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znak: Tarchomin/TMP/linie/03/2012 
 
dotyczy:  zmian w trasowaniu linii autobusowych na Tarchominie i Nowodworach po oddaniu do 
użytku mostu północnego bez uruchomionej linii tramwajowej. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 Obserwując wnikliwie funkcjonowanie tarchomińsko-nowodworskiej 
komunikacji autobusowej po oddaniu do użytku mostu Północnego, przesyłam 
spostrzeżenia do rozważenia i wprowadzenia: 
 

1. Należy urealnić czasy przejazdu do Młocin linii ekspresowych E-8 i E-4 w 
czasie porannego szczytu. 

2. Należy rozważyć wycofanie podjazdów linii 508 na pętlę Nowodwory, tj. 
zapewnić postoje wyrównawcze tylko na pętli Marymont. 

3. Należy wydłużyć do Nowodworów linię 186. 
4. Należy rozważyć wydłużenie do Białołęki Dworskiej linii 103. 

 
Ad. 1 
Obecnie obowiązujące rozkłady jazdy dla linii ekspresowych prawdopodobnie 
uwzględniają korek na moście Północnym i na dojeździe do Młocin, który był 
prognozowany przed jego otwarciem. Ponieważ zakorkowanie trasy mostowej nie 
wystąpiło, nie występuje i nic nie wskazuje na to, aby wystąpiło należy skrócić czasy 
przejazdu linii ekspresowych E-8 i E-4 w porannym szczycie o przynajmniej 3 minuty. 
Obecnie, np. linia E-8 mając 4 przystanki po drodze wg rozkładu powinna dojechać z 
Nowodworów do Młocin w 16 minut (101 – z 12 przystankami ma rozkładowy czas 
przejazdu ustalony na … 17minut), co powoduje że kierowcy jadą mostem z 
prędkością ok. 30 km/h, zamiast przepisowe 50 km/h. Wymuszona powolna jazda 
autobusów ekspresowych często spotyka się z niezadowoleniem pasażerów. 



Ad. 2 
Wycofanie linii 508 z pętli Nowodwory (zawracanie na rondzie Ligi Morskiej i 
Rzecznej jak 101 przed 10 kwietnia 2012 r.) ma na celu odciążenie tej pętli od 
nadmiaru autobusów, które mają na niej postoje wyrównawcze. Linia 508 posiada 
drugi kraniec Marymont, na którym z powodzeniem przy „trasie ciągłej”: Marymont - 
… - Modlińska – Światowida – Modlińska - … - Marymont mogą być zrealizowane 
postoje 508. Czas przejazdy „trasy ciągłej” nie jest na tyle długi, aby naruszał prawo 
kierowców do odpoczynku, a ponadto ekspedycja na pętli Marymont stwarza lepsze 
warunki socjalne dla kierowców (w Nowodworach jest np. jedynie toaletka TOI-TOI). 
 
Ad. 3 
Wycofanie linii 508 z pętli Nowodwory umożliwi wprowadzenie na tę pętlę linii 186, w 
sprawie której cały czas otrzymuję głosy – wnioski o wydłużenie trasy wg 
następującego wariantu: Nowodwory – Światowida – Świętosławskiego – Świderska 
(powrót: Świderska – Mehoffera) – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska 
- … - Szczęśliwice. 
 
Ad. 4 
Po oddaniu do użytku mostu Północnego, pod względem dojazdu do Młocin, 
uprzywilejowany został centralny i zachodni Tarchomin oraz Nowodwory. 
Tymczasem środkowa Białołęka również zasługuje na połączenie z Młocinami przez 
Trasę Mostu Północnego. Analizując postulaty mieszkańców tej części dzielnicy 
odnośnie oczekiwań co do komunikacji autobusowej, należy skierować do Białołęki 
Dworskiej linię 103 (wydłużenie trasy: Dw. Zachodni - … - metro Młociny (bez wjazdu 
na pętlę) – TMP – Modlińska – Mehoffera - … po trasie 152 do pętli w Białołęce 
Dworskiej. Oczywiście po oddaniu do użytku wiaduktu drogowego w Płudach linia 
powinna kursować do Białołęki Dworskiej przez ten wiadukt (… - Modlińska – 
Klasyków – Bohaterów). Częstotliwość kursowania linii 103 zapewni atrakcyjną 
możliwość przesiadania się np. z linii podmiejskich (przystanek Białołęka – Ratusz) w 
kierunku Młocin i odwrotnie. 
 
 Jednocześnie oczekuję na odpowiedź na pismo z dnia 22 marca 2012 r. 
 
 

 

                   Wojciech Tumasz 
 
 


