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znak: Tarchomin/TMP/linie/05/2012 
 
 
dotyczy:  zmian w trasowaniu linii autobusowych na Tarchominie i Nowodworach po oddaniu do 
użytku mostu północnego bez uruchomionej linii tramwajowej. 
 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 

 W związku z Państwa odpowiedzią z dnia 22 maja 2012 r. (znak: ZTM/P- 
6106/1036/1-12/KN), ponownie zwracam się z wnioskiem o zmianę trasy linii 101, 
aby przebiegała ulicami: Metro Młociny – … – Światowida – Hanki Ordonówny – 
Odkryta – Dzierzgo ńska – Światowida – Nowodwory.  
 Państwa działania w zakresie: 
„… realizacji uchwalonej przez Radę Warszawy Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Systemu Transportowego Warszawy, która w ramach zadania dotyczącego rozwoju 
transportu zbiorowego wymaga przeprowadzenia marszrutyzacji sieci połączeń. Celem tych 
działań powinno być zwiększanie częstotliwości kursowania linii komunikacyjnych, które jest 
możliwe do osiągnięcia tylko poprzez ograniczenie liczby istniejących linii ze szczególnym 
uwzględnieniem eliminacji dublujących się połączeń.” 
są w przypadku ul. Odkrytej działaniem odwrotnym od opisywanego celu – w 
ostatnim czasie (od 7 maja br) zmniejszyli Państwo częstotliwość linii 516, czym 
pogorszyli Państwo obsługę komunikacyjną rejonu ul. Odkrytej. 
 
 Nie zgadzam się także z Państwa opinią, że taka zmiana trasy linii 101 
pogorszyłaby dostępność do tej linii dla mieszkańców osiedli położonych po 
wschodniej stronie ul. Światowida. Na nowej trasie nadal linia dostępna byłaby na 
przystankach w zespołach: Stefanika, Nowodwory i Nowodwory (pętla), czyli żadne z 
osiedli leżące po wschodniej stronie ul. Światowida nie ma pogorszonego dostępu do 
linii 101. 



 Na uwagę zasługuje Państwa opinia dotycząca parametrów skrzyżowania ul. 
Odkrytej z ul. H. Ordonówny – proszę sprecyzować jakie prace musiałyby być 
wykonane, aby na tym skrzyżowaniu mogły skręcać wozy wielkopojemne w relacji: 
północ – wschód. W ramach mandatu radnego, mając Państwa fachowe, ale 
dokładniejsze niż obecnie przesłane, uwagi postaram się o zaplanowanie w budżecie 
dzielnicy Białołęka środków niezbędnych do wymaganej przebudowy parametrów 
skrzyżowania. 
 
 Jednocześnie oczekuję na odpowiedź na pismo z 22 marca 2012 r. 
 
 
 

                   Wojciech Tumasz 


