
Warszawa, sierpień 2021 r.

Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektu pn.:

„Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku 

Ostrów Mazowiecka – Małkinia”

Wariant realizacyjny
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Plan prezentacji

1. Wstęp

2. Stan istniejący

3. Cel programu i założenia projektu

4. Przebieg prac w ramach Studium Planistyczno-

Prognostycznego

5. Opis wariantu Realizacyjnego 

6. Korzyści i efekty wariantu Realizacyjnego

Szczegółowy opis wariantu realizacyjnego wraz z rysunkami 

w załączniku nr. 1 do Prezentacji.

Przystanek Ostrów Mazowiecka Centrum
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1. Wstęp

Tytuł Projektu: 

Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektu pn.:

„Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów 

Mazowiecka – Małkinia”

w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełnienia Lokalnej 

Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 r.

Zakres Projektu:
Linia kolejowa nr 34 na odcinku  Ostrów Mazowiecka - Małkinia
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2. Stan istniejący

LK34 Ostrów Mazowiecka - Małkinia

Charakter linii: 

• Jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa służąca do przewozów towarowych.

Kluczowe informacje: 

• Prędkość maksymalna pociągów na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia: 40-60 km/h

• Infrastruktura kolejowa (w tym perony) w złym stanie technicznym, nieremontowane od lat 70-80

Po lewej perony stacji 

Ostrów Mazowiecka, 

po prawej peron na 

stacji Małkinia
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3. Cel programu i założenia projektu

1. Cel Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku:

Celem Programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys.

mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają

dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Program zakłada realizację inwestycji liniowych – tj. modernizację istniejącej lub budowę nowych linii kolejowych oraz

inwestycje punktowe, jak np. budowa nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

2. Założenia projektu:

• Uruchomienie połączenia pasażerskiego na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia – Warszawa,

• Brakujący odcinek infrastruktury kolejowej dla uruchomienia połączenia kolejowego: Ostrów Mazowiecka – Małkinia,

• Oczekiwany czas przejazdu ok. 1 h 45 min do Warszawy Wileńskiej (w tym ok. 20 min na odcinku Ostrów Mazowiecka –

Małkinia).
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4. Przebieg prac w ramach 

Studium Planistyczno-Prognostycznego

Definicja Studium Planistyczno-Prognostycznego jako pracy koncepcyjnej, która stanowić będzie podstawę do dalszej 
realizacji Projektu, na podstawie opisu etapów

Faza I - Definicja celów projektu, potencjału 
rynku i możliwych wariantów inwestycyjnych

Etap I, IIA, IIB, IIIA i IIIB 
Etap 1 Pozyskiwanie danych i zdefiniowanie 
wariantów infrastruktury; 
Etap 2 Prognozy ruchu dla wariantów infrastruktury; 
Etap 3 Analiza ruchowo-eksploatacyjna dla wariantów 
infrastruktury; 
Etap 4 Oszacowanie kosztów dla wariantów 
infrastruktury – wstępne RCO, wskazanie istotnych 
kwestii technicznych; 
Etap 5 Wybór preferowanego wariantu; 
Etap 6 Ocena wpływu Projektu na 
uzyskanie/usprawnienie połączenia Ostrowi 
Mazowieckiej z Warszawą

Studium Planistyczne będzie stanowić podstawę 
opracowania przez PLK studium projektowo-
technicznego obejmującego: (I) wykonanie 
koncepcji programowo-przestrzennej określającej 
w sposób szczegółowy zakres rzeczowy prac 
niezbędnych do realizacji Projektu określonych 
wstępnie w Studium Planistycznym wraz z 
określeniem wstępnych kosztów Projektu, (II) 
opracowanie projektu budowlanego wraz z 
projektem zagospodarowania terenu oraz 
szczegółowym kosztorysem inwestorskim, (III) 
pozyskanie stosownych decyzji administracyjnych. 



77

5. Wariant Realizacyjny (W1)

Uruchomienie pociągów pasażerskich na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia –

(Warszawa) poprzez:

a) Remont/naprawę/wymianę nawierzchni kolejowej w celu uzyskania prędkości maksymalnej 80 km/h z lokalnymi ograniczeniami,

b) Budowę mijanki Niegowiec z dwoma torami umożliwiającymi krzyżowanie pociągów pasażerskich,

c) Zmianę lokalizacji i dobudowę nowych przystanków oraz przebudowę istniejących zgodnie z wynikami analiz:

• ST Ostrów Mazowiecka,

• PO Ostrów Mazowiecka Miasto,

• PO Biel,

• MPO Niegowiec (nowy przystanek),

• PO Błędnica (nowy przystanek),

• ST Małkinia (peron 3 przy LK34).

d) Budowę toru głównego dodatkowego oraz toru odstawczego dla pociągów pasażerskich z peronem wyspowym w południowej części stacji Ostrów

Mazowiecka.

Połączenie pasażerskie Warszawa – Ostrów Mazowiecka realizowane poprzez pociąg wahadłowy Ostrów 

Mazowiecka – Małkinia z przesiadką w Małkinii na pociągi do Warszawy (między peronami 1,2 a peronem 3).
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1. Możliwość uruchomienia pociągów pasażerskich na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia
Częstotliwość pociągów na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia – Warszawa Wileńska:

2. Poprawa dostępności do transportu kolejowego poprzez budowę nowych przystanków i relokację 

istniejących:
• ST Ostrów Mazowiecka,

• PO Ostrów Mazowiecka Miasto,

• PO Biel,

• MPO Niegowiec,

• PO Błędnica,

• ST Małkinia (peron 3 przy LK34).

3. Przyrost liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego 

• Dobowy przyrost liczby pasażerów na wjeździe do Warszawy – 19 238 pas/dobę

• Dobowy przyrost liczby pasażerów na wyjeździe z Ostrowa Mazowieckiego – 990 pas/dobę

6. Korzyści i efekty wariantu realizacyjnego (W1)

Rodzaj pociągu

Częstotliwość w godzinie 

szczytu (liczba par 

pociągów w godzinie)

Częstotliwość w godzinie szczytu Czas przejazdu do Warszawy

Regionalny wahadłowy (Ostrów 

Mazowiecka – Małkinia)

1 Pociągi co 60 minut

94 minuty
Regionalny (Małkinia –

Warszawa Wileńska)

1 Pociąg co 60 minut
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Dziękujemy za uwagę


