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Stan obecny 

 Ruch: 12,8 mln pax/rok 2016 (wzrost 14% w stosunku do 2015)   

 Położenie – blisko centrum miasta 8 km;  

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

 Lotnisko kodu 4E; 2 drogi startowe skrzyżowane długość: 3690 m i 2800 m; ilość stanowisk 
samolotowych: 70.  

 Graniczna Przepustowość: 52 operacji/godz, ok. 25 mln pax/rok wg. prognozy ruchu miało 
nastąpić ok. roku 2040.  

 Docelowo z uwagi na konfigurację z uwzględnieniem OOU: 210 tys. operacji/rok (ok. 610 
oper./dobę;  przy 52 oper/godz)   

 

 OGRANICZENIA: Ustanowiony Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU). Lotnisko  operuje 16 
godz. 6-22 , obecnie ok.450 operacji/dobę i 40 operacji w nocy  

 

 

 

LOTNISKO F.CHOPINA W WARSZAWIE 





ZREALIZOWANE INWESTYCJE  
W OSTATNICH LATACH (Z WYKORZYSTANIEM 
ŚRODKÓW UE) 

 Budowa Terminala 2 

 Integracja Terminala 1 i Terminala 2  
w Terminal A 

 Modernizacja dróg startowych oraz budowania nowych dróg 
RET (drogi szybkiego zjazdu) 

 Budowa nowych płyt postoju samolotów 

 Modernizacja bazy technicznej na lotnisku 

 



INWESTYCJE DO DOKOŃCZENIA 

 Nowy hotel 5* Renaissance Warsaw Marriott Airport Hotel  

 



INWESTYCJE DO DOKOŃCZENIA 
 

Kolejowy Front Rozładunku paliwa lotniczego ul. Zatorze i 
rurociąg podziemny do bazy paliwowej 



KONCEPCJA 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 CHOPINA. POŁĄCZENIE  
Z MIASTEM 

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

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

Lokalizacja Lotniska Chopina  
skala makro względem sieci dróg ekspresowych 

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



UKŁAD DROGOWY ZEWNĘTRZNY 

 W 2010 oddano trasę Wirażowa – 
wiadukt – Poleczki. Budowa T2 
zakończyła się w r. 2011  
a  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 
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   



STUDIA KONCEPCYJNE BUDOWY NOWEJ 
DROGI STARTOWEJ  



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. 70 min 

 



KOMUNIKACJA KOLEJOWA  
LOTNISKO WAW – MIASTO - MODLIN 

Schemat komunikacji SKM, KM 



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: 2,8 mln pax/rok (2016) wzrost o 10% w stosunku do 2015, 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 
kodu 3 C  

 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.  

 1 droga startowa o długości 2500 m i 10 stanowisk dla samolotów 

 OGRANICZENIA: Graniczna przepustowość: ok. 30 operacji/godz., 8 mln pax/rok.,  

 Stosunkowo słaba infrastruktura, daleka lokalizacja  

 



LOTNISKO MODLIN - PLANOWANE 
INWESTYCJE 

- Rozbudowa terminala pasażerskiego do przepustowości  
ok. 6 mln pax/rok  oraz Cargo 

- Rozbudowa płyt postojowych dla samolotów 
- Modernizacja nawierzchni dróg kołowania 
- Wydłużenie drogi startowej o 300 m na kierunku zasadniczym 
- Podciągnięcie linii kolejowej w pobliże terminala pasażerskiego 
- Poprawa sieci dróg dojazdowych  

 



LOTNISKO MODLIN - ROZBUDOWA 

 

 



POŁĄCZENIE DROGOWE 

 Transport indywidualny 

 Transport indywidualny samochodowy z Warszawy trasą na Gdańsk (droga 7) potem ok. 
2 km 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 „prywatnych” o pojemności kilkaset mp. 

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



MODLIN –  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. 70 min. 
 
PLK uruchomiły również połączenia dalekobieżne z  innych 
kierunków  z postojem na stacji PKP Modlin. 
 



ROZBUDOWA POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO  
DLA LOTNISKA MODLIN 



IDEA CENTRALNEGO PORTU LOTNICZEGO 

- Lokalizacja pomiędzy 
Łodzią i Warszawą 

 
- Obsługa komunikacyjna: 

- Sieć autostrad 
- Kolej dużych 

prędkości 
(czy uruchomienie CPL = 
zamknięcie F. Chopina?) 

 
 



WNIOSKI / PODSUMOWANIE 

 Długoterminowe planowanie 

 Koordynacja działań inwestycyjnych i operacyjnych 
dla wykorzystania istniejącego potencjału   

 Ewentualne stworzenie duo-portu: F.Chopin-Modlin.  

 Prowadzenie dalszych  studiów i koncepcji nad  
strategią rozbudowy lotnisk oraz CPL 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


