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znak: Tarchomin/TMP/linie/08/2013 
 
dotyczy:  zmian w trasowaniu linii autobusowych na Tarchominie i Nowodworach po oddaniu do 
użytku mostu północnego z uruchomioną linią tramwajową. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 

 
 Od tygodnia, tj. od momentu wprowadzenia zmian w kursowaniu linii 
autobusowych na Tarchominie i Nowodworach (linie: 211, 214, 516 i 741), 
nieustannie dostaję sygnały niezadowolonych mieszkańców, którym nie podobają się 
zmiany, zwłaszcza na linii 516 (zarówno trasa, jak i częstotliwość kursowania w ciągu 
całego dnia). 
 Wszystkie głosy można podsumować w następujący sposób: 
 
„Przywróci ć kursowanie linii 516 na starej trasie i z dotychcz asow ą 
częstotliwo ścią !” 
 
 Wszystkie te opinie potwierdzają słuszność moich wniosków składanych od 2 
tygodni do Pani, Pani Prezydent. Ponownie stanowczo domagam się w imieniu 
swoim i mieszkańców – pasażerów korzystających do niedawna z linii 516 do  
przywrócenia tej linii na dawną trasę. Niewątpliwie zmiany na linii 516 były wielkim 
błędem ZTMu i trudno będzie osobie zatwierdzającej projekt wycofać się z tej 
nieprzemyślanej decyzji. Spodziewam się, że w najbliższym czasie (do 2 tygodni) 
zostaną dokonane korekty w trasach linii autobusowych, wprowadzonych 21 stycznia 
2013 r. i jeśli wśród tych korekt nie będzie zmian na linii 516 polegających na 
przywróceniu trasy i częstotliwości do stanu z piątku 18 stycznia 2013 r., to bardzo 
proszę o szczegółowe uzasadnienie tego kroku. 
 
 Jednocześnie rozumiem konieczność dywersyfikacji połączeń do metra z 
użyciem linii tramwajowej nr 2, ale w tym wypadku do czasu wykonania przystanku 
Pancera01 na ul. Świderskiej (wnioskuję o to od dawna do ZTM i tylko brak pieniędzy 



stoi na przeszkodzie w realizacji tego wniosku), skorygowana powinna być trasa linii 
214 z trasy obecnej: … Nowodworska – Mehoffera – Świderska - … na: … 
Nowodworska – Mehoffera – Światowida – Świętosławskiego – Świderska, aby 
zapewnić dostępność do linii 214 dla mieszkańców, którzy korzystają z przystanku 
Mehoffera i Tarchomin. 
 
 
 
 
 
 
                   Wojciech Tumasz 


