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Założenia

Wstępne Studium 
Planistyczno-Prognostyczne 
(WSPP) to dokument, który 
powstał na potrzeby aplikacji 
w programie Kolej +, 
w ramach II etapu naboru 

jego celem jest sprawdzenie 
zasadności budowy nowego 
odcinka linii kolejowej łączącej 
Zegrze z Przasnyszem

realizacja linii kolejowej 
z Zegrza do Przasnysza 
została ujęta w Masterplanie
dla transportu kolejowego w 
aglomeracji warszawskiej –
dokumencie PKP PLK S.A.



WARIANTOWANIA

W RAMACH OPRACOWANIA ZOSTAŁY 
ZAPROPONOWANE 3 WARIANTY TRAS 
LINII KOLEJOWEJ:

W1 – zachodni (czerwony)

W2 – centralny 
(wschodni)

W3 – wschodni (żółty)

źródło: WSPP dla projektu  pn. budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz 



Analiza uwarunkowań
społecznych

Wariant W2 w analizowanych buforach do 100 m zawiera 
łącznie najmniejsza ilość obiektów zabudowy mieszkaniowej 
w stosunku do wariantu 1 i 3. 

źródło: WSPP dla projektu  pn. budowa linii 
kolejowej Zegrze-Przasnysz 



Analiza uwarunkowań
środowiskowych

WSPP analizuje zaproponowane 
warianty pod względem wpływu 

na środowisko naturalne.

Do analiz zostały wzięte bufory 
utworzone z przebiegu wariantów 
linii (5 km, 500 m oraz 100 m). Jako 

wyznacznik wpływu na środowisko 
naturalne przyjęto długość 

przecięcia linii (km) z Obszarami 
Chronionego Krajobrazu 

i korytarzami ekologicznymi.

źródło: WSPP dla projektu  pn. 
budowa linii kolejowej Zegrze-
Przasnysz 



Do analizy użyto wag przyjętych dla warstw 
odpowiadających wrażliwości środowiska. 
Dla m.in.  parku narodowego, rezerwatu przyrody czy 
obszaru natura 2000 przyjęto wartość 10, dla Obszaru 
Chronionego Krajobrazu – 8.

Analiza wyznacza wariant 1 (czerwony) jako najmniej 
ingerujący w środowisko naturalne.

źródło: WSPP dla projektu  pn. budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz 



Kolizje
z drogami i infrastrukturą techniczną

źródło: WSPP dla projektu  pn. budowa linii 
kolejowej Zegrze-Przasnysz 

wariant 2 – najkrótszy, wariant 3 – najdłuższy.
Skrzyżowania bezkolizyjne (dwupoziomowe) zaplanowano na przecięciu z drogami
Krajowymi i Wojewódzkimi ze względu na ich tranzytowy charakter a także w szczególnych 
przypadkach na drogach powiatowych

przejazdy kolejowe (przecięcia jednopoziomowe) zastosowano na większości dróg powiatowych 
i części dróg gminnych

kolizje drogowe z drogami o charakterze lokalnym  będą rozwiązywane najczęściej przez przebudowy 
i realizację dróg serwisowych

źródło: WSPP dla projektu  pn. budowa linii 
kolejowej Zegrze-Przasnysz 



Prognozy ruchu
pasażerskiego

w ramach opracowania dokonano identyfikacji popytu 
pasażerskiego 

do prognozy posłużyły: pomiary własne natężenia ruchu 
(20 punktów pomiarowych), Pasażerski Model Transportowy 
CPK z uwzględnieniem prognostycznej sieci transportowej

symulację wykonano dla horyzontu czasowego 2030 r. i 2040 r. 
dla wariantów bezinwestycyjnego, wariantów inwestycyjnych 
W1, W2 i W3 oraz dla 4 ofert przewozowych: maksymalnej, 
pośredniej, deklarowanej (UM) i minimalnej 

oferty przewozowe wykorzystane do prognoz:
- Minimalna – 4 pary pociągów
- Deklarowana (UM) – 14 par pociągów – oferta 

przedstawiona przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego

- pośrednia – 19 par pociągów
- maksymalna – 28 par pociągów

Rysunek 25. Lokalizacja izochron dojścia pieszego do istniejących 
oraz planowanych przystanków kolejowych dla wariantu 2 LK28



Wyniki prognozy ruchu pasażerskiego – oferta 
deklarowana rok 2030 (14 par pociągów)

Wariant W2 (fioletowy)
Przy ofercie maksymalnej (28 par pociągów) prognozowana wymiana pasażerska na stacji Serock 
wynosi 944 osoby.
Dobowa liczba pasażerów na granicy gminy Serock przy wariancie W2 waha się od ok. 2800 do 
3900 w zależności od oferty przewozowej.



największą liczbę pasażerów obsłużą 
przystanki Serock, Pułtusk, Maków 
Mazowiecki i Przasnysz (wszystkie warianty 
trasowania)

ich liczba w wariancie maksymalnym waha się 
od ok. 700 do ponad 1000 pasażerów na dobę

z analiz WSPP rekomendowana oferta 
przewozowa to oferta maksymalna 
(28 par pociągów, częstotliwość kursowania 
pociągów w godzinach szczytu – 30 min, 
poza szczytem – 60 min) 

Prognoza wymiany pasażerskiej – oferta maksymalna na rok 2030 (28 par pociągów)

Wariant W2 (fioletowy)



Analiza ruchowo-eksploatacyjna

w toku analiz przewozowo-ruchowych 
opracowano model mikrosymulacyjny
oraz dokumentację dla trzech zdefiniowanych 
w Etapie 1 wariantów infrastruktury 

wariant W1: 12 punktów obsługi pasażerskiej, 
średnia prędkość handlowa 85,2 km/h.
Wariant W2: 13 punktów obsługi pasażerskiej, 
Wariant W3: 15 punktów obsługi pasażerskiej

najkrótszy czas przejazdu w relacji 
Przasnysz-Warszawa umożliwia wariant W2

Odcinek Zegrze — Przasnysz W1 W2 W3

Łączny czas przejazdu w kierunku do Przasnysza
[min]

54,5 50,5 60

Łączny czas przejazdu na odcinku z Przasnysza
[min]

55,5 50,5 61

% odcinków jednotorowych 61 62 64

Średnia prędkość handlowa [km/h] 86,4 85,2 81,3

Liczba punktów obsługi pasażerów 13 12 15

Wykorzystanie przepustowości w dobie [%] 29,4 26,5 31,5

Czas przejazdu w relacji Przasnysz — Warszawa
[godz:min]

1:21 1:16 1:26

źródło: WSPP dla projektu  pn. budowa linii 
kolejowej Zegrze-Przasnysz 



Wycena wariantów

źródło: WSPP dla projektu  pn. budowa linii 
kolejowej Zegrze-Przasnysz 

Według oszacowanych kosztów inwestycyjnych, najtańszym wariantem jest wariant W2.

Całość kosztów realizacji projektu według wariantu W2, po uwzględnieniu współczynnika 1,155 
(współczynnik waloryzacji) jest szacowana na ponad 2 mld zł.

W ramach programu Kolej + planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykup 
nieruchomości na szacowaną kwotę ok. 280 mln  zł (wariant W2).



Wybór preferowanego wariantu

wybór preferowanego wariantu został określony na 
podstawie analizy wielokryterialnej wariantów 
(zgodnie z wytycznymi PKP PLK S.A.).

Dane wykorzystane do analizy:
Średnia z dobowego przyrostu liczby pasażerów w 
dwóch przekrojach: na wyjeździe z Miasta i na 
wjeździe do miasta wojewódzkiego dla 
poszczególnych wariantów oraz dla wariantu 
bezinwestycyjnego (kryterium to stosunek średniej dla 
wariantu inwestycyjnego i wariantu 
bezinwestycyjnego)

szacunkowe koszty inwestycji dla każdego wariantu

stosunek szacunkowych kosztów inwestycji w 
przeliczeniu na 1 rok (suma kosztów inwestycji 
podzielona na 30 lat) do rocznego przyrostu liczby 
pasażerów dla danego wariantu

źródło: WSPP dla projektu  pn. budowa linii 
kolejowej Zegrze-Przasnysz 

„Biorąc pod uwagę dane zebrane w toku analiz, można dokonać 
następującego uszeregowania wariantów pod kątem efektywności 
ekonomicznej: W2>W1>W3. Stąd wariantem, który można 
wskazać jako najlepszy (charakteryzuje się największą 
wartością wskaźnika We) jest wariant W2.”



Wariant W2A

wariant W2A jest modyfikacją wariantu 
W2 zaproponowaną przez przedstawicieli 
samorządów Serocka i Pułtuska

na terenie miast Serock i Pułtusk 
planowana linia kolejowa przebiega 
wzdłuż obwodnicy Serocka (droga 
krajowa nr 61) oraz projektowanej 
obwodnicy Pułtuska, po zachodniej 
stronie tych dróg

wariant pozwala ograniczyć ingerencję 
w tereny istniejącej i planowanej 
zabudowy

szanowane koszty realizacji wariantu W2A 
uwzględniając współczynnik waloryzacji 
(1,155) wynoszą ok. 2,17 mld zł i plasuje 
się na drugim miejscu pod względem 
szacowanych kosztów




