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znak: Tarchomin/TMP/linie/06/2013 
 
dotyczy:  zmian w trasowaniu linii autobusowych na Tarchominie i Nowodworach po oddaniu do 
użytku mostu północnego z uruchomioną linią tramwajową. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 

 
 W ślad za wnioskami zawartymi w piśmie z dnia 15 stycznia 2013 r. (znak: 
Tarchomin/TMP/linie/05/2013 ) oraz po publikacji na stronach ZTM rozkładów jazdy, które 
mają obowiązywać od 21 stycznia br, m.in. częstotliwość kursowania: 

a) „nowej” linii 516 co 15 minut przez cały dzień (obecnie w szczycie co 8 minut), 
b) nowej linii 214 co 7,5/15/10 (szczyt A, międzyszczyt, szczyt B) 

 
ponownie zwracam uwagę, na ułomność rozwiązania, jakim jest podział obecnej linii 
516 na dwie linie i skierowanie ich do pętli Stare Świdry. 
 Mieszkańcy okolic Milenijnej/Ceramicznej/Pomorskiej pozostaną z linią 516 
kursującą co 15minut oraz 302 (co 30 minut), co bardzo obniży jakość z trudem 
wywalczonej obecnej komunikacji w tym rejonie dzielnicy. Od ostatnich konsultacji z 
ZTM, dzięki którym utrzymano linię 302, odjęto z niej kursy, zagęszczając je w 516, 
wybudowano kolejne bloki, przybyło mieszkańców. Po zagęszczeniu kursów 516 
komfort podróży/powrotów z miasta wzrósł. To był argument ZTMu na konsultacjach: 
„mieszkańcy nie będą marznąć na przystankach, idea jest taka, aby linii było więcej, 
ale krótszych i jeżdżących częściej – więcej przesiadek, mniej czekania na 
przystankach.” 
Mieszkańcy przystali na to i rzeczywiście obecna linia 516 zdała egzamin, cyt: 
„Naprawdę to duży komfort, kiedy nie muszę jeździć z "rozkładem w ręku", kiedy /poza sobotą i 
niedzielą/ wiem, że o której nie dotrę na przystanek, to za kilka minut autobus będzie. Zarówno rano, 
między 6:00 a 9:00, jak i po południu, od 15:00 do 19:00- 20:00. To duża różnica, kiedy nie trzeba 
czekać 15minut. Jeśli zostanie rzadko jeżdżące 516 i incydentalnie jeżdżące 302, znacznie obniży to 
jakość i komfort mieszkania. W tej chwili często na poranny autobus 516 tuż po godz.7 czeka 
"chmura" ludzi, czasem gdy jeden wypadnie z kursu ludzie się nie mieszczą i ma miejsce akcja "kto 
pierwszy ten lepszy". Jak będzie po ograniczeniu linii 516? 



Czy naprawdę ZTM oczekuje, że wszyscy nagle zamiast na Żerań, zaczną przemieszczać się na 2 
stronę Wisły Mostem Skłodowskiej? 
Już w tej chwili mogli by to robić rano przez linię 211 -są dodatkowe kursy podwożące do 101 (kursy 
szkolne).” 
 
Należy linię 516 pozostawić w postaci takiej, jakiej jest i nie tworzyć nowej linii 214. 
W zamian należałoby wydłużyć linie: 
133 po trasie: Ćmielowska, Milenijna, Światowida, Myśliborska, Porajów, Świderska, 
STARE ŚWIDRY, Myśliborska, Światowida... 
oraz 
152 po trasie: Światowida, Świętosławskiego, Świderska, STARE ŚWIDRY, 
Myśliborska, Porajów, Świderska, Ćmielowska, Światowida… 
 
Na takim rozwi ązaniu nie traciliby obecni mieszka ńcy mieszkaj ący w zasi ęgu 
kursowania linii 516 i zyskaliby mieszka ńcy korzystaj ący z linii 133 i 152. 
 
 
 
 
 
 
                   Wojciech Tumasz 


