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Znak: Tarchomin/MP-linie/01/2012 
 
Dotyczy:  zmian w trasowaniu linii autobusowych na terenie Białołęki wraz z oddaniem do użytku mostu Północnego. 
 

Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 W związku z ogłoszeniami ZTM z dnia 02 stycznia 2012 r. oraz 13 stycznia 2012 r. 
(opublikowanymi także na stronach internetowych Urzędu Dzielnicy Białołęka), po zasięgnięciu opinii 
mieszkańców (artykuł na temat zmian w lokalnej gazecie Echo – załącznik), przesyłam uwagi i wnioski 
na temat projektowanych tras linii autobusowych w Białołęce. 
 
Linia 101 proponowana przez Państwa (ogłoszenie z 2 stycznia 2012 r.) jest dobrym pomysłem pod 
warunkiem drobnej modyfikacji częstotliwości kursowania w popołudniowym szczycie: linia ta powinna 
wtedy jeździć co ok. 5-6 minut. 
 
Linia 404 proponowana przez Państwa jest niepotrzebna w ogóle. 
 
W zamian za to należy obecną linię E-8 skierować do Młocin z przystankami jak obecnie i 
częstotliwością kursowania: rano jak obecnie, a popołudniu linia ta powinna być uruchomiona z 
częstotliwością co ok. 5-6 minut. 
 
W ten sposób linie 101 i E-8 zapewnią dowóz do Młocin co ok. 2 minuty w porannym szczycie, a w 
popołudniowym szczycie powrót od metra Młociny co ok. 2,5-3 minuty. 
 
Trasę linii 508 z Państwa propozycji z dnia 2 stycznia należy nieco zmodyfikować. Trasa ta powinna 
być następująca: Metro Marymont - ... - Modlińska - Światowida - Ćmielowska - Świderska - Porajów - 
Myśliborska - TMP - Metro Młociny. Taka trasa linii 508 zastąpiłaby wówczas obecne E-4. E-4 można 
wówczas zlikwidować, gdyż nowe 508 jeździłoby po Tarchominie taką samą trasą co obecne E-4 tylko 
częściej.  
 
Linia 503: linia ta powinna mieć trasę na Tarchominie ulicami: Nowodwory - Światowida - Modlińska i 
dalej na Ursynów jak obecnie. 
 
510: linia ta powinna mieć zmodyfikowaną trasę: Nowodwory - Światowida - Dzierzgońska - Odkryta - 
Nowodworska - Mehoffera - Światowida - Modlińska i dalej do Dworca Centralnego jak dotychczas. 
 



Jeśli koniecznie chcą Państwo wycofać linię 510 z Al. Jana Pawła II i połączyć ją z linią 503 (choć 
komunikat z 13 stycznia już na to nie wskazuje), to do Arkadii powinien zostać skierowany autobus 
508, aby linia ta (508) kończyła trasę w rejonie ronda Babka (oficjalnie Rondo Zgrupowania AK 
"Radosław"). Wówczas linia 508 powinna mieć trasę: Rondo Zgrupowania AK „Radosław” – 
Popiełuszki – Słowackiego – Trasa AK – most Grota – Modlińska – Światowida – Ćmielowska – 
Świderska – Porajów – Myśliborska – TMP – Metro Młociny. Połączone linie 503 i 510 powinny mieć 
następującą trasę na Tarchominie i Nowodworach: Nowodwory - Światowida - Dzierzgońska - Odkryta 
- Nowodworska - Mehoffera - Światowida – Modlińska i dalej dojeżdżać na Ursynów, jak obecne 503. 
 
Linia 511 powinna kursować obecną trasą. Należy jedynie rozważyć zwiększenie częstotliwości jej 
kursowania w porannym szczycie. 
 
Linia N01 powinna być wydłużona do Nowodworów, a nie tylko kończyć trasę na Tarchominie.  
 
Ponadto otrzymałem wnioski mieszkańców w sprawie zmiany trasy linii 186, która powinna być 
wydłużona do Nowodworów i mieć trasę: Nowodwory – Światowida – Świętosławskiego – Świderska 
(powrót: Świderska – Mehoffera) – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska - … - 
Szczęśliwice. 
 
 Proszę o uwzględnienie ww. wniosków.  
 

 

                   Wojciech Tumasz 
 
 


