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Znak: Tarchomin/TMP/linie/10/2013 
 
Dotyczy:  zmian w trasowaniu linii autobusowych na Tarchominie i Nowodworach po oddaniu do użytku mostu północnego z 
uruchomioną linią tramwajową. 
 

Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 Po przywróceniu kursowania linii 516 na trasie Żerań FSO – Nowodwory, z moich, ale także i 
pasażerów, obserwacji wynika, że obecnie linia 516 w szczycie jeździ za rzadko w rejonie ul. 
Milenijnej / Ćmielowskiej.  
 
„Ludzie zdezorientowani, wsiadają w 211, bo 516 nie wiadomo czy przyjedzie ani kiedy. Raz nie 
przyjechał – stałam na przystanku 28min. Następnego dnia było podobnie, więc już nie chcąc 
ryzykować poszłam piechotą pod Tesco. Ludzie czekając na 516, wsiadają w 211 by trochę 
podjechać, nie wszyscy jednak się mieszczą. Upychanie się w autobusie trwa b. długo, w końcu 
niektórzy rezygnują, bo się nie mieszczą i 211 ma już kolejne minuty opóźnienia. Na następnym 
przystanku już nie wsiądą dzieci dojeżdżające do szkoły, bo jest przepełniony (dziś tą samą sytuację 
widziałam). 
Gdyby 516 jeździł częściej, odciążyłby 211.” 
 
Prosz ę ponownie o zwi ększenie cz ęstotliwo ści kursowania linii 516 w szczycie z obecnej: „co 
15 minut” na „co 10 minut”. Dodatkowe 2 kursy autob usu 516 rozwi ązałyby problem. 
 
Jeśli jednak odpowiedź będzie negatywna, proszę o takie ustawienie rozkładu jazdy linii: 516, 211 i 
302, aby godziny odjazdu wszystkich wymienionych linii w jak najmniejszym stopniu pokrywały się w 
zespole przystankowym Ćmielowska. Obecnie mieszkańcy obserwują, że: 
 
„…w szczycie porannym zbyt zbiega się w czasie 516 z 302, przystanek Ćmielowska – autobusy 
podjeżdżają wszystkie na raz, potem 10-15minut nic.” 
 
I mają rację, bo obecny rozkład jazdy jest następujący (kolor czarny – linia 211, kolor zielony linia 302, 
kolor czerwony – linia 516): 
6:  01 04 13 16 24 29 41 44 45 56 
7:  00 10 14 15 25 30 40 44 45 55 
8:  00 11 14 15 27 30 43 44 45 59 59 
9:  13 14 14 29 29 43 44 44 59  



 
 Mieszkańcy ponadto zasygnalizowali mi, że 516 często opóźnia się o ok. 3 minuty lub 
przyjeżdża 3 min.za wcześnie, co powoduje, że: 
 
„Jest też problem dla matek z wózkami. One nie mają co marzyć o zmieszczeniu się w autobusie w 
godzinach szczytu. A dla nich właśnie najtrudniej iść 10minut piechotą do innych linii autobusowych. 
Podobnie z powrotem. Trudno stać 15 min na przystanku czekając na przesiadkę. 516 rozmija się z 
rozkładem o 3-5minut, wymaga regulacji.” 
 
Prosz ę o kontrol ę punktualno ści kursowania linii 516 w zespole przystankowym Ćmielowska. 
Linia 516 jad ąc czy to od strony Żerania, czy od strony Nowodworów, nie napotyka na s wojej 
drodze korka, a ż tak bardzo dobiegaj ące od rozkładu jazdy kursowanie linii nie powinno m ieć 
miejsca. 
 
 
 Uprzedzając odpowiedź (którą najczęściej otrzymuję na wnioski o zwiększenie częstotliwości 
kursowania linii autobusowych) z informacją o: 
„Cały będący w dyspozycji tabor jest wykorzystywany do obsługi obecnego układu komunikacyjnego, 
w tym objazdów związanych z budową centralnego odcinka II linii metra.”, 
i/lub: 
„Jednocześnie Rada Warszawy na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w 2013 roku przyznała mniej 
środków niż było to wcześniej planowane, a zatem aktualnie musimy prowadzić prace nad 
określeniem zakresu ograniczeń w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.” 
 
Niewątpliwie aspekt finansowy funkcjonowania komunikacji miejskiej w Warszawie jest jednym z 
głównych determinantów kształtujących obraz i jakość komunikacji miejskiej w mieście. W ostatnich 
latach nastąpił znaczny (wg moich informacji o ok. 30% w ciągu ostatnich 2-3 lat) wzrost zatrudnienia 
w ZTM i obecnie liczba pracowników tej instytucji przekracza 650 osób. Przy średnim wynagrodzeniu 
jedynie 2.000 zł brutto/m-c koszty administracyjne związane z komunikacją miejską w Warszawie 
wzrosły zatem o ok. 4.500.000 zł (cztery i pół miliona) rocznie. 
 
 Czy zatem nadmierny wzrost liczby urz ędników planuj ących komunikacj ę w mieście nie 
jest po średnio przyczyn ą ograniczenia środków, które miasto mo że przeznaczy ć na 
funkcjonowanie komunikacji miejskiej (zamówienie wo zokilometrów w spółkach 
autobusowych, tramwajach, metrze, SKM)?  
 
 
 Jeszcze raz proszę o odpowiednie zwiększenie częstotliwości kursowania linii 516 i 
skorelowania jej rozkładu z liniami 211 i 302. 
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