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ZTM/P- 6106/347/2-11/JK Tumasz Wojciech PP-2 KL odp OK

Pion P - Skargi i Wnioski <przewozy@ztm.waw.pl> 18 kwietnia 2011 08:27

Do: wojtum@gazeta.pl

Szanowny Panie

 

  W odpowiedzi na Pana ponowne wystąpienie, przesłane drogą elektroniczną w dniu 8.04 br., w sprawie

poprawy funkcjonowania linii autobusowej 214, Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, Ŝe informacja

na temat uruchomienia linii 214 była ogólnodostępna, tj. została wyeksponowana na przystankach oraz w

niektórych liniach autobusowych kursujących w okolicach pętli NOWODWORY, ponadto została opublikowana

na stronie internetowej ZTM, a takŜe została rozesłana w formie komunikatu prasowego, tj. dotarła do środków

masowego przekazu.

   Jednocześnie informujemy, Ŝe z przyczyny niezaleŜnej od ZTM, tj. kolejnym etapem budowy wiaduktu

drogowego w ciągu ulic Bohaterów – Klasyków, a tym samym koniecznością zmiany lokalizacji tymczasowej

pętli PKP PŁUDY, od dnia 18.04 br. kraniec linii 214 ulega oddaleniu od peronu stacji o dalsze 170 metrów, co

wiąŜe się z jeszcze dłuŜszą drogą do przejścia dla pasaŜerów tej linii. Jest to jednak - z powodu budowy

wiaduktu - najbliŜsza moŜliwa obecnie lokalizacja ww. pętli.

   Pragniemy takŜe zaznaczyć, Ŝe na bieŜąco kontaktujemy się z wykonawcą ww. inwestycji i przypominamy mu

o konieczności zapewnienia odpowiedniego dojścia do pętli autobusowej 

 

        Z  powaŜaniem 

 

         Andrzej Franków    

         Koordynator Działalności Przewozowej  

         Zarząd Transportu Miejskiego     
________________________________

From: wojtum Gazeta.pl [mailto:wojtum@gazeta.pl]

Sent: Friday, April 08, 2011 3:04 PM

To: Pion P - Skargi i Wnioski; info

Subject: Re: ZTM/P- 6106/347/1-11/JK Tumasz Wojciech PI-Z DS odp.OK

Dzień Dobry,

Bardzo proszę o przekazanie pisma w sprawie linii 214 do dyrektora, p. Leszka Ruty.

--

Pozdrawiam

Wojciech Tumasz

http://www.radny.com.pl

W dniu 31 marca 2011 08:57 uŜytkownik Pion P - Skargi i Wnioski <przewozy@ztm.waw.pl> napisał:

Szanowny Panie

    W odpowiedzi na pana wniosek Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, iŜ informacja o

uruchomieniu linii 214 była eksponowana w liniach kursujących m.in. ul Hanki Ordonówny (linie 144, 211, 509) juz

w drugim tygodniu lutego br. Ponadto na trasie linii 144 i 302 od dnia 12.02.2011 r. eksponowane jest

ogłoszenie o uruchomieniu linii 214 do dnia dzisiejszego. Dodatkowo począwszy od przystanku Buków 03 do

przystanku Nowodwory 01, oraz Nowodwory 04 do Chęcińska 02 zostały rozwieszone ogłoszenia informujące o
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