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 Sz. P. Leszek Ruta 
 Dyrektor 
 Zarządu Transportu Miejskiego 
 ul. Żelazna 61 
 00 – 848 Warszawa 
 
 
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 ! 

 
 W ślad za dotychczasowymi wnioskami, m.in.: pismem Tarchomin/TMP/linie/ 
03/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r., w którym prosiłem o zmiany na liniach: 186 (trasa 
do Nowodworów, ale przez Porajów, Świderską), 508 (nie likwidowanie, tylko 
wycofanie z pętli Nowodwory) oraz 103 (wydłużenie do Białołęki Dworskiej), z 
satysfakcją stwierdzam, że we wszystkich tych przypadkach zmiany wprowadzone 
przez Państwa: 186 (wydłużenie do Nowodworów, ale wycofane z Porajów, 
Świderskiej), 508 (zlikwidowanie), 103 (brak wprowadzenia), nie są w 100% dobrze 
przyjęte przez mieszkańców. 

 
 Ponownie, w imieniu mieszkańców wnioskuję o: 

Wprowadzenie dla linii 186 trasy przez ul. Porajów, Świderską z pozostawieniem jej 
w Nowodworach. Obecnie duża grupa mieszkańców Tarchomina została odcięta od 
linii 186. 
 
Przywrócenie linii 508 wg proponowanego przeze mnie wariantu. Zastępująca linię 
508 na ul. Modlińskiej linia 511, nie jest  w stanie pomieścić wszystkich pasażerów. 
Rozwiązaniem alternatywnym wobec przywrócenia linii 508 byłoby uruchomienie 
kursów skróconych linii 511 na trasie: Marymont – Trasa AK – Modlińska – 
Światowida – Milenijna – Produkcyjna – Modlińska – Trasa AK – Marymont z 
postojami tylko na Marymoncie. 
 



Wydłużenie linii 103 do Białołęki, co przyczyni się do wykreowania nowych 
połączenia międzydzielnicowego, z którego korzystać będą zarówno mieszkańcy 
Białołęki, jak i Bielan, czy Bemowa. 
 
 
Ponadto ostatnio otrzymuję głosy, aby skierować linię Z20 do Marymontu, a nie na 
Żerań i jednocześnie zastąpić ją linią stałą 
 
 

 

                   Wojciech Tumasz 
 
 


