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znak: Tarchomin/TMP/linie/07/2013 
 
dotyczy:  wykonania usprawnień drogowych po skierowaniu autobusów ulicą Świderską do tramwaju. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 

 
 Obserwując w minionym tygodniu działanie komunikacji autobusowej po 
zmianach wprowadzonych 21 stycznia 2013 r., potwierdzam to, o czym pisałem w 
piśmie z dnia 15 stycznia 2013 r. (znak: Tarchomin/TMP/linie/05/2013 ): 
 
„… Kursujące w taki sposób autobusy [Świderska – STARE ŚWIDRY, powrót: 
Myśliborska…] spowodują kompletne zakorkowanie całego ciągu ul. Świderskiej w kierunku 
ul. Myśliborskiej (i dalej w stronę ul. Dorodnej), czego przyczyną będzie niewydolny skręt z 
ul. Świderskiej w ul. Myśliborską przy dawnej Fabryce Domów. Już dziś jeden samochód 
osobowy skręcający w tamtym rejonie w ten sposób (czyli w lewo, relacja: zachód – północ) 
powoduje powstanie długiej kolejki pojazdów oczekujących do skrętu w prawo na południe. 
Po pojawieniu się autobusów – i to w liczbie kilku(nastu?) na godzinę – ten problem bardzo 
się spotęguje. W tworzącym się korku utkną wszystkie autobusy, które ZTM chce 
skomunikować poprzez ten ciąg (Świderska – Myśliborska) z tramwajem. Autobusy te będą 
jeździć niepunktualnie i w tzw. stadach. Pociągnie to za sobą spadek popytu na te linie ze 
strony pasażerów.  
 Prosz ę zawczasu zobowi ązać ZTM do jak najszybszego wybudowania 
lewoskr ętu na skrzy żowaniu ulic: Świderskiej i My śliborskiej, a dopiero w dalszej 
kolejno ści dopu ścić skierowanie na t ę trasę autobusów .” 
 
Moim zdaniem, aby wyeliminować zakłócenia w ruchu autobusowym wywołane przez 
ruch na opisywanym lewoskręcie należy wykonać następujące działania: 

1. Jak najszybciej wybudować oddzielny pas do skrętu w lewo lub 
2. Przywrócić dla ruchu autobusowego dawną pętlę Stare Świdry (oznaczona nr 

1 na rysunku) lub 
3. Wykonać dodatkową pętlę autobusową w rejonie ulicy Świderskiej za 

wyjazdem z tunelu pod TMP (obszar zaznaczony nr 2 w rysunku) wraz z 



przystankiem naprzeciwko niedawno zbudowanej zatoki autobusowej na ul. 
Świderskiej. 

 
 
 W każdym z przypadków wymienionych w punktach powyżej zostanie: 

a) ograniczony wpływ lewoskrętu na kursowanie autobusów (1 i 2) lub, 
b) wpływ ten będzie całkowicie wyeliminowany (3) 

z tego względu, że w przypadku działań z pkt. 1, autobusy choć nadal będą skręcać 
w lewo, to nie będą blokować pozostałego ruchu (w tym innych autobusów stojących 
w kolejce), w przypadku działań z pkt 2, autobusy dojeżdżając do przywróconej dla 
ruchu autobusowego pętli będą skręcać w prawo, a po wyjeździe z pętli będą mogły  
jechać w stronę ul. Myśliborskiej wraz z głównym kierunkiem ruchu (mogą skręcić też 
w lewo w ul. Świderską, ale wówczas również należałoby wybudować drugi 
przystanek (do pary z: Świderska05), aby zapewnić przesiadkę tramwaj – autobus w 
stronę Nowodworów), a w przypadku działań z pkt 3, autobusy w ogóle nie musiałyby 
dojeżdżać do skrzyżowania ul. Świderskiej z ul. Myśliborską i nie obciążałyby tego 
skrzyżowania – przesiadki byłyby realizowane w zp „Świderska”, a zawracanie i 
postój autobusów na nowej pętli. 
  
 Alternatywnie do działań z pkt 2, należałoby przebudować skrzyżowanie ulic: 
Myśliborskiej i Dorodnej, aby umożliwić przejazd autobusu i w ten sposób linia 214 
mogłaby zostać wydłużona do Żerania zapewniając przy okazji obsługę 
komunikacyjną dla mieszkańców z budynków położonych wzdłuż ul. Myśliborskiej. 
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