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PLAN PREZENTACJI

� 1. Lotnisko F. Chopina

� a) historia i stan obecny

� - drogi dojazdowe, układ drogowy, parkingi

� - kolej

� 3. Inne lotniska w regionie

� 4. Czy rozbudowywać lotniska obecne czy budować lotnisko 
centralne?

� 5. Przykłady inne

� 6. Wnioski
� b) plany rozbudowy lotniska i jego obsługi transportowej

� 2. Lotnisko Warszawa Modlin

� a) historia i stan obecny

� - drogi dojazdowe, układ drogowy, parkingi

� - kolej

� b) plany rozbudowy lotniska i jego obsługi transportowej

� 6. Wnioski



Stan obecny

� Ruch: 10,5 mln pax/rok 

� Położenie – blisko centrum miasta 8 km; 

� Zarządzający: Przedsiębiorstwo Państwowe Pory Lotnicze (PPL podlega Ministerstwu 
Infrastruktury)

LOTNISKO CHOPINA W WARSZAWIE

Infrastruktury)

� Lotnisko ma ograniczenia odnośnie rozwoju: 

� Ustanowiony Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU). Lotnisko  operuje 16 godz. 6-22 
obecnie ok. 400 operacji/ dobę oraz 40 operacji w nocy 

� Docelowo z uwagi na konfigurację z uwzględnieniem OOU: 210 tys. operacji/rok (ok. 600 
oper./dobę;  przy50 oper/godz)  Przepustowość: 20 mln pax/rok wg. prognozy ruchu nastąpi to 
ok. roku 2040. Terminal po modernizacji ma taką przepustowość

�



LOTNISKO CHOPINA. POŁĄCZENIE 
Z MIASTEM

Dojazd Lotnisko Chopina – Centrum 
(kolej, samochód/bus/ taxi)

Lokalizacja Lotniska Chopina 
skala makro względem sieci dróg ekspresowych

Lotnisko Chopina - Centrum
Samochód 8 km, 20-40 minut

Bezpośrednie połączenie WAW z A2 
(POZ, LDZ, BER, BIAŁYSTOK, pn. Waw)



HISTORIA ROZBUDOWY UKŁADU 
KOMUNIKACYJNEGO WOKÓŁ LOTNISKA 
W ZW. Z BUDOWĄ T2

� Historia

� W latach 80-tych przesądzono o budowie terminali po stronie północnej 
z dojazdem od ul. Żwirki i Wigury  uzyskując teren pod budowę terminalu od 
wojska (MON)wojska (MON)

� Dojazd – ul. Żwirki i Wigury (najbliższa trasa z centrum) , była  tylko jedna trasa 
dojazdowa

� Nie może być poszerzona na całej długości do 3 pasów ruchu z uwagi na ochronę 
środowiska  „Aleja lipowa stanowi  pomnik przyrody” 

� W ostatnich latach wzdłuż ulicy powstają nowe osiedla i biurowce utrudniając ruch 
do lotniska



TEMINAL 2 

Przygotowanie do budowy rozpoczęto w roku 2000. BPRW w 2001 roku 
opracowało „Studium obsługi komunikacyjnej lotniska do 2020 roku”. 
W tym opracowaniu znalazły się trasy dojazdowe do lotniska, parkingi, 
komunikacja zbiorowa (rozważano 5 wariantów: połączenie kolejowe 
w oparciu o linię radomską, węzeł przesiadkowy przy st. W-wa Służew, 
tramwaj, metro z linią techniczną do Kabat, kolej na lekkiej estakadzie 
wzdłuż Zwirki i Wigury). Ostatecznie podjęto decyzję o budowie wzdłuż Zwirki i Wigury). Ostatecznie podjęto decyzję o budowie 
połączenia kolejowego w oparciu o linię radomską. 

W PPL opracowano materiały do przetargu  na wybór wykonawcy T2 
wraz infrastrukturąw systemie „projektuj i buduj” wykorzystując 
również m.inn. opracowanie BPRW.

W 2002 r. wybrano koncepcję firmy Ferrovial-Budimex-Lamela łączącą  
dwoma ścianami Terminal 2 (T2) z istniejącym Terminalem 1 (T1). W T1 
została tylko część frontowa z podjazdem.  



DALSZA ROZBUDOWA

� W następnych latach realizowano projekt łącznie z przebudową dróg na terenie PPL, parkingów (w 
tym nowy parking wielopoziomowy  1400 mp i hotel), podziemna stacja kolejowa w stanie 
surowym. Budowa ruszyła w 2004 roku. Budowa samego T2 podzielna została  na  etapy: pirs 
północny z nową halą, pirs centralny, pirs południowy. Budowa z tym wykonawcą trwała do 2007 
roku, później wykonawca  został zmieniony a budowę T2 ukończono w 2011 roku.

� W 2004 roku z inicjatywy PPL podpisano tzw. Porozumienie dla budowy infrastruktury wokół � W 2004 roku z inicjatywy PPL podpisano tzw. Porozumienie dla budowy infrastruktury wokół 
lotniska. Uczestnikami porozumienia były: Miasto, GDDKiA, Ministerstwo Infrastruktury i PPL.

� Zakładano, że lotnisko będzie rozbudowane do przepustowości 10 mln pax/ rok (decyzja polityczna 
Prezydenta Miasta). W Porozumieniu ustalono, że do 2007 r zostaną wybudowane:

� Ul.  Wirażowa – wiadukt nad torami linii radomskiej – ul. Poleczki (miasto, GDDKiA)

� Trasa ekspresowa:  węzeł Marynarska – węzeł MDL – węzeł Lotnisko – węzeł Puławska (GDDKiA)

� ul. Gordona - Benetta (PPL)

� Połączenie kolejowe i wykończenie stacji kolejowej (MI).



EURO 2012

� W międzyczasie w 2008 Polsce przyznano 
organizację EURO 2012. Powstała również Spec-
ustawa EURO. Miało to przyspieszyć inwestycje 
związane z  obsługą tego wydarzenia. Dla lotnisk 
od 2009 r. funkcjonuje Spec-ustawa (podobnie 
jak dla dróg), z której PPL korzystał.

� Po oddaniu T2 przy wsparciu funduszy unijnych � Po oddaniu T2 przy wsparciu funduszy unijnych 
(30% dofinansowania z UE  Fundusz 
Infrastruktura i Środowisko) zdecydowano o 
dalszej rozbudowie infrastruktury lotniska po 
stronie wewnętrznej (przebudowa dróg 
startowych i kołowania, nowe płyty) oraz 
przebudowę T1i jego integrację z T2. Te zadania  
zostały  wykonane do 2014 roku.

Inne aspekty

Akcesja Polski do UE i rozwój linii low-cost od 
2004 r.  zmienił całkowicie rynek lotniczy w 
Polsce



UKŁAD DROGOWY ZEWNĘTRZNY

Najwcześniej bo w 2010 oddano trasę 
Wirażowa – wiadukt – Poleczki. 
Budowa T2 zakończyła się w r. 2011 
i w następnym  roku w  1.06.2012 
uruchomiono połączenie kolejowe.

Dodatkowo miasto wybudowało 
nową trasę ul. Cybernetyki – wiadukt 
na torami linii radomskiej – ul. 17 
Stycznia.



UKŁAD DROGOWY WEW.

� Model multimodalny: samolot, samochód, autobus, pociąg.

� Drogi dojazdowe od ul. Żwirki i Wigury i POW ( ul.Poleczki)

� Parkingi : 4300 mp (w tym 2 parkingi wielopoziomowe 
o pojemności 2 600 mp.) oraz parkingi „dzikie”kilkaset mp

� TAXI (4 korporacje z wydzielonymi miejscami przy krawężniku � TAXI (4 korporacje z wydzielonymi miejscami przy krawężniku 
na poziomie przylotów i dużym placem postojowym ok. 100 mp
dla taxi oczekujących)

� Terminal autokarowy dalekobieżny do różnych miast 
w Polsce m. inn. do lotniska Warszawa-Modlin

� Komunikacja ZTM autobusy 175, 148, 188 
z  przystankami dla wysiadających na poziomie odlotów 
i dla wsiadających na poziomie przylotów

� Dworzec kolejowy  



POŁĄCZENIE KOLEJOWE

� Połączenie kolejowe: 
doprowadzono połączenie 
podziemne z terminala do stacji 
kolejowej. 

� Funkcjonują   3 linie, odjazdy 
pociągów  co ok. 20 min 

� SKM S2 p. W-wa Zach i W-wa
Sródm. podróż ok. 25 min

� SKM S3 p. W-wa Zach i W-wa Centr.

� Koleje Maz. do lotniska Warszawa –
Modlin co ok. 1 godz.; podróż 
ok. 90 min



KOMUNIKACJA KOLEJOWA 
LOTNISKO WAW – MIASTO - MODLIN

Schemat komunikacji SKM, KM



LOTNISKO CHOPINA – PLANY BUDOWY CAC
( CHOPIN AIRPORT CITY)

Plany rozbudowy i obsługi transportowej lotniska
Po stronie lotniska - związane z budową miasteczka Chopin Airport City (CAC) - przebudowa układu dróg 
wewnętrznych i parkingów związana z tą inwestycją

Po stronie miasta – przedłużenie trasy NS na północ od ul. Marynarskiej  (małej obwodnicy)



LOTNISKO MODLIN (LOKALIZACJA)



LOTNISKO MODLIN - STAN OBECNY

� Uruchomione w 2010 roku na terenie b. lotniska wojskowego

� Położenie – 39 km od Warszawy

� Nie ma ograniczeń , lotnisko pracuje 24 h

� Ruch: 1,7 mln pax/rok (2014), będzie ponad 2 mln w tym roku, aktualnie operuje jedynie � Ruch: 1,7 mln pax/rok (2014), będzie ponad 2 mln w tym roku, aktualnie operuje jedynie 
RYANAIR

� Zarządzane przez Spółkę prawa handlowego. Udziały: PPL, AMW, Marszałek Województwa 
oraz Urząd miasta Nowy Dwór Maz. (5%)

� Prace przygotowawcze  od 2005 roku prowadzone przez PPL i MI „jako lotnisko dla linii  
low-cost i charterów”

� Realizację przebudowy lotniska dla potrzeb lotniska cywilnego rozpoczęto w 2009 przez 
Spółkę Lotnisko Modlin, Uzyskano dofinansowanie ze Środków UE z funduszy RPO poprzez 
Urząd Marszałkowski. Lotnisko funkcjonuje od 2012 roku



LOTNISKO MODLIN - DOJAZD

Lokalizacja – Województwo Mazowieckie Lotnisko Modlin dojazd z Warszawy



PORT LOTNICZY MODLIN - OKOLICA

Schemat parkingu krótkoterminowego 
przed terminalem 



OBSŁUGA TRANSPORTOWEM 
SAMOCHODOWYM

� Obsługa transportowa

� Transport indywidualny

� Transport indywidualny samochodowy z Warszawy trasą na Gdańsk (droga 7) potem ok. 
2km na N. Dwór (droga 62) lub przez Jabłonnę; dogodne połączenie z Płocka i innych 2km na N. Dwór (droga 62) lub przez Jabłonnę; dogodne połączenie z Płocka i innych 
miast północnej części województwa

� Parkingi: 650 mp w rejonie terminala krótkoterminowe i pracownicze oraz 530 mp
długoterminowe ok. 2 km od terminala. Powstały 3 duże oraz kilka mniejszych 
parkingów „dzikich” o pojemności kilkaset mp.

� Taxi: 2 koncesjonowane firmy przewozowe (Licencjonowane  w N. Dworze lub 
Warszawie) Modlin Taxi i Sawa koszt z W-wy 100 zł



MODLIN BUS

„Modlin Bus” – połączenie Warszawy z kilku 
lokalizacji w Warszawie a także z Łodzi, Bydgoszczy, 
Włocławka, Płocka z lotniskiem Modlin.

Modlin Bus – aglomeracja Warszawy

„Modlin Bus” z Warszawy koszt kilkanaście zł, w 
Warszawie kilka przystanków: PKIN, dworce 
kolejowe, lotnisko F. Chopina. 

Podobną usługę prowadzi firma „Translud” 
(do twierdzy Modlin)



MODLIN – REGULARNE POŁĄCZENIE 
KOLEJOWE (KOLEJE MAZOWIECKIE)

Transport kolejowy do stacji PKP Modlin zlokalizowanej w odległości 
ok. 3 km od terminala. Od stacji Koleje Mazowieckie uruchomiły 
transport minibusem.
Koleje Mazowieckie zapewniają transport z lotniska F. Chopina przez 
W-wa Zachodnia, Centralna co ok. 60 min. Podróż trwa ok. 90 min.

PLK uruchomiły również połączenia dalekobieżne z innych 
kierunków  z postojem na stacji PKP Modlin.



STAN OBECNY: DOJAZD POMIĘDZY PKP 
MODLIN A LOTNISKIEM 



LOTNISKO MODLIN - ROZBUDOWA

� Plany rozbudowy i obsługi transportowej

� Rozbudowa terminala pasażerskiego oraz Cargo

� Podciągnięcie linii kolejowej w pobliże terminala pasażerskiego

� Po stronie GDDKiA: Poprawa sieci dróg dojazdowych 



ROZBUDOWA POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO 
(MODLIN)



PORT LOTNICZY RADOM



CENTRALNY PORT LOTNICZY (?)



STUDIA KONCEPCYJNE BUDOWY NOWEJ 
DROGI STARTOWEJ (WAW)



� Oslo Gardermoen Airport, Torp, Rygge

� Podjęto decyzję o zamknięciu lotniska 
Fernabou a teren przeznaczono pod 
zabudowę

PRZYKŁAD Z NORWEGII: 
LOTNISKA W OKOLICY OSLO

JAK TO SIĘ ROBI ZAGRANICĄ?

� Wybudowano nowe lotnisko Gardremoen w 
odległości 40 km od centrum, aktualnie ruch 
ok. 20 mln pax

� Wybudowano autostradę i szybką kolej do 
lotniska

� Uruchomiono dwa lotniska dla low- cost
i charterów Torp in Rygge w odległości ok. 
80 km od centrum



WNIOSKI / PODSUMOWANIE

Niezbędne są:

� Długoterminowe planowanie

� Koordynacja działań  inwestycyjnych i operacyjnych dla lotnisk , stworzenie 
duo-portu duo-portu 

� Obsługa transportowa lotnisk. Prawo Lotnicze zobowiązuje zarządzającego 
lotniskami do sporządzenia Planu Generalnego lotniska tj. planu rozwoju na 
25 lat i jego uzgodnienia. W planach należy ująć również obsługę 
transportową lotniska. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


