
Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 21 dni od daty zarejestrowania interpelacji przez Wydział Obsługi Rady. 

            
Rada Dzielnicy Białoł ęka miasta stołecznego Warszawy 
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. (22) 510 31 10, fax (22) 676 69 14, 
bialoleka.wor@um.warszawa.pl , www.bialoleka.waw.pl 
 

Warszawa, 10 stycznia 2017 r.  
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
klubu Razem dla Białołęki  
wojtum@gazeta.pl 
 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P.  
 Wiesław Witek 
 Dyrektor ZTM 
 ul. Żelazna 61 
 00–848 Warszawa 
 
 
znak: konsultacje2016/01/2017  
 
 
Dotyczy:  planowanych do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w dzielnicy Białołęka. 
 
 
 
Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 W związku z docierającymi do mnie głosami mieszkańców z północno-wschodniego 
obszaru dzielnicy Białołęka (przede wszystkim  z os. Regaty), związanymi z trwającymi 
konsultacjami dotyczącymi zmian w funkcjonowaniu i sposobie organizacji komunikacji 
miejskiej na terenie dzielnicy Białołęka, proszę o uwzględnienie następujących wniosków: 
 

a) należy zastąpić linię szczytową o nr 326, linią całodzienną i całotygodniową o nr z 
zakresu 1xx – 2xx, np. 106; linia ta powinna kursować ze zwiększoną częstotliwością 
w godzinach szczytu – co 10 minut – oraz powinna być skoordynowana z godzinami 
kursowania pociągów odjeżdżających z przystanku PKP Żerań, 

 
Obecnie mieszkańcy Osiedla Miasteczko Regaty i okolic w przeważającej części 
korzystają z linii autobusowej 326, która zapewnia najszybsze połączenie z metrem 
(Marymont) oraz pociągami (PKP Żerań). W dni robocze codziennie rano mieszkańcy 
okolic ul. Kobiałki zmuszeni są do jazdy w zatłoczonym autobusie linii 326. Warto dodać, 
że już na przystanku Frachtowa (3-ci przystanek od pętli Olesin) autobus linii 326 
wypełniony jest do pełna. W weekend, aby dojechać do Metra Marymont mieszkańcy 
Osiedla Regaty (gdzie większość to rodziny z małym dziećmi) muszą przejść ponad 
kilometr aby wsiąść do autobusów linii 7xx na przystanku Kobiałka. Uruchomienie linii 
całotygodniowej ulżyłoby bardzo wielu mieszkańcom. 
 
b) należy na ul. Płochocińskiej, na pasie służącym do skrętu w prawo w ul. Płytową, 

wytyczyć pas autobusowy, aby autobusy jadące prosto ul. Płochocińską przez 
skrzyżowanie z ul. Płytową mogły korzystać z tego pasa. 
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Proponowany pas autobusowy skróciłby podróż pasażerom autobusów w godzinach 
szczytu o ok. 2 minuty. 
 
c) należy na ul. Płochocińskiej (odc. ul. Marywilska – ul. Modlińska) wytyczyć pas dla 

autobusów w stronę ul. Modlińskiej w taki sposób, aby jezdnię na tym odcinku ul. 
Płochocińskiej o szerokości ok. 10 m podzielić na 3 pasy ruchu: 2 pasy do jazdy w 
kierunku ul. Modlińskiej, w tym prawy pas jako pas autobusowy + 1 pas w kierunku ul. 
Marywilskiej. 

 
Proponowany pas autobusowy, mimo że doprowadziłby do likwidacji wielu wydzielonych 
pasów do lewoskrętu z ul. Płochocińskiej w ulice prostopadłe do ul. Płochocińskiej 
wytyczone po północnej stronie ul. Płochocińskiej, spowodowałby znaczne ułatwienie 
podróżowania dla pasażerów komunikacji miejskiej – podróż mogłaby być skrócona o 
nawet 10 minut w godzinach szczytu na tym odcinku ul. Płochocińskiej. Korzyści dla 
pasażerów przewyższyłyby straty związane z likwidacją pasów do lewoskrętu. 
 
d) należy na przystankach PKP Żerań w kierunku Olesina ustawić wiatę przystankową. 
 
Obecnie brak takiej wiaty na ww. przystankach. 
 

 Proponowane zmiany w funkcjonowaniu komunikacji przyniosłyby znaczną poprawę 
dojazdu dla mieszkańców okolic ul. Kobiałka do metra Marymont poprzez poprawę komfortu 
ich podróży i przede wszystkim przez skrócenie czasu tej podróży, przez co mieszkańcy tej 
okolicy jeszcze częściej niż obecnie wybieraliby podróżowanie komunikacją miejską. W 
dłuższej perspektywie czasu może to spowodować zmianę zwyczajów mieszkańców, a 
nawet ograniczenie używania samochodów prywatnych zarówno w tygodniu, jak i w 
weekend, co w obecnej sytuacji panującego w Warszawie smogu może przynieść wymierne 
korzyści. 
 
 
  Zgodnie z art. 391 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na 
adres: wojtum@gazeta.pl . 
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