej do Międzynarodowego Portu Lotniczego 
(do końca maja 2012r) spowoduje wzrost ruchu kolejowego pomiędzy stacjami 
PKP Warszawa Służewiec a Warszawa Zachodnia do 10 -12 pociągów/godzinę  w 
jednym kierunku.  
Przedstawione „wąskie gardło”  oraz natężenie ruchu pasażerskiego na 
wskazanym odcinku uniemożliwią dodanie i planowanie w bliskiej przyszłości, 
jakichkolwiek nowych połączeń z kierunku Czachówka. 

Jest to niezmiernie ważne w kontekście zakresu modernizacji linii nr 8, która nie 



uwzględnia pasażerskiego ruchu kolejowego na bocznicy nr 937 a w 
szczególności nie zawiera: 

• instalacji niezbędnych w ruchu aglomeracyjnym  w tym odtworzenia toru 
do zmiany kierunku w stacji Zalesie Górne, 

• w znikomym stopniu uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych 
• budowy dodatkowych przystanków Warszawa Wyczółki (pod wiaduktem ul. 

Poleczki), Warszawa Krasnowola (pod wiaduktem drogi ekspresowej S-2) 
oraz budowy nowych peronów dla bocznicy nr 937 przy istniejących 
przystankach kolejowych: Warszawa Okęcie, Warszawa Dawidy, Warszawa 
Jeziorki, Nowa Iwiczna, 

• przyszłego wybudowania między torami linii nr 8 i bocznicy nr 937 peronu 
dwu krawędziowego dla umożliwienia przesiadek ( bocznica nr 937 jest 
dostosowana do ruchu towarowego) 

• nie przewiduje przesunięcia toru  bocznicy tak aby spełnić wymagania 
bezpieczeństwa dla linii kolei dużych prędkości TSI tj. odległości między 
torami min. 9,7 m, co z kolei w bliskiej przyszłości zmusi do budowy dla 
linii bocznicowej peronu jedno krawędziowego, o szerokości min. 4 m, i 
tym samym wymusi przemieszczanie się pasażerów przez tory w czasie 
przesiadki  

• nie projektuje się nowych przystanków, których jak wynika z analizy 
potrzeb jest zbyt mało, a w szczególności brak jest przystanków w 
możliwych miejscach skomunikowania (np. skrzyżowania z drogami) 

• nie przewiduje w żaden sposób wykorzystania potencjału jaki posiada tzw. 
Stacja Techniczno-Postojowa Metra Warszawskiego obok ul. Kłobuckiej i 
ul. Poleczki w Warszawie 

• nie przewiduje całościowej modernizacji węzła w Czachówku tj. 
modernizacji łącznic nr 525, 526, 527, 528 co znacznie spowolni przyszły 
przejazd z linii nr 12 w kierunku Warszawy i Radomia (zachowanie 
charakteru węzła ma dodatkowo znacznie np. w przypadkach awarii)  

 
  



MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 12 SKIERNIEWICE – ŁUKÓW 

 
Linia nr 12 będzie podlegała modernizacji w ramach projektu 

obejmującego linię E20 na odcinku Warszawa – Rzepin oraz CE20 na odcinku 
Łowicz – Skierniewice – Łuków. Przewiduje się m.in.: wprowadzenie prędkości 
120 km/h. Modernizacja tej linii wraz z ewentualna modernizacją starych 
nieużywanych przystanków oraz budową nowych pozwoli na wprowadzenie 
pełnego ruchu pasażerskiego, ważnego szczególnie dla mieszkańców terenów na 
południowy-zachód od Warszawy tj. Mszczonów – Tarczyn – Prażmów do 
Warszawy oraz na polepszenie prędkości i skrócenie czasów przejazdu z kierunku 
Góry Kalwarii do Warszawy.  
 
 
 
Niezbędnym jest modernizacja istniejących przystanków: Mszczonów, Tarczyn, 
Czachówek Środkowy, Czachówek Wschodni, Góra Kalwaria oraz budowy  
nowych przystanków Nowy Prażmów (pod wiaduktem drogi 722), Uwieliny / 
Kamionka (skrzyżowanie z drógą 683), Krzaki Czaplinkowkie, czy też Góra 
Kalwaria (okolice wiaduktu z drogą wojewódzką nr 724 – nazwa do ustalenia) 
 

 
 

Schemat linii kolejowej nr 12 

 
  



BOCZNICA KOLEJOWA NR 937 (TZW. SIEKIERKOWSKA) 

Łączna długość 28km: Okęcie (km 0) – Jeziorna (km 14,5) –  Siekierki (km 28)  
Jest dostosowana do ruchu towarowego i pozwala na duże naciski wózków 
jednych przy prędkości jazdy 30-40 km/godz. Stan infrastruktury kolejowej jest 
dobry. Na wysokości składowiska odpadów w Zawadach (km 22) w tor szlakowy 
wbudowana jest waga kolejowa, co wymaga ograniczenia prędkości do 5 
km/godz. Na długości linii znajduje się 30 przejazdów kolejowych, w tym: 

• 2 przejazdy kat. A (Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 
Warszawa Okęcie ul. Wąska) – rogatki z dróżnikiem  

• 1 przejazd kat. B (Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska) – rogatki 
automatyczne. 

• kilka przejazdów nielegalnych na drogach polnych 
• pozostałe przejazdy kat. D – niestrzeżone 

Do uruchomienia komunikacji pasażerskiej niezbędnym jest dostosowanie 
układów torowych bocznicy i linii nr 8 od stacji Warszawa Okęcie do Nowej 
Iwicznej, budowa węzła przesiadkowego przy ul. Kłobuckiej w Warszawie oraz 
budowa  nowych przystanków Piaseczno Puławska (wiadukt na drogą 79), 
Piaseczno Julianowska, Kierszek Głowackiego, Mirków. 
 
 

 

Schemat bocznicy kolejowej nr 937 

 

  



INTEGRACJA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH 

Obowiązujące przepisy nakładają na samorząd wojewódzki obowiązek 
organizowania i finansowania przewozów kolejowych na podstawie umów o 
świadczenie usług publicznych. Na Mazowszu przewozy regionalne są świadczone 
głównie przez Koleje Mazowieckie Sp. z o.o. Organizacją transportu zajmuje się 
jednostka budżetowa m.st. Warszawy jakim jest Zarząd Transportu Miejskiego. 
Organizator transportu ZTM Warszawa podjął się roli organizatora publicznego 
transportu zbiorowego również na terenach ościennych. Rok rocznie wymaga od 
lokalnych samorządów wzrostu udziału finansowego w dopłatach do komunikacji, 
często nie przedstawiając rzetelnych uzasadnień i nie zawsze realizując 
rzeczywiste potrzeby mieszkańców poszczególnych terenów. Będąc jednostką 
budżetową samorządu stołecznego realizuje zadania jakie stawia mu jego 
macierzysty samorząd, niejednokrotnie będące w sprzeczności z potrzebami 
samorządów ościennych. Przykładem tego są chociażby ostatnie problemy z 
uzgodnieniem poziomu dopłat do komunikacji kolejowej w obrębie drugiej strefy 
biletowej, jakie powstały w części północno-wschodniej oraz zachodniej 
aglomeracji warszawskiej. 
Rozwiązaniem dla tego rodzaju problemów wydaje się, powołanie jednego 
organizatora w ramach aglomeracji wspólnie przez wszystkie samorządy gminne, 
powiatowe oraz samorząd wojewódzki. Tego typu organizator, działając jako 
organizacja non-profit, poza kwestią poziomu dopłat, mógłby ponadto pełnić 
zadania w zakresie integracji występujących systemów transportowych, tj: 

• ujednolicić system taryfowy w transporcie kolejowym oraz transporcie 
miejskim wraz z ujednoliceniem taryfy biletowej, 

• honorować bilety wszystkich przewoźników, 
• zwiększyć częstotliwość kursowania pociągów, wraz ze zwiększeniem 

jakości obsługi transportowej w aspekcie czasu podróży, wygody i estetyki, 
• zintegrować rozkłady jazdy wszystkich przewoźników w węzłowych 

punktach przesiadkowych, 
• skonstruować cykliczny rozkład jazdy pociągów oraz na liniach 

dowozowych, szczególnie autobusowych, 
• stworzyć właściwą i jednolitą infrastrukturę punktów przesiadkowych, wraz 

z zapewnieniem właściwego stanu technicznego obiektów 
architektonicznych (schody, kładki, tunele) 

• ujednolicić drogi dojścia do przystanków oraz zminimalizować odległości 
dla przystanków różnych rodzajów transportu, 

• zlokalizować przystanki w miejscach dogodnych dla pasażerów, 
szczególnie dla różnych linii kursujących w tym samym kierunku, 

• zapewnić poczucie bezpieczeństwa dla podróżnych np. przy pomocy 
monitoringu. 

W ten sposób organizator transportu mógłby znacznie zwiększyć obecne niezbyt 
duże znaczenie komunikacji kolejowej w obsłudze przewozowej mieszkańców 
aglomeracji, szczególnie biorąc pod uwagę aspekt ekologiczny transportu 
szynowego w porównaniu do drogowego. 
Taka współpraca samorządów pozwoli na: 
• przeniesienie centrów decyzyjnych na forum samorządów, 
• właściwe zdefiniowanie potrzeb przewozowych ludności całej aglomeracji, 
• połączenie planów rozwoju województwa i aglomeracji z planami rozwoju  
  infrastruktury kolejowej, 
• w sposób właściwy wykorzystać nieruchomości pozostające we władaniu PKP, 
  często nie będące niezbędne dla prowadzenia ruchu kolejowego i np. mogłyby 
  być wykorzystane w ramach systemu Park & Ride, 



WNIOSKI KOŃCOWE 

1. Należy zainteresować PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. takim 
zaprojektowaniem i następnie wykonaniem modernizacji linii kolejowej 
nr 8, tak aby wyeliminować przedstawione „wąskie gardło”, celem 
przyszłego zwiększenia pasażerskiego ruchu kolejowego z kierunków 
Mszczonów/Tarczyn/Prażmów oraz Konstancin – Jeziorna, tak aby 
zapewnić rozwój tych terenów i uzyskać dogodne połączenie 
komunikacyjne z Warszawą, alternatywnie 

2. Tak zaprojektować i następnie wykonać modernizację linii kolejowej nr 
8, aby w przyszłości wykorzystać potencjał przewozowy linii bocznicowej 
nr 937 wraz z możliwością dogodnych przesiadek z pociągów jednej linii 
na drugą, oraz w porozumieniu z władzami m.st. Warszawy zlokalizować 
nowy węzeł komunikacyjny i pętlę autobusową w rejonie ulic Kłobucka / 
Poleczki w Warszawie na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Metra 
Warszawskiego. 

3. W porozumieniu z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. należy zaplanować 
możliwie jak najszybszą modernizację linii kolejowej nr 12, przynajmniej 
w granicach województwa mazowieckiego, od Mszczonowa do węzła w 
Czachówku, celem uruchomienia pasażerskiej komunikacji kolejowej 
wraz z budową nowych czy modernizacją wskazanych przystanków. 

4. W uzgodnieniu z PGNiG (właścicielem oraz administratorem znacznego 
odcinka linii bocznicowej nr 937) należy zaplanować dostosowanie linii 
bocznicowej do celów komunikacji pasażerskiej wraz budową nowych 
przystanków oraz niezbędnej pozostałej infrastruktury. 

5. W porozumieniu z samorządem wojewódzkim należy zainteresować 
Koleje Mazowieckie Sp. z o.o. wykonywanie połączeń  kolejowych z 
kierunku Mszczonowa przez węzeł w Czachówku do Warszawy.  

6. Należy rozważyć powołanie aglomeracyjnego organizatora przewozów 
jako organizacji non-profit przy współpracy wszystkich samorządów 
objętych aglomeracją warszawską 
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