
 

 

Treść odpowiedzi na interpelację radnego Wojciecha Zabłockiego  
w sprawie uwzględnienia w rozkładzie jazdy 2021/2022 Kolei Mazowieckich 
zatrzymywania się pociągów na peronie Warszawa Targówek 

odpowiadając na Pana interpelację w sprawie uwzględnienia w rozkładzie jazdy 2021/2022 Kolei 
Mazowieckich zatrzymywania się pociągów na przystanku Warszawa Targówek, poniżej 
przedstawiam odpowiedzi na pytania zawarte w wystąpieniu: 

 

1. Jakie są wytyczne samorządu województwa do przewoźnika Koleje Mazowieckie w 
sprawie obsługi peronu Warszawa Targówek? 

Z informacji przekazanych przez Spółkę ,,Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (Spółka 
KM) wynika, że do przewoźnika nie wpłynęła żadna informacja od zarządcy infrastruktury 
kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) o dostępności przystanku 
Warszawa Targówek w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2021/2022. W związku z tym 
zatrzymania pociągów Spółki KM na tym przystanku w ww. edycji rozkładu nie zostały 
uwzględnione. Ponadto w przytoczonych w interpelacji przez Pana radnego  dokumentach 
tj. Regulaminie Sieci 2021/2022 przyjętym do stosowania Uchwałą Nr 734/2020 Zarządu 
PKP PLK. z dnia 17 listopada 2020 r., oraz tekście ujednoliconym Regulaminu, ani w 
załącznikach do Regulaminu, budowany przystanek Warszawa Targówek nie został 
wskazany jako punkt odprawy podróżnych planowany do włączenia do eksploatacji od 12 
grudnia 2021 r.  

Uprzejmie informuję, że organizator publicznego transportu zbiorowego na terenie 
województwa mazowieckiego (organizator przewozów) wystosował pismo do PKP PLK z 
prośbą o informację dotyczącą stanu zawansowania prac na budowie przystanku 
osobowego Warszawa Targówek oraz planowanego terminu przekazania przystanku do 
użytkowania przez podróżnych.  

2. Jaki dokument reguluje na szczeblu województwa politykę postojów? 

W Województwie Mazowieckim politykę transportową, w tym organizację rynku przewozów 
w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, reguluje Plan 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa 
Mazowieckiego przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w roku 2014. 

3. Jakie są przewidziane relacje pociągów Kolei Mazowieckich w rozkładzie jazdy 
2021/2022 do zatrzymania na peronie Warszawa Targówek?  

W przypadku zakończenia prac budowlanych i potwierdzenia dostępności przystanku 
Warszawa Targówek dla podróżnych przez PKP PLK, organizator przewozów 
przeprowadzi analizy w zakresie możliwość zatrzymania pociągów na ww. punkcie obsługi 
podróżnych.  

 


