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znak: ZTM/404/01/2011 
 
dotyczy:  przywrócenia kursowania linii 404. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 W imieniu mieszkańców Tarchomina i Nowodworów proszę o przywrócenie 
kursowania linii przyśpieszonej 404. Kursowanie linii 404 powinno, zdaniem miesz-
kańców odbywać się na trasie: Lotnisko Chopina - Żwirki i Wigury - Hynka - Al. Kra-
kowska - Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Al. Prymasa Tysiąclecia - Trasa AK - most 
Grota - Modlińska - Światowida - Nowodwory (w ostateczności Tarchomin). Jest to 
trasa nieco odmienna od tej na jakiej kursowała linia 404 przed likwidacją, ale w pełni 
odzwierciedlająca napływające do mnie wnioski – postulaty o jej uruchomienie. 
 Swego czasu likwidacja linii 404 wraz ze zmianami trasy na linii 186 oraz czę-
stotliwości kursowania linii 186 miało w założeniu powodować większą dostępność 
autobusów na trasie Tarchomin – Bitwy Warszawskiej 1920 r. poprzez skrócenie 
czasu oczekiwania na autobus (częściej jeżdżące 186 niż poprzednio 186 i 404) 
kosztem wydłużenia czasu podróży linią 186 w porównaniu z linią 404. Po dłuższym 
okresie funkcjonowania tego rozwiązania nie są dotrzymywane pierwotne założenia 
zmian. Linia 186 jeździ rzadziej niż pierwotnie (tj. tuż po wycofaniu 404 i wprowadze-
niu nowej trasy dla linii 186), a także nieregularnie (w stadach) i to mimo w miarę 
równomiernego rozkładu jazdy. Mieszkańcy nie zauważają poprawy w kursowaniu 
186 na zmienionej trasie (jedzie ten sam odcinek trasy znacznie dłużej niż dawne 
404) w porównaniu z kursowaniem 186 i 404 na tym samym odcinku trasy, przed 
zmianami. 
 W związku z powyższym proszę o podział linii 186 na dwie linie: 186 (trasa 
bez zmian) oraz 404 z trasą wymienioną na wstępie. Dla linii 404 należy ustanowić 
jedynie przystanki węzłowe, aby maksymalnie przyśpieszyć linię i tym samym za-



pewnić jak najszybszy przejazd dla pasażerów jadących na najdłuższym odcinku tra-
sy linii 404. 
 Uruchomienie linii zapewniłoby także szybki dojazd w rejon ul. Kasprzaka od-
cięty obecnie od wschodu od szlaków komunikacyjnych z powodu budowy metra. Co 
prawda w rejon ul. Kasprzaka można dojechać z Tarchomina linią 186 (z uwagi na 
czas przejazdu linia jest nazywana podróżniczo-krajoznawczą) lub z przesiadką 414, 
lub ew. 503/509 do R. Starzyńskiego i tramwajem linii 1 do Ronda Daszyńskiego i 
dalej na piechotę min. 1 przystanek. Od strony centrum jeżdżą autobusy 105, 109 i 
178 ale nie są one powiązane z jadącym z Nowodworów autobusem 510, stąd też 
podróż w relacji Nowodwory - Kasprzaka i dalej, jest uciążliwa, gdyż związana jest z 
przynajmniej jedną przesiadką. Przy czym czas oczekiwania na przesiadkę jest do-
syć długi (średnio ponad 6 minut). Biorąc powyższe pod uwagę, wnioskuję jak na 
wstępie. 
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