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znak: Tarchomin/TMP/linie/09/2013 
 
dotyczy:  zmian w trasowaniu linii autobusowych na Tarchominie i Nowodworach po oddaniu do 
użytku mostu północnego z uruchomioną linią tramwajową. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 

 
 Wraz z mieszkańcami Tarchomina i Nowodworów bardzo cieszę się, że 
monity pasażerów, czy moje odniosły skutek i linia 516 została przywrócona na trasę 
sprzed 21 stycznia 2013 r. 
 
 Niestety wg zapowiedzi ZTM, nowa-stara linia 516 ma kursować w szczycie co 
15 minut (przedtem kursowała co 7-8 minut). Taka częstotliwość jazdy linii 516 nie 
jest dobrym rozwiązaniem zważywszy na promowanie komunikacji miejskiej w 
mieście, czy z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb mieszkańców dzielnicy 
Białołęka. O ile 516 w Nowodworach co 15 minut wraz z 214 co przynajmniej 10 
minut, to jest więcej niż poprzednie 516 co 7-8 minut (wzrost z 8 kursów na godzinę 
do 10 kursów na godzinę), to okolice Ćmielowskiej i Milenijnej otrzymają łącznie 516 i 
211 rzadziej niż poprzednio. Było 8 kursów 516 na godzinę i 3 kursy 211 (a także 
dodatkowy, bonusowy kurs w godzinach porannych - dla dzieci dojeżdżających do 
szkół), a będą 4 kursy na godzinę 516 i 4 kursy 211, czyli tyle kursów co wcześniej 
samej linii 516. Nawet jak pojawią się dodatkowe kursy 211, to i tak nie będzie to ta 
sama oferta przewozowa, która była przed 21 stycznia 2013 r. 
 
 Proszę o zwiększenie częstotliwości kursowania linii 516, zwłaszcza na 
odcinku: Ćmielowska - Żerań FSO. Zmiany na linii 516 oprócz zmniejszenia podaży 
miejsc, nie są korzystne także w aspekcie skomunikowania tej linii z liniami 
tramwajowymi odjeżdżającymi z pętli Żerań FSO. Tramwaje linii 18 i 20 jeżdżą w 
takcie co 10 minut, ale najczęściej odjeżdżają razem jeden po drugim z Żerania FSO 
(wpływ na ten fakt ma niewątpliwie przedłużające się przywrócenie funkcjonowania 
pętli Żerań FSO spowodowane przebudową Trasy Toruńskiej) i pasażerowie linii 516 



dojeżdżający co 15 minut na tę pętlę w praktyce przy co drugim kursie 516 muszą 
dłużej czekać po przesiadce na dalszą podróż. Podobnie sprawa wygląda przy 
powrocie do domów. M.in. dlatego wielu pasażerów wybiera obecnie autobus linii 
509 (np. już na przystanku Białołęka Ratusz), który mimo wysokiej częstotliwości 
kursowania jest przeciążony w szczycie. 
 
 Ponieważ linia 516 została przywrócona na starą trasę, co oznacza że jej 
przekształcenie w okresie 21 stycznia – 10 lutego 2013 r. zarówno co do trasy, jak i 
częstotliwości było błędem i nieodpowiedzialnością ZTM, proszę o informację jakie 
koszty m.st. Warszawa poniosło i poniesie w związku ze zmianami na linii 516, które 
nastąpiły ostatnio i czy w momencie, gdy fundusze na komunikację miejską w 
Warszawie są ograniczane, działanie ZTM w sprawie linii 516 nie jest 
niegospodarnością? 
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