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znak: Swiderska/przystanek/07/2013 
 
dotyczy:  lokalizacji dodatkowego przystanku na ul. Świderskiej – Pancera01. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 W związku z finalizowaniem budowy przystanku autobusowego na ul. 
Świderskiej (Pancera01) oraz uwagami mieszkańców domów jednorodzinnych przy 
których ten przystanek ma być zlokalizowany, proszę o odpowiedź na pytania: 

1. Dlaczego o zamiarze budowy przystanku autobusowego nie byli powiadomieni 
mieszkańcy ul. Świderskiej, zwłaszcza właściciele nieruchomości przy których 
ten przystanek będzie wykonany? Mimo wykonywania zatoki w trybie 
zgłoszenia robót wypadałoby chociaż poinformować najbliższych 
mieszkańców o zamiarze budowy przystanku. 

2. Czy analizowano zlokalizowanie przystanku Pancera01: 
a) przy budynku Świderska 113 (koło parkingu – dz. 32/9 z obrębu 4-03-

07), 
b) przy ul. Maciejewskiego (dz. 5/3 z obrębu 4-03-07), 

 i dlaczego odrzucono powyższe lokalizacje? W opinii mieszkańców najlepszą 
 lokalizacją przystanku byłaby ta przy budynku Świderska 113. 

3. Czy zatoka przystanku Pancera01 będzie wykonana z betonu cementowego, 
tak jak zaleca to dokumentacja przetargowa? Niestety dokumentacja 
przetargowa jedynie „zaleca” taką nawierzchnię, a nie nakazuje. 

4. Czy zatoka autobusowa opisanego przystanku na pewno będzie miała nie 
mniej niż 3,00 m szerokości? Mieszkańcy widząc oznakowanie geodezyjne w 
terenie i porównując z dostępnymi planami na stronach ZTM: 
http://www.ztm.waw.pl/zamowieniapubliczne.php?c=93&i=326&l=1 , mają 
obawy, czy zatoka z chodnikiem na pewno będą miały właściwą szerokość, a 
tym samym wykonane w sposób bezpieczny dla wszystkich użytkowników. 

 
Proszę o wyczerpujące odpowiedzi na ww. pytania. 
 
 Proszę o zmianę lokalizacji zatoki przystanku Pancera01 – przesunięcie go 
pod nieruchomość Świderska 113. W ten sposób mieszkańcy osiedla będą mieć 
bliżej do przystanku: to dla nich projektowany jest ten przystanek. 



 Jednocześnie proszę mieć na uwadze, że mieszkańcy obawiają się, że 
zatrzymujące się autobusy na przystanku planowanym w obecnej lokalizacji będą 
powodować drgania, które będą przenosić się na ściany budynków jednorodzinnych 
stojących przy ul. Świderskiej – w przypadku braku zmiany lokalizacji zatoki, proszę 
o dopilnowanie, aby nawierzchnia przystanku była równa (nie zawsze nawierzchnia 
nowego przystanku jest równa). 
 
 
 

                   Wojciech Tumasz 
 
Do wiadomości: 
 
Prezydent m.st. Warszawy 
Burmistrz dzielnicy Białołęka 
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich 


