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Dotyczy:  lokalizacji dodatkowego przystanku na ul. Świderskiej – Pancera01. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 Od czerwca 2011 r. prowadzę z Zarządem Transportu Miejskiego koresponden-
cję w sprawie konieczności lokalizacji dodatkowego przystanku na ul. Świderskiej 
(przystanek Pancera01) – załączam. Bardzo szybko – juŜ w lipcu 2011 r. – ZTM po-
informował, Ŝe podjął kroki w celu wybudowania tego przystanku. Jednocześnie na-
pisano o konieczności zwiększenia środków przyznawanych na ten cel przez władze 
miasta, czyli przez Panią Prezydent, gdyŜ Rada Warszawy akceptuje / zatwierdza 
przedkładane przez Panią Prezydent wnioski w tym zakresie. 
  
 Obecnie uruchomiono dwie linie autobusowe, które jeŜdŜą ul. Świderską na od-
cinku: ul. Mehoffera – ul. Świętosławskiego w kierunku ul. Świętosławskiego (dotych-
czas autobusy jeździły tym odcinkiem ul. Świderskiej jedynie w kierunku ul. Mehoffe-
ra). Linie te jednak nie mają pomiędzy ul. Mehoffera, a ul. Świętosławskiego Ŝadnego 
przystanku. 
 
 Bior ąc pod uwag ę fakt błyskawicznego wr ęcz uzgadniania, a nast ępnie 
wybudowania przystanku (wraz z zatok ą) na ul. Świderskiej przy TMP, dlaczego 
od 2011 r. nie udało si ę wygospodarowa ć środków na budow ę dodatkowego 
przystanku na ul. Świderskiej pomi ędzy ul. Mehoffera, a ul. Świętosławskiego? 
 
 Mieszkańcy mimo kursującego ul. Świderską na odc.: ul. Mehoffera – ul. Świę-
tosławskiego autobusu, nie mogą z niego korzystać z uwagi na brak przystanku, np.. 
przy ul. Maciejewskiego. 



 Czy mo Ŝliwe byłoby tymczasowe wyznaczenie przystanku Pance ra01 w 
rejonie ul. Maciejewskiego na jezdni – do czasu wyk onania rozwi ązania doce-
lowego (zatoki), aby mieszka ńcy jak najszybciej mogli korzysta ć z poł ączenia? 
 
 
Załącznik: 
Pisma kierowane do ZTM i uzyskane odpowiedzi 
 

                   Wojciech Tumasz 


