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INTERPELACJA NR 99 
 
 

 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Terminu, w jakim skrzy żowanie ul. Odkrytej z ul. H. Ordonówny zostanie przystosowane do 
kursowania autobusów. 
 

W lutym br na stronach ZTM pojawiła się informacja będąca podsumowaniem konsultacji społecznych 

w sprawie zmian w komunikacji autobusowej na terenie dzielnicy Białołęka, które miały być wprowadzone 

m.in. na linii 518: 

„Na terenie Białołęki, z uwagi na niewielkie zainteresowanie mieszkańców skierowaniem linii przez ul. Strumykową i 
Štefánika, trasa ulegnie modyfikacji. W związku z powyższym linii 518 zostanie skierowana na następującą trasę: 

NOWODWORY – Światowida – Ordonówny – Odkryta – Nowodworska – Mehoffera – Świderska – Porajów – 
Myśliborska – Światowida – Modlińska – most Grota-Roweckiego – Trasa AK – Słowackiego – (powrót: Włościańska – 
Żelazowska) – Mickiewicza – Andersa – Muranowska – Bonifraterska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy 
Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY. 

Z uwagi na brak odpowiedniej liczby taboru pozwalającej na zwiększenie częstotliwości kursowania 518 na tak długiej 
trasie, konsekwencją utrzymania trasy z Nowodworów do Śródmieścia jest pozostawienie dotychczasowej częstotliwości 
kursowania tej linii. 

Zgodnie z pierwotną propozycją linia 518 na południowym odcinku ulicy Odkrytej a także na ciągu ul. Świderskiej zastąpi 
kursującą obecnie tylko w godzinach porannego szczytu linię 314. 

Do wprowadzenia powyższych zmian wymagana jest przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Białołęka, w celu 
dostosowania ich do możliwości przejazdu autobusów przegubowych. W związku  
z powyższym trasy linii 314 i 518 pozostaną bez zmian do czasu realizacji powyższych inwestycji. Przewidywany termin 
wprowadzenia zmian to 1.09.2017.” 

Proszę o informacje w jakim terminie skrzyżowanie ul. Odkrytej z ul. H.Ordonówny zostanie 

dostosowane do ruchu komunikacji miejskiej? 

Czy zostały podjęte jakiekolwiek działania pod tym względem – proszę o ich wskazanie, a jeśli nie, to 

dlaczego? 
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Proszę także o przedstawienie wymogów ZTM w zakresie przystosowania tego skrzyżowania do ruchu 

komunikacji miejskiej. 
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