
  



  



  

Cele projektu PKP PLK

1. Skrócenie czasu postoju pociągów pasażerskich.

2. Brak konieczności zmiany kierunku jazdy na stacji Białystok.

3. Skrócenie czasu jazdy pociągów z Warszawy do Ełku, Suwałk, w kierunku 
państw nadbałtyckich.

4. Polepszenie konstrukcji oferty przewozowej dostosowanej do potrzeb 
pasażera.

5. Budowa przystanków osobowych na przebiegu obwodnicy kolejowej.

6. Wprowadzenie wielowariantowego przejazdu pociągów towarowych przez 
stację Białystok.



  

1. Skrócenie czasu postoju pociągów pasażerskich.
Warszawa Centralna – Białystok – 184 km
2:17
2:15
2:19
2:07 = 127minut
2:18 różnica  - 19 minut 
2:12
2:21
2:16
2:26 = 146 minut
2:18
2:22

Wniosek –  różnice  czasu podróży generuje zmiana prędkości jazdy na tej samej 
trasie 



  

1. Skrócenie czasu postoju pociągów pasażerskich.

2. Brak konieczności zmiany kierunku jazdy na stacji Białystok.

Warszawa Centralna – Ełk przez Białystok   287 km

 4:06 przesiadka 0:19 

 4:07 zmiana czoła pociągu 26 minut

 5:42 przesiadka 1:34 

 4:13 zmiana czoła pociągu 12 minut (najdłużej jedzie pociąg gdzie zmiana trwa 
najkrócej) 

 3:57  zmiana czoła pociągu 13 minut

 9:26 przesiadka 5:38

Wniosek 

brak korelacji pomiędzy długością podróży a koniecznością 
zmiany czoła pociągu co znaczy, że 

czas jazdy nie zależy od czasu zmiany czoła pociągu

różnice czasu podróży generuje zmiana prędkości jazdy 
pociągu na trasie 



  

 3. Skrócenie czasu jazdy pociągów z Warszawy do Ełku, Suwałk, w kierunku 
państw nadbałtyckich.

Warszawa – Suwałki  324 km

4:42 przesiadka 44 minuty

4:47 postój w Białymstoku 39 minut (bez zmiany czoła pociągu) 

5:42 przesiadka 19 minut

4:50 przesiadka 39 minut 

4:53 przesiadka 22 minuty

4:40 postój w Białymstoku 20 minut (bez zmiany czoła pociągu) 

10:33 przesiadka w Białymstoku 5:57 

Wniosek 

- zakładana trasa obwodnicy Białegostoku nie wpłynie na czas jazdy 
pociągów do Suwałk, które to pociągi jeździć będą „starą” trasą przez 
Sokółkę

- czas przejazdu zależy od prędkości i rozkładu jazdy (np. skomunikowanie z 
innymi pociągami)  

 



  

 5. Budowa przystanków osobowych na przebiegu obwodnicy kolejowej.

 Jak wspomnieliśmy na spotkaniu w Wasilkowie mieszkańcy żadnej z 
wsi na przebiegu planowanej obwodnicy kolejowej nie wyrażają 
potrzeby lokalizacji przystanków kolejowych na terenie swoich działek

 Dogodne połączenie z Białymstokiem – samochody osobowe i 
komunikacja miejska

 Bilans strat przewyższa jakikolwiek zysk z budowy przystanków 
osobowych

 Czy PKP PLK ma jakiekolwiek analizy popytu na przystanki ruchu 
lokalnego w przebiegu obwodnicy ?

    



  

6. Wprowadzenie wielowariantowego przejazdu pociągów towarowych przez 
stację Białystok.

 Jednym z celów szczegółowych budowy obwodnicy kolejowej jest, jak 
zapewniał jeden z Panów na prezentacji w Białymstoku, zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom Białegostoku i wyprowadzenie przewozu 
materiałów niebezpiecznych poza miasto. 

 Planowana obwodnica przenosi jedynie niebezpieczeństwo z jednych 
mieszkańców B-stoku na innych, z obrzeży centrum w rejon gęstej 
zabudowy osiedlowej Starosielc, Zielonych Wzgórz i Słonecznego Stoku 

 Proponujemy zatem wybudowanie dworca Białystok Towarowy przed 
zabudową miejską Białegostoku

 W tej sytuacji budowa obwodnicy kolejowej przez teren Gminy Wasilków to 
jak sięganie prawą ręką do lewego ucha – działanie pozbawione sensu.



  



  W planach przyszłej obwodnicy w obydwu kierunkach pociągi towarowe przejeżdżają przez 
gęstą zabudowę miejską (Starosielce, Zielone Wzgórza, Słoneczny Stok) 



  

 Północna obwodnica kolejowa Białegostoku w żaden sposób nie wpłynie na 
ruch pociągów pasażerskich do Ełku i Suwałk 

 Czas podróży zależy wyłącznie od jakości torów, a nie od zmiany czoła 
pociągu 

 Przy ruchu pociągów towarowych obwodnica kolejowa Białegostoku w 
żadnym razie nie rozwiązuje problemu wyprowadzenia ruchu towarowego 
poza tereny zabudowy mieszkaniowej; przenosi go jedynie do innych osiedli 
(Starosielce, osiedle Słoneczny Stok i Zielone Wzgórza)

 W strefie oddziaływania planowanej obwodnicy kolejowej znajdzie się, poza 
w/w osiedlami dodatkowo ogromna ilość domów podmiejskiej zabudowy 
Białegostoku; przebiegać będzie przez tereny mieszkaniowe gminy 
Wasilków i Dobrzyniewo Duże. 

Wniosek 

Wobec przedstawionych argumentów wszystkie prezentowane 
przez PKP PLK cele uzasadniające konieczność budowy 
obwodnicy kolejowej Białegostoku nie znajdują uzasadnienia.  
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