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 Sz. P. Wiesław Witek 
 Dyrektor 
 Zarządu Transportu Miejskiego 
 ul. Żelazna 61 
 00 – 848 Warszawa 
 
znak: Bialoleka/T-AK/linie/02/2014 
 
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 wprowadzeniem korekty tras dla linii autobusowych skręcających 
do niedawna bezkolizyjne na most Grota z ul. Modlińskiej, polegającej na przejeździe 
autobusów linii: 186, 511, 705 i 735 przez pętlę Żerań FSO, na podstawie własnych 
obserwacji proszę o dodanie dla ww. linii autobusowych jednokierunkowego 
przystanku Żerań FSO. 
 
 Opisywane linie autobusowe przejeżdżają przez pętlę Żerań FSO bez 
zatrzymania, tymczasem autobusy tych linii mogłyby wjeżdżać na pętlę, zatrzymywać 
się na przystanku Żerań FSO 14 (obecnie kraniec rzadko jeżdżącej linii 326), a 
następnie jechać w stronę mostu Grota. 
 
 Dzięki temu pasażerowie tych linii zyskaliby możliwość przesiadki do 
tramwajów na pętli Żerań FSO bez konieczności dodatkowej przesiadki i 
jednocześnie odciążeniu uległaby linia 509 na odcinku Światowida – Żerań FSO. 
Ponadto wszystkie autobusy skręcające na most Grota z ul. Modlińskiej nie 
musiałyby pokonywać zakrętu o 180 stopni, aby wjechać na łącznicę prowadzącą w 
stronę mostu Grota. 
 
 Wadą proponowanego rozwiązania jest zwiększenie ruchu autobusowego w 
obrębie pętli autobusowej oraz wydłużenie o ok. 1 minutę ogólnych czasów 
przejazdu wszystkich ww. linii autobusowych. 
 
 W mojej ocenie zysk z dodatkowego przystanku (dogodna przesiadka, także w 
stronę Bródna) przeważałby nad stratami. 



 
Bardzo proszę o wprowadzenie wniosku w życie w najbliższym możliwym 

terminie. 
 
Zgodnie z art. 391 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą 

elektroniczną na adres: wojtum@gazeta.pl . 
 
 

 
 
                   Wojciech Tumasz 


