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Znak: Tarchomin/MP-linie/02/2012 
 
Dotyczy:  zmian w trasowaniu linii autobusowych na terenie Białołęki wraz z oddaniem do uŜytku mostu Północnego. 
 

Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 Na początku pragnę podziękować za uwzględnienie przy opracowywaniu układu linii 
autobusowych obsługujących Białołękę, moich (a myślę, Ŝe takŜe bardzo wielu pasaŜerów) postulatów 
dotyczących: 

a) skierowania obecnej linii E-8 do Młocin z przystankami jak obecnie i częstotliwością 
kursowania: rano jak obecnie., 

b) pozostawienia niepołączonych ze sobą linii: 503 i 510, 
c) Pozostawienia linii 511 na obecnej trasie,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. 

 
Wprawdzie nie zrealizowali Państwo postulatu uruchomienia linii E-8 popołudniami, ale wprowadzenie 
linii E-6 takŜe w zasadzie spełnia pierwotny wniosek. 
 
 Ponownie proszę o rozwaŜenie skierowania linii: 

1. 510 na trasę zmodyfikowaną: Nowodwory – Światowida – Dzierzgońska – Odkryta – 
Nowodworska – Mehoffera – Światowida – Modlińska i dalej do Dworca Centralnego jak 
dotychczas. 

2. 503 na trasę zmodyfikowaną: Nowodwory – Światowida – Modlińska i dalej na Ursynów. 
3. N01 do Nowodworów, aby nie kończyła trasy tylko na Tarchominie. 
4. 186 na Nowodwory z trasą: Nowodwory – Światowida – Świętosławskiego – Świderska 

(powrót: Świderska – Mehoffera) – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska - … - 
Szczęśliwice. 

 
 Proszę o wprowadzenie ww. wniosków. 
 



Jednocześnie w wyniku wyłączenia z eksploatacji I linii metra na odcinku: Centrum – Ratusz-
Arsenał, co pociągnęło za sobą skierowanie linii ekspresowych E-4 i E-8 w porannym szczycie na pl. 
Wilsona, wnioskuję, aby obie linie w porannym szczycie z powrotem kursowały mostem Grota i Trasą 
AK do Metra Marymont. 
 Teraz trasa ww. linii prowadzi zakorkowaną Wisłostradą. Autobusy stojące w korku na 
Wisłostradzie jadą wolniej do pl. Wilsona niŜ gdyby jechały do metra Marymont i tam odbywała się 
przesiadka do linii tramwajowych – pasaŜerowie tracą niepotrzebnie czas. Oddanie do uŜytku mostu 
Północnego spowoduje wzrost zagęszczenia ruchu samochodowego na Wisłostradzie (zwłaszcza na 
odcinku: most Grota – ul. Krasińskiego i dalej w kierunku południowym) i w konsekwencji ruch na tej 
arterii będzie jeszcze bardziej utrudniony. Być moŜe nawet trudno będzie skręcić z mostu Grota na 
Wisłostradę w kierunku południowym – przełoŜy się to na wydłuŜony czas podróŜy pasaŜerów 
korzystających w porannym szczycie z linii ekspresowych. Dlatego zasadne jest przywrócenie 
kursowania linii ekspresowych z Tarchomina i Nowodworów do metra Marymont rano przez Trasę AK, 
aby pasaŜerowie mogli przesiąść się do kursujących często tramwajów. Z moich obserwacji 
funkcjonowania zastępczej linii Z-1 wynika, ze z linii tej w niewielkim stopniu korzystają pasaŜerowie 
na odcinku: pl. Wilsona – Centrum z uwagi na to, Ŝe autobusy tej linii stoją w korku na ulicach: 
Mickiewicza – Andersa. 
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