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znak: ZTM/Młociny/10/2014-16 
 
dotyczy:  przystosowania węzła Młociny do zwiększonych potoków pasażerskich z tramwajów. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 
 W związku z Pana odpowiedzią z dnia 12 stycznia 2016 r., znak: ZTM-PPO-4.647.3.2016.MPI / 4.MPI) 

będącą odpowiedzią na wniosek z 29 grudnia 2015 r., znak: ZTM/Młociny/09/2014-15 oraz w nawiązaniu do 

wcześniejszych wystąpień w tej sprawie, proszę jeszcze raz o przeanalizowanie konieczności budowy chodnika 

w lokalizacji wskazanej w piśmie z 5 listopada 2015 r. 

 Obecnie linia 2 dojeżdżając do przystanku Metro Młociny 28 korzysta z tego samego toru co linie: 11 i 

33 dojeżdżające do przystanku Metro Młociny 08. W przyszłości, gdy częstotliwość kursowania linii nr 2 

wzrośnie w stosunku do obecnie ustalonej (a stanie się to na pewno), 17-18 tramwajów kursujących w czasie 

godzin szczytu na liniach 11 i 33, 7-8 tramwajów kursujących w czasie godzin szczytu na linii 6 oraz 20-30 

tramwajów kursujących w czasie godzin szczytu na linii 2 spowoduje, że przepustowość toru prowadzącego do 

przystanków 28 i 08 ulegnie wyczerpaniu. Spowoduje to konieczność zatrzymywania się części kursów linii nr 

2 na przystanku Metro Młociny 09 (peron 7) – z oczywistych względów linie: 11 i 33 nie będą kierowane na ten 

peron. Tym samym mimo optymalnie konstruowanego rozkładu jazdy linii 2, część kursów i tak będzie musiała 

się zatrzymywać na peronie 7, aby nie spowodować zatoru tramwajowego przed przystankami Metro Młociny 

08 i 28. Po prostu w węźle Młociny brakuje dodatkowego toru tramwajowego lub peron na którym znajdują się 

przystanki 08 i 28 jest zbyt krótki (załączam schemat rozmieszczenia przystanków w węźle Młociny w celu 

analizy sytuacji). 
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 Rozwiązaniem problemu jest budowa chodnika w lokalizacji proponowanej przeze mnie lub wydłużenie 

peronu przystanku nr 28 w kierunku północnym. Przy czym wydłużenie peronu przystanku nr 28 nie 

wyeliminuje kolejki tramwajów na torze prowadzącym do tego peronu, czyli pozostaje wybudowanie chodnika. 

 

 Podsumowując, ponownie proszę o zbudowanie wnioskowanego chodnika. 
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  wybrany z listy 
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