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dotyczy:  przystosowania węzła Młociny do zwiększonych potoków pasażerskich z tramwajów. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 
 W ślad za dotychczasową korespondencją, w tym m.in. pismem z dnia 31 grudnia 2014 r. (znak: 

ZTM/Młociny/07/2014) oraz odpowiedzią z dnia 13 stycznia 2015 r. (znak: ZTM-

NR.051.3.2015.ARU/2.ARU.ZTM-NR) oraz stałymi (z racji niemal codziennego korzystania) obserwacjami 

funkcjonowania węzła Młociny w porannym szczycie komunikacyjnym, proszę o dobudowanie po południowej 

stronie toru tramwajowego aktualnie prowadzącego do peronu nr 7, chodnika o szerokości do 7 m, na który 

mogliby wysiadać pasażerowie tramwajów dwukierunkowych, które wjeżdżają z pasażerami z Tarchomina na 

tor przy peronie 7: 

 

Zdjęcie przedstawia pasażerów wysiadających z tramwaju na peron nr 7, którzy potem przechodzą przez tory w 
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kierunku wejścia do stacji metra. Gdy tramwaj rusza, tłum pasażerów musi się zatrzymać. Gdyby był peron po 

południowej stronie toru, to pasażerowie wysiadaliby z dwukierunkowego tramwaju (taki jest na zdjęciu) na 

lewą stronę tramwaju, gdzie mieliby więcej miejsca niż na wąskim peronie nr 7 i szybciej doszliby do metra. 

Ponadto nie wchodziliby pod tramwaj stojący przy peronie 7, a gdy ten rusza, nie musieliby zatrzymywać się, 

aby go przepuścić. 

 

Na zdjęciu przedstawiłem szkic chodnika, który służyłby pasażerom. 

 

 Proszę o jak najszybsze zaprojektowanie i zbudowanie opisanego chodnika. 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Wspólnota Samorządowa Gospodarność 


