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Dotyczy:  proponowanej przez ZTM zmiany trasy autobusu linii 503 w związku z planowaną budową 
metra na pl. Wileńskim. 
 
  
Szanowna Pani Prezydent ! 
 Zarząd Transportu Miejskiego z uwagi na zbliżającą się budowę metra na pl. 
Wileńskim, planuje zmienić obecną trasę linii 503, tj.: 
Nowodwory - … - Modlińska – Jagiellońska – most Gdański – Słomińskiego - Mię-
dzyparkowa – Bonifraterska - … - Natolin Płn. 
na trasę: 
Nowodwory - … - Modlińska – most Grota – Wisłostrada – Krasińskiego - Mickiewi-
cza – Andersa – Muranowska – Bonifraterska - … - Natolin Płn. 
 
 We wrześniu 2011 r. opublikowałem w lokalnej gazecie „Echo Białołęckie” arty-
kuł na ten temat: http://www.gazetaecho.pl/ztm-chce-503-dac-na-grota_57885 (za-
łącznik nr 1). 
 Ponadto na kilkunastu internetowych forach osiedli Tarchomina, Nowodworów i 
forum specjalistycznym ( http://wawkom.waw.pl ) zalinkowałem swój artykuł, publiku-
jąc jednocześnie ankietę: 
 
Czy linia 503 powinna: 

1. Jeździć trasą przez most Grota, wg propozycji ZTM. 
2. Jeździć obecną trasą bez zmian (most Gdański). 
3. Jeździć trasą przez most Śląsko-Dąbrowski. 
4. Jeździć inną trasą - jaką? 
5. Nie interesuje mnie to - nie korzystam z linii 503. 

 



Łącznie w okresie 04 września – 29 września uzyskałem 262 opinie, z czego: 
a) bezpośrednio mailem: 10 opinii o następującym rozkładzie: 

• za zmianą trasy wg koncepcji ZTM – 1 głos (10%) 
• za pozostawieniem trasy bez zmian – 5 głosów (50%) 
• za zmianą trasy, ale na most Śląsko-Dąbrowski – 4 głosy (40%) 
• nikt nie zaproponował innej trasy (0%) 
• nikt nie napisał, że zmiana trasy jest mu obojętna (0%) 

 
W przypadku opinii wyrażonych mailem, otrzymałem dwie wiadomości od 2 Rad 
Osiedli. Opinie te skupiają w sobie opinie kilkuset mieszkańców – za pozostawieniem 
linii 503: osiedla przy J. Husa (za Selgrosem): „Opinia mieszkańców naszej Wspólno-
ty jest taka, że autobus linii 503 winien pozostać [na obecnej trasie]. Jest to jedyne 
szybkie bezpośrednie połączenie mieszkańców Tarchomina, Białołęki i Pragi Płn. z 
Centrum miasta. Autobus 503 umożliwia również dotarcie do Uniwersytetu, ASP, 
Opery, Teatru Polskiego i Narodowego oraz na Stare/Nowe Miasto.” 
Za zmianą trasy linii 503 na trasę mostem Śląsko-Dąbrowskim: osiedla Białołęka 
Dworska: „W związku z artykułem Pana Radnego w "Echu Białołęckim" Rada Osie-
dla Białołęka Dworska w Warszawie przesyła swoją opinię i propozycję dotyczącą 
trasy autobusu linii 503. 
W związku z budową II linii metra ZTM planuje zmienić trasę autobusu linii 503. Jest 
to jedyny autobus,  który łączy Bialołękę z Ursynowem. 
ZTM planuje, aby autobus jeździł mostem Grota i stanął  tym samym w wielkich kor-
kach. 
 Uważamy, że autobus linii 503 nie powinien jeździć ani mostem Grota, ani mostem 
Gdańskim. Na moście Grota są straszne korki i będą jeszcze większe po wprowa-
dzeniu planowanych zmian w komunikacji  miejskiej w związku z budową II lini metra. 
Mostem  Gdańskim od 01 października br. najprawdopodobniej będą jeździć sama-
chody osobowe (nie będzie tam BUS pasów) i z całą pewnością będą straszne korki, 
natomiast na moście Śląsko-Dąbrowskim będzie tylko komunikacja publiczna. Pro-
pozycja Rady Osiedla Białołęka Dworska dotycząca trasy autobusu linii 503 jest 
następująca: Nowodwory, Modlińska, Jagiellońska, most Śląsko-Dąbrowski, Kapu-
cyńska, Miodowa, Krakowskie Przedmieście i dalej trasą, jaka jest obecnie na Ursy-
nów. 
Jednocześnie przepraszamy,  że dopiero teraz wysyłamy swoją propozycję, ale po-
dyktowane to było konsultacją ze wszystkimi Członkami naszej Rady Osiedla. 
Z poważaniem: Rada Osiedla Białołęka Dworska w Warszawie” 
 

b) z forum specjalistycznego http://wawkom.waw.pl: 70 opinii o następującym 
rozkładzie: 

• za zmianą trasy wg koncepcji ZTM – 17 głosów (24,29%) 
• za pozostawieniem trasy bez zmian – 24 głosy (34,29%) 
• za zmianą trasy, ale na most Śląsko-Dąbrowski – 9 głosów (12,86%) 
• inna trasa (padła propozycja lekkiej korekty koncepcji ZTM: Nowodwory 

- … - Wisłostrada – Sanguszki – Konwiktorska - … - Natolin Płn.) – 3 
głosy (4,29%) 

• dla 17 ankietowanych zmiana trasy 503 jest bez znaczenia (24,29%) 
 

c) z forów osiedlowych (kilkunastu osiedli) Tarchomina i Nowodowrów: 182 opi-
nie o następującym rozkładzie 

• za zmianą trasy wg koncepcji ZTM – 26 głosów (14,29%) 
• za pozostawieniem trasy bez zmian – 100 głosów (54,95%) 
• za zmianą trasy, ale na most Śląsko-Dąbrowski – 23 głosy (12,64%) 



• nikt nie zaproponował innej trasy (0%) 
• dla 33 ankietowanych zmiana trasy 503 jest bez znaczenia (18,13) 

 
Sumując wszystkie głosy uzyskane różnymi drogami, ankietowani opowiedzieli się 

• za zmianą trasy wg koncepcji ZTM – 44 głosy (16,79%) 
• za pozostawieniem trasy bez zmian – 129 głosów (49,24%) 
• za zmianą trasy, ale na most Śląsko-Dąbrowski – 36 głosów (13,74%) 
• inna trasa (Wisłostrada – Sanguszki) – 3 głosy (1,15%) 
• dla 50 ankietowanych zmiana trasy 503 jest bez znaczenia (19,08%) 

 
 
 Z powyższego zestawienia wynika, że w każdym przypadku, większość ankie-
towanych osób nie chce zmiany trasy linii 503 – preferują one obecną trasę – mo-
stem Gdańskim – uznając ją za optymalną. 
 Wynik ten koresponduje z wynikami uzyskanymi w 2008 r. bezpośrednio w au-
tobusach linii 503 w sprawie proponowanej przez ZTM zmiany trasy linii 503 (także 
chciano zmienić trasę kierując linię 503 na most Grota) – załącznik nr 2. 
 
 Osobiście uważam, że w przypadku spodziewanych utrudnień związanych z 
budową metra na Pradze, najlepszą trasą dla linii 503 byłaby trasa mostem Śląsko-
Dąbrowskim (opisana w artykule), jednak jak wynika z ankiet, mieszkańcy nie wyra-
żają dla tej trasy aż tak dużego entuzjazmu. 
 
 Prosz ę Panią Prezydent o przychylenie si ę do głosu mieszka ńców i pozo-
stawienie trasy linii 503 bez zmian. 
 
 
Załączniki – wymienione w treści: artykuł i podsumowanie ankiet z 2008 r. 
 
 
Do wiadomości: 
Burmistrz Dzielnicy Białołęka 
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