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wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 Sz. P. Andrzej Franków 
 Dyrektor 
 Zarządu Transportu Miejskiego 
 ul. Żelazna 61 
 00 – 848 Warszawa 
 
znak: Bialoleka/T-AK/linie/01/2013 
 
dotyczy:  zmian w trasowaniu linii autobusowych w zachodniej Białołęce po rozpoczęciu przebudowy 
Trasy AK i mostu Grota do drogi ekspresowej. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 W związku z nagłym terminem wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ul. 
Modlińskiej przy wjeździe na most Grota związanymi z rozpoczynającą się 
przebudową mostu Grota i Trasy AK i zebraniu opinii mieszkańców na temat 
możliwego funkcjonowania komunikacji miejskiej podczas przebudowy mostu i Trasy, 
wnioskuję o: 

1. Skierowanie linii 511 na Młociny bez postoju (postoje realizowane na pętli 
Dąbrówka Wiślana) w celu jak najszybszego dowiezienia pasażerów do metra 
bez ryzyka wydłużenia czasu podróży do metra spowodowanym zatorami 
drogowymi przy przejeździe mostem Grota i Trasą AK (o ile w ogóle wjazd z 
ul. Modlińskiej na most Grota, przy zamkniętej łącznicy L07L, np. przez 
łącznicę L05L z częściowo odwróconym ruchem, będzie możliwy). 

2. Skierowanie linii 103 do Białołęki przez most Północny do ul. Modlińskiej i 
dalej ul. Modlińską, Klasyków jak linia 152 do Białołęki Dworskiej, co pozwoli 
uzyskać bezpośredni dojazd do Młocin przez mieszkańców Białołęki Dworskiej 
i osiedla Klasyków. Jednocześnie wycofanie linii 103 z pętli Młociny pozwoli 
na przejazd linii 511 przez pętlę Młociny bez nadmiernego zagęszczenia 
autobusów na tej pętli w porannym szczycie. 

3. Skierowanie linii 152 na trasę: Białołęka Dworska - … - Światowida – Milenijna 
– Ćmielowska i po połączeniu jej z linią 133 dalsza trasa ul. Świderską (w obie 
strony) – Mehoffera - … - Choszczówka, co pozwoli skomunikować 
bezpośrednim autobusem budynki wielorodzinne z rejonu Milenijnej/ 
Ćmielowskiej ze szkołą nr 257 oraz umożliwi bezpośredni dojazd nową trasą 
linii 152 (133) młodzieży z ul. Świderskiej dojeżdżającej do gimnazjum nr 124 
przy ul. Przytulnej. 



4. Skierowanie linii 186 i 518 od przystanku Białołęka – Ratusz przez most 
Północny do ul. Marymonckiej i dalej Trasą AK (186) lub Słowackiego (518) do 
ich dotychczasowych tras. 

5. Skrócenie linii 705 i 735 do pętli na Tarchominie w celu umożliwienia 
przesiadki do autobusów w kierunku metra Młociny. 

 
Bardzo proszę o ustosunkowanie się do wniosków, a co najważniejsze 

wprowadzenie ich w życie. 
 
 

 
 
                   Wojciech Tumasz 


