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znak: 214/pludy/07/2014 
 
dotyczy:  ponownego uruchomienia linii 214 na trasie Nowodwory – Płudy. 
 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 W imieniu mieszkańców Nowodworów, którzy zwracają się do mnie z wnio-
skami o uruchomienie komunikacji autobusowej między osiedlem Nowodwory, a 
Przystankiem kolejowym w Płudach, bardzo proszę o ponowne uruchomienie linii 
214 z pętli Nowodwory do Płud. 
 Linia 214 kursowała na tej trasie w latach 2010 – 2012. Z powodu małej liczby 
pasażerów została zlikwidowana. Jednakże małą liczba pasażerów wynikała z faktu 
kursowania uruchomienia tej linii w momencie największych utrudnień w ruchu na ul. 
Klasyków przed przystankiem osobowym w Płudach. Pasażerowie musieli m.in. 
przejść z pętli autobusu w Płudach (przy siedzibie firmy Smurfitt-Kappa) ok. 400 m 
zanim doszli na peron przystanku kolejowego. Dodatkowo spacer ten przebiegał w 
dużej mierze po błocie – trwała budowa wiaduktu w Płudach w ciągu ulic: Klasyków – 
Bohaterów. Liczba pociągów w tamtym czasie była również mniejsza niż teraz. Nic 
dziwnego zatem, że pasażerów w tamtym czasie w tej linii praktycznie nie było. 
 Obecnie wszelkie utrudnienia w ruchu powodujące dyskomfort przesiadki: au-
tobus – kolej zostały wyeliminowane. Pociągi jeżdżą o wiele częściej niż 3 lata temu, 
a gdy zakończy się remont mostu średnicowego – torów dalekobieżnych i powróci 
możliwość dojazdu linią S-3 na Służewiec, nowe-stare połączenie w postaci linii 214 
zyska pasażerów. 
 W odpowiedzi proszę nie pisać, że dojazd z Tarchomina możliwy jest do przy-
stanku kolejowego w Płudach linią 152, ponieważ z Nowodworów do linii 152 trzeba 
dojechać, a ponadto linia 152 jedzie przez południowy Tarchomin i po wyjechaniu na 
Modlińską musi (z punktu widzenia podróży z Nowodworów) wrócić do Klasyków. 
Finalnie podróż 152 jest podróżą z trasą dookoła. Porównywalnie można do Płud 
jechać np. linią 211 z przesiadką w 126 przy Leśnej Polanki i potem z przesiadką 



152, ale kto będzie się tyle przesiadał? Można też pojechać linią 126 i przesiąść się 
przy Klasyków w 152, ale tu znów mamy do czynienia z przesiadką, która zniechęca 
do takiej podróży. 
 Być może jeśli linia 214 nie mogłaby kursować z powodów finansowych (ko-
nieczność wydatkowania środków na dodatkowe wozokilometry), ponownie proszę o 
rozważenie (zgłaszałem ten wniosek w piśmie z 28 stycznia 2013 r. – załączam) 
skierowanie linii 126 (obecnie jest słabo wykorzystywana na ul. Światowida) na trasę 
sąsiednim ciągiem komunikacyjnym, tj. ul. Odkrytą – Nowodworską, czyli na trasę: 
Nowodwory – Światowida – Dzierzgońska – Odkryta – Nowodworska – Mehoffera – 
Modlińską i dalej w celu skomunikowania os. Nowodwory z linią kolejową na trasę: … 
Modlińska – Klasyków – Bohaterów – Czołowa – Marywilska do swojej obecnej trasy. 
  
Zgodnie z art. 391 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na 

adres: wojtum@gazeta.pl . 

 

                   Wojciech Tumasz 


