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znak: Z20-326/01/2013 
 
dotyczy:  zmiany trasy i godzin kursowania obecnej linii 326 (dawniej Z20). 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 Po wprowadzonych zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, 
spowodowanych rozpoczęciem budowy kanalizacji ściekowej w ul. Mochtyńskiej, a 
później jej zakończeniem, tj. po uruchomieniu linii Z20, a później przekształceniu jej 
w linię 326, w dalszym ciągu docierają do mnie głosy mieszkańców niezadowolonych 
zarówno z trasy, częstotliwości, jak i godzin kursowania obecnej linii 326. 
 Główna prośba płynąca od mieszkańców, to zmiana trasy linii 326 z obecnej: 
… Modlińska – Żerań FSO na: … Modlińska – most Grota – Trasa AK – Słowackiego 
– Włościańska – Metro Marymont. Taki wniosek przesyłałem do p. Dyrektora już we 
wrześniu 2012 r. w piśmie Tarchomin/TMP/linie/03/2012 : 
 
„Ponadto ostatnio otrzymuję głosy, aby skierować linię Z20 do Marymontu, a nie na Żerań i 
jednocześnie zastąpić ją linią stałą” 
 
 Opinie mieszkańców nie zmieniły się po kolejnych miesiącach funkcjonowania 
linii Z20 (na trasie Kobiałka – Żerań FSO), co znalazło odzwierciedlenie w kolejnym 
piśmie do p. Dyrektora – Tarchomin/TMP/linie/04/2012  z grudnia 2012 r.: 
 
„Z20 - najbardziej trafiona zmiana komunikacyjna ostatnich lat we wschodniej Białołęce! Linia 
od razu zyskała dużą liczbę pasażerów. Po zapowiedziach ZTM o planach pozostawienia jej 
jako stałej, kursującej w dni powszednie, duża część pasażerów chce też, aby jeździła 
bezpośrednio do metra Marymont.” 
 

 Niestety, ale wszystkie wnioski, które mieszkańcy wysyłali do ZTM w sprawie 
skierowania linii Z20 do metra Marymont zostały zignorowane. Także moje pisma, w 
których zaznaczałem potrzebę skierowania linii Z20 do metra Marymont nie 
przyniosły zmian w trasie linii Z20. Za to do metra Marymont zostały skierowane linie 



podmiejskie 705 i 735.  Prosz ę o wyja śnienie dlaczego do w ęzła przesiadkowego 
poło żonego dalej (metro) skierowano linie podmiejskie, p odczas gdy takie linie 
powinny by ć kierowane do najbli ższych w ęzłów przesiadkowych ( Żerań FSO), a 
jednocze śnie odmówiono skierowania do metra linii miejskiej?  W dalszym ciągu 
proszę o skierowanie linii (obecnie 326) do metra Marymont. Pasażerowie linii 
podmiejskich 705 i 735 będą mogli przesiadać się do częstszej linii 326 lub 511 (linie 
miejskie), a mieszkańcy Kobiałki nie będą musieli przesiadać się w drodze do metra. 
Naturalnym jest, aby mieszkańcy gminy mogli korzystać z komunikacji gminnej bez 
nadmiernych utrudnień (przesiadek) 
 Obecnie, gdy linia Z20 została przekształcona w szczytową, kursującą w dni 
robocze linię 326, mieszkańcom Kobiałki pogorszono komunikację. Dawna linia Z20 
kursowała przez cały tydzień od rana do wieczora – linia 326 jest linią szczytową, 
jeżdżącą w dni robocze. Takie godziny kursowania linii 326 uniemożliwiają wielu 
mieszkańcom szybszy dojazd do pracy poza godzinami szczytu, czy powrót do 
domów po dniu pracy, np. po godz. 19-tej. Mieszkańcy skarżą się także, że linia 326 
powinna jeździć częściej, np. co 15 minut (teraz: co 20 minut). Domagam się, w 
imieniu mieszkańców, aby linia 326 kursowała w godzinach międzyszczytowych oraz 
co najmniej do godz. 21-ej, zaś w godzinach szczytu jeździła co 15 minut. 
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