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znak: Tram/Mod/04/2014 
 
dotyczy:  zaplanowania budowy linii tramwajowej do Tarchomina wzdłuż ul. Modlińskiej. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 

 
 W nawiązaniu do pierwszego wniosku w tej sprawie z dnia 17 lutego 2012 r. 
(znak: Tram/Mod/02/2012) i kolejnych wystąpień z 2012 r., z przykrością muszę 
stwierdzić że do planów inwestycyjnych miasta oraz do umowy wieloletniej podpisa-
nej z Tramwajami Warszawskimi do dziś, wg mojej wiedzy, nie została wpisana linia 
tramwajowa wzdłuż ul. Modlińskiej (odc. Żerań FSO – TMP). Jest to bardzo zła wia-
domość dla mieszkańców Białołęki. 
 
 Jeszcze kilka lat temu (połowa ubiegłej dekady) do zachodniej Białołęki (Tar-
chomin i Nowodwory) planowana była budowa linia metra. Pani obiecywała linię me-
tra w 2006 r. Jednak po analizach została ona zastąpiona w planach liniami tramwa-
jowymi: Młociny – Winnica i Żerań FSO – Winnica. Obie linie miały wg studium wy-
konalności: „Obsługa osiedla Tarchomin komunikacją tramwajową” powstać do … 
końca 2010 r. ! 
 
 Obecnie, mija 2014 rok i nawet nie zaplanowano budowy linii Żerań FSO – 
TMP, zaś budowa linii Młociny – Winnica jest dopiero wykonywana na odcinku: Mło-
ciny – Mehoffera, tj. ok. połowy trasy. Łącznie, po oddaniu do użytku odcinka linii 
tramwaju do Mehoffera zostanie wybudowane ok. 25% długości założonych dla Tar-
chomina i Nowodworów tras tramwajowych. Realizując inwestycje tramwajowe w tym 
tempie, stwierdzam że Tarchomin i Nowodwory będą w pełni obsługiwane komunika-
cją tramwajową minimum za 10 lat. 
 
 Dlaczego tak długo mieszkańcy tych osiedli będą czekać na zbudowanie peł-
nej infrastruktury tramwajowej, która była zaplanowana w zamian za linię metra? 



 
 Kiedy Pani podejmie realne działania na rzecz wybudowania tramwaju wzdłuż 
ul. Modlińskiej? 
 
 Czy ma Pani w ogóle jakikolwiek harmonogram działań zmierzających do re-
alizacji linii tramwajowej z Żerania FSO wzdłuż ul. Modlińskiej? 
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