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Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zwraca się z apelem do Zarządu 

odpowiedzianej za infrastrukturę kolejową spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Prezydenta 

Miasta Stołecznego Warszawy o podjęcie wspólnych działań mających na celu doprowadzenie do 

zaprojektowania oraz finalnie – budowy tunelu/ przejazdu pod torami kolejowymi, łączącego Pragę-

Południe z Pragą-Północ i umożliwiającego wytworzenie nowego, bardzo potrzebnego połączenia 

drogowego, pieszego i rowerowego, a w przyszłości również i tramwajowego, pomiędzy ulicami 

Grochowską i Kijowską. Aktualnie pomiędzy ulicą Targową, a ulicą Chełmżyńską na dystansie 9,5 km 

brak możliwości przemieszczania się pomiędzy sąsiadującymi dzielnicami. 

W chwili obecnej inwestycja planowanej przez PKP PLK przebudowy linii średnicowej 

znajduje się na etapie prac przygotowawczych, natomiast rozpoczęcie robót budowlanych na linii 

średnicowej planowane jest około 2025 roku. W ramach ww. prac przygotowawczych prowadzone są 

m.in. prace koncepcyjne dotyczące zaawansowanej przebudowy układu stacyjnego i torowego na 

Dworcu Wschodnim. W ocenie Rady jest to doskonała sposobność do uwzględnienia w projekcie, 

a następnie realizacji wszelkich obiektów inżynieryjnych umożliwiających powstanie bezpiecznego 

przejścia i bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi, które teraz tak skutecznie oddzielają od 

siebie nasze dwie sąsiadujące dzielnice. 

Należy przy tym zauważyć, że kwestia przekroczenia torów kolejowych przy Dworcu 

Wschodnim i budowy przejazdu pod nimi była na przestrzeni lat wielokrotnie przedmiotem 

rozmaitych prac studialnych i koncepcyjnych prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę m.in.: 

na potrzeby planowanej kiedyś, jako Obwodnica Śródmiejska, Alei Tysiąclecia, następnie planowanej, 

jako lokalne międzydzielnicowe połączenie, ulicy Tysiąclecia. Dla tej ostatniej na zlecenie Miasta 

biuro projektowe Transprojekt Gdański Sp z o.o. sporządziło w 2009 roku kompletne opracowanie 

koncepcyjne na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowało 



elementy projektu budowalnego. Z kolei z myślą o Obwodnicy Śródmiejskiej po wschodniej stronie 

Dworca na przełomie lat 60 i 70 XX w. na torach nr 20 i 21, 22 oraz 23 zbudowano trzy wiadukty 

kolejowe umożliwiające poprowadzenie pod nimi jezdni połączenia drogowego.  

Niestety, prowadzone przez Miasto Stołeczne Warszawa od kilku lat rozmowy z PKP PLK do 

chwili obecnej nie zakończyły się sukcesem. Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zdaje 

sobie sprawę z niezwykle trudnej aktualnie sytuacji finansowej Miasta Stołecznego Warszawy 

jednakże zwraca się do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady m.st. Warszawy o wyasygnowanie w 

budżecie i zabezpieczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej środków niezbędnych na 

sfinansowanie prac projektowych, związanych z aktualizacją dotychczas opracowywanej 

dokumentacji studialnej, koncepcyjnej i projektowej lub też sfinansowanie wkładu Miasta w 

przypadku powierzenia całości ww. prac spółce PKP PLK S.A. 

Mając na uwadze harmonogram inwestycji, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz 

Miasto Stołeczne Warszawa powinny w trybie pilnym porozumieć się w przedmiotowej sprawie gdyż 

kolejna okazja do powstania, jakże ważnego połączenia, dwóch dzielnic na wysokości Dworca 

Wschodniego może pojawić się dopiero za kilkadziesiąt lat, a jej koszt w całości spoczywać będzie 

wtedy na barkach Miasta.  

Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy apeluje do wszystkich zainteresowanych stron 

o wykazanie maksimum dobrej woli i zaangażowania w znalezieniu i wypracowaniu pomyślnego 

rozwiązania przedmiotowej kwestii z korzyścią w szczególności dla mieszkańców obu praskich 

dzielnic. Tunel/ przejazd pod torami przy Dworcu Wschodnim, łączący Pragę-Południe z Pragą-Północ 

znacząco wpłynie na poprawę komunikacji oraz komfort życia mieszkańców sąsiadujących ze sobą 

dzielnic m.st. Warszawy.  
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