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Dotyczy:  wykonania pary przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ulic: Mehoffera-BIS i 
Parcelacyjnej/Deseniowej. 
 
 
Szanowna Pani Prezydent ! 
 

 

Bardzo proszę o interwencję w sprawie jak najszybszego wykonania pary przystanków 

autobusowych w rejonie skrzyżowania ulic: Mehoffera-BIS i Parcelacyjnej/Deseniowej. 

 

W 2012 r., został oddany do użytku wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. 

Mehoffera-BIS. Wiaduktem tym została poprowadzona trasa autobusu nr 133. Niestety autobus ten od 

przystanku Parcelacyjna do przystanku Brzezińska nie zatrzymuje się po drodze na odcinku ponad 1 km. 

Podczas projektowania wiaduktu m.st. Warszawa nie zadbało należycie, aby inwestor wiaduktu (PKP-

PLK) wykonał pełną infrastrukturę, m.in. przystanki autobusowe na ul. Mehoffera-BIS. W związku z 

powyższym m.st. Warszawa powinno jak najszybciej doprowadzić do budowy brakujących przystanków, 

które ułatwiłyby okolicznym mieszkańcom poruszanie się komunikacją miejską i podniosły dostępność 

tej komunikacji w dzielnicy Białołęka. 

  

Obecnie trwa wymiana pism między ZTM, a Burmistrzem Białołęki w sprawie budowy tych 

przystanków (załączniki). 
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 Do czasu porozumienia się obu urzędów w sprawie terminów i tego kto powinien wybudować 

przystanki, wnioskuję o tymczasowe wyznaczenie przystanków autobusowych na ul. Parcelacyjnej (w 

stronę ul. Mehoffera) na jezdni, za skrzyżowaniem z ul. Mehoffera-BIS: 

 

 

Przystanek mógłby być oznakowany żółtą linią P-17 (tzw. żmijka) do czasu wyznaczenia (i ew. 

wybudowania) docelowego przystanku. 
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Na ul. Mehoffera-BIS tymczasowy przystanek mógłby powstać za skrzyżowaniem z ul. 

Parcelacyjną/Deseniową: 

 

Również oznakowany żółtą linią P-17 (tzw. żmijka) do czasu wyznaczenia (i ew. wybudowania) 

docelowego przystanku. 
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Oczywiście tymczasowe przystanki wskazane w lokalizacjach jw. w przypadku gdyby nie spełniały np. 

norm bezpieczeństwa, powinny być wyznaczone w innych, dogodnych miejscach. Kryterium lokalizacji 

tymczasowych przystanków powinna być w zasadzie jak najbliższa ich lokalizacja przy skrzyżowaniu 

ulic: Mehoffera-BIS i Parcelacyjnej/Deseniowej. 

Proszę o jak najszybsze doprowadzenie do wyznaczenia takich tymczasowych przystanków. 

Koszt ich wyznaczenia nie powinien być wysoki (w porównaniu z budową przystanków z zatokami) i z 

pewnością m.st. Warszawa jest w stanie ponieść taki koszt na poprawę komfortu jazdy mieszkańców. 
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