
 
From: Pion P - Skargi i Wnioski [mailto:przewozy@ztm.waw.pl]  
Sent: Monday, December 31, 2012 11:21 AM 
To: wojtum@gazeta.pl 
Subject: FW: ZTM/P- 6106/2887/1-12/KN Tumasz Wojciech PPO-4 DK odp ok 
 

Szanowny Panie Radny 
 
            Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie dziękuje za przekazane opinie dotyczące 
wprowadzonych w ostatnim czasie zmian w układzie linii komunikacyjnych na terenie Białołęce. W 
szczególności cieszy nas wiele opinii pozytywnych. 

Ustosunkowując się do przekazanych propozycji dotyczących wydłużania tras oraz zwiększania 
częstotliwości kursowania linii ponownie informujemy, że obecnie nie posiadamy jakichkolwiek rezerw 
taborowych. Cały będący w dyspozycji tabor jest wykorzystywany do obsługi obecnego układu 
komunikacyjnego, w tym objazdów związanych z budową centralnego odcinka II linii metra. 
Uwzględniając tę sytuację, jak również zmniejszenie budżetu ZTM w roku 2013, należy przewidywać, 
że nie tylko niemożliwe będzie wprowadzanie na terenie Białołęki zmian generujących wzrost 
zapotrzebowania na tabor, a być może konieczne będzie wdrożenie takich korekt które przyniosą 
oszczędności zarówno w liczbie angażowanego taboru, jak i w wykonywanej pracy przewozowej. 

Temat zapewnienia bezpośredniego połączenia ul. Modlińskiej przez most Skłodowskiej-Curie 
ze stacją metra MŁOCINY będzie jeszcze przedmiotem naszych prac analitycznych, choć przy 
uwzględnieniu wyników dotychczasowych analiz, głosów pasażerów oraz wspomnianych ograniczeń 
budżetowych, funkcjonujący układ komunikacyjny (bez bezpośredniego połączenia w tej relacji) 
należy aktualnie uznać za optymalny.   

Przypominamy, że przebieg trasy i częstotliwość kursowania linii 152 zostały przyjęte po 
szeroko prowadzonych konsultacjach z zainteresowanymi mieszkańcami (w tym z Radą Osiedla 
Białołęka Dworska) przy udziale Urzędu Dzielnicy Białołęka. Uznajemy zatem, że obecne rozwiązanie 
jest optymalne i aktualnie nie planujemy go zmieniać. 

Informujemy także, że linia 214 kursowała w okresie, kiedy z powodu budowy wiaduktu był 
zamknięty przejazd w ciągu ulic Klasyków – Bohaterów. Była wówczas jedyną linią obsługującą ul. 
Klasyków. Wielokrotnie przeprowadzone pomiary wykazywały jednak znikome jej wykorzystanie przez 
pasażerów. Z tego powodu, a także z uwagi na brak możliwości zawracania przy przystanku 
kolejowym WARSZAWA PŁUDY po otwarciu wiaduktu, linia 214 przestała funkcjonować, a obsługujący 
ją autobus został zaangażowany do obsługi linii 152. 

Nadmieniamy również, że stacja metra MARYMONT nie jest jedynym węzłem przesiadkowym 
dla północno-wschodniej części Warszawy umożliwiającym kontynuowanie podróży w kierunku 
centrum miasta. Dojazd z północno-wschodnich obszarów Białołęki do Śródmieścia umożliwia także 
komunikacja kolejowa i komunikacja tramwajowa. Linia 326 na swojej obecnej trasie zapewnia dojazd 
do przystanku kolejowego WARSZAWA ŻERAŃ (skąd pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei 
Mazowieckich realizują szybkie połączenie bezpośrednio do centrum (do stacji Warszawa Centralna) 
lub do Dworca Gdańskiego gdzie istnieje możliwość przesiadki do linii metra) oraz do pętli 
tramwajowej ŻERAŃ FSO (skąd tramwaje linii 18 i 20 realizują bezpośrednie połączenie do centrum: 
na Trasę W-Z i na ul. Marszałkowską - czas podróży np. z przystanku KONWALIOWA do placu 
Bankowego z przesiadką na Żeraniu do tramwaju jest podobny jak z przesiadką do metra na stacji 
MARYMONT, a wykorzystując tramwaj można zrealizować podróż w większym komforcie, tj. pojazdami 
komunikacji miejskiej o mniejszym napełnieniu). W celu usprawnienia i przyspieszenia dokonywania 
przesiadek do linii tramwajowych autobusy linia 326 w szczycie porannym podjeżdżają na przystanek 
przelotowy ŻERAŃ FSO 01 zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku tramwajowego 
(przesiadka nie wymaga przechodzenia tunelem między pętlą autobusową i tramwajową). Z kolei w 
celu usprawnienia i przyspieszenia dokonywania przesiadek między autobusami linii kursujących ul. 
Płochocińską (w tym linii 326) i pociągami SKM i KM podjęliśmy działania mające na celu wyznaczenie 
dodatkowej pary przystanków autobusowych w bezpośrednim sąsiedztwie wyjść na peron przystanku 
kolejowego. Należy też dodać, że trasy linii 705 i 735 zostały wydłużone do stacji metra MARYMONT 
na wniosek Gminy Nieporęt, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału tej gminy w kosztach 
funkcjonowania komunikacji ZTM. Zmiana ta nastąpiła przy zaangażowaniu do obsługi tych linii 
niezmienionej liczby taboru.  



Zwracamy uwagę, że osiedle Dąbrówka Wiślana znajduje się w strefie dojścia do komunikacji 
nocnej prowadzonej ul. Modlińską. Ze względu na niewielkie potoki pasażerskie występujące w porze 
nocnej komunikacja nocna z założenia obsługuje ważniejsze ciągi komunikacyjne, a nie pokrywa 
wszystkich ciągów obsługiwanych komunikacją dzienną.  

Jednocześnie uwzględniając postępujący rozwój zabudowy mieszkaniowej w różnych częściach 
dzielnicy Białołęka, w 2013 roku będziemy prowadzili dalsze sukcesywne pomiary wykorzystania przez 
pasażerów poszczególnych linii komunikacyjnych. W przypadkach stwierdzania znacznie zwiększonego 
potoku pasażerskiego, przy uwzględnieniu wspomnianych ograniczeń, będziemy podejmowali 
stosowne działania zaradcze. 

 
Z poważaniem 
 
            Paweł Mudant 
            Kierownik Działu Organizacji Przewozów 
 

 

 

From: Tumasz Wojciech [mailto:wojtum@gazeta.pl]  
Sent: Tuesday, December 18, 2012 11:54 PM 
To: Zarząd Transportu Miejskiego 
Subject: Wnioski o zmiany w Białołęce 
 
Dzień Dobry, 
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosków o zmiany tras linii autobusowych w Białołęce. 

Pozdrawiam  
Wojciech Tumasz  
Wspólnota Samorządowa Gospodarność  

radny dzielnicy Białołęka  
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka  
ul. Modlińska 197, pok. 123  
03 – 122 Warszawa  
http://www.radny.com.pl  

mailto:wojtum@gazeta.pl  

 


