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Znak: 126/02/2012 
 
Dotyczy:  zmiany trasy linii 126. 
 

Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 W pierwszej kolejności bardzo proszę o odpowiedź na wniosek z dnia 16 marca 2012 r., który 
tego samego dnia został do Państwa wysłany i doręczony (załącznik nr 1) – treść ponownie 
przytaczam poniżej: 
Z uwagi na notoryczne opóźnienia linii 126 w porannym szczycie, co regularnie sygnalizują mi od jakiegoś czasu mieszkańcy, 
proszę o rozważenie niewielkiej korekty w kursowaniu linii 126 na odcinku: Płochocińska – Marywilska pomiędzy przystankami: 
Cementownia – Daniszewska z: 
„trasy I obecnej”: Płochocińska – Płytowa – Kupiecka – Płytowa – Płochocińska – Marywilska 
na 
„trasę II proponowaną”: Płochocińska – Marywilska – Kupiecka – Kaczorowa – Kupiecka – Marywilska. 
 
„Trasa II proponowana” charakteryzuje się znacznie mniejszym ryzykiem wystąpienia korków o każdej porze dnia niż „trasa I 
obecna” linii 126 przy podjazdach do CH Marywilska 44, a w konsekwencji autobusy linii 126 mogłyby kursować bardziej 
punktualnie. Jednocześnie trasa proponowana nie pozbawia w żadnym stopniu obsługi komunikacyjnej terenów, które 
zapewnie linia 126 na trasie obecnej. 
 
 Proszę o wprowadzenie ww. wniosku. 
 
Ponadto po zapoznaniu się z Państwa pismem, znak: ZTM-PPO-4-656-23-5-12/DKA z dnia 21 
czerwca 2012 r. skierowanego do Burmistrza Dzielnicy Białołęka, w którym oznajmiają Państwo o 
wprowadzeniu nowych tras dla linii 133 i 152, zamiast pierwotnej propozycji połączenia tych linii w 
jedną na trasie Choszczówka – Raciborska – Mehoffera-BIS – Parcelacyjna – Mehoffera – Światowida 
– Modlińska – Klasyków – Bohaterów – Wałuszewska – Żyrardowska – Zegarynki – Białołęka 
Dworska, domagam się wprowadzenia w życie Państwa pierwszej propozycji, tj. połączenia linii 133 i 
152 w jedną linię z częstotliwością kursowania w szczycie co 12 minut, a poza nim co 15 minut. 
 
W ten sposób pasażerowie obecnych linii 133 i 152 w równym stopniu otrzymają linię częstą i 
dowożącą ich do aktualnych celów podróży. 
 
Ze smutkiem przyjmuję zapowiedź likwidacji linii 214 z Nowodworów do Płud i w związku z tym 
zgłaszam wniosek, aby po wprowadzeniu nowej, połączonej ze 133 i 152 linii, skierować linię126 na 
trasę: Nowodwory - Ordonówny - Mehoffera - Modlińska - Klasyków - Bohaterów - Czołowa - 



Marywilska i dalej do CH Targówek z uwzględnieniem zamiennej trasy z wniosku z dnia 16 marca 
2012 r. 
 
Wprowadzenie obu zmian: 

a)  połączenia linii 133 i 152 w jedną linię 
b)  korekty trasy na linii 126 

nie wymaga zmian w alokacji taboru np. na linii 126, nie obniży podaży miejsc na ul. Mehoffera (odc. 
H. Ordonówny – Światowida i w dalszym ciągu zapewni komunikację do kolei z wielotysięcznego 
osiedla Nowodwory (głównie przesiadka w S3 i KM jadące w kierunku Służewca). 
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