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znak: 214/pludy/04/2011 
 
dotyczy:  zmiany trasy linii 214 po remoncie nawierzchni ul. Fletniowej. 
 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 Wskutek monitów mieszkańców rejonu Fletniowej/Kiersnowskiego oraz ul. 
J.Mehoffera, proszę o zmianę obecnej trasy linii 214 z: Nowodwory – H.Ordonówny – 
J.Mehoffera – Modlińska – Klasyków – pętla 600 m przed przystankiem PKP War-
szawa Płudy na trasę: Nowodwory – H.Ordonówny – J.Mehoffera – Fletniowa – Kla-
syków – pętla przed przystankiem PKP Warszawa Płudy, po remoncie nawierzchni 
ul. Fletniowej. 
 
 Docelowo, tj. po oddaniu do użytku wiaduktu drogowego w ciągu Klasyków – 
Bohaterów, linia 214 powinna mieć wydłużoną trasę: Nowodwory – H. Ordonówny – 
J. Mehoffera – Fletniowa – Klasyków – Bohaterów i dalej (do analizy): 

1. Trasa A:  Bohaterów – Majorki – Żyrardowska (o ile profile skrzyżowań: Major-
ki/Żyrardowska i Żyrardowska/Zegarynki umożliwią takie trasowanie linii) – 
Zegarynki – Ciupagi (obecna pętla 152) lub w kierunku: Cieślewskich (o ile 
skrzyżowanie Cieślewskich/Orneckiej umożliwia trasowanie linii) – Białołęka – 
Warzelnicza – M.Hemara – Ostródzka – L.Berensona – Skarbka z Gór (pętla 
os.Derby) 

2. Trasa B:  Bohaterów – Wałuszewska – Szamocin – Płochocińska – Kobiałka 
(po remoncie mostu nad kanałem Żerańskim) – Olesin 

 
Skierowanie linii 214 trasą przez ulice: J.Mehoffera – Fletniową, zwłaszcza po odda-
niu do użytku wiaduktu drogowego w Płudach, skomunikowałoby mieszkańców oko-



lic J.Mehoffera – Fletniowej z dogodnym punktem przesiadkowym jakim jest przysta-
nek PKP Warszawa Płudy oraz z przychodnią przy ul. Majorki i Szkołą Podstawową 
nr 110, a także poprawi komunikację wzdłuż ul. J.Mehoffera (zwłaszcza odc. Modliń-
ska – tory kolejowe) z ul. Modlińską. Podobnie mieszkańcy Nowodworów mieliby 
możliwość dojechania do przystanku PKP, jak również do tej przychodni. Ponadto 
takie trasowanie linii 214, w moim odczuciu zażegnałoby spór mieszkańców o prze-
bieg linii 152. 
 Wydłużenie linii 214 na tereny wschodniej Białołęki skomunikowałoby osiedle 
Regaty (prawdopodobnie lepsze rozwiązanie) lub Derby z linią kolejową. 
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