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Znak: 17/01/2016 

 
Dotyczy: wprowadzenia priorytetu dla tramwajów wzdł uż ul. Marymonckiej. 
 
 

 Szanowna Pani Prezydent ! 

  

 W imieniu własnym, a przede wszystkim mieszkańców – pasażerów tramwajów linii 17 jeżdżących z 

Tarchomina centrum miasta, serdecznie dziękuję za wprowadzenie priorytetu dla tramwajów wzdłuż ul. 

Marymonckiej. Jest to drugie w ostatnim czasie (po wprowadzeniu priorytetu dla tramwajów na skrzyżowaniu 

TMP (ul. Kuklińskiego) z ul. Myśliborską) udogodnienie dla wielu mieszkańców Tarchomina, którzy w celu 

podróżowania po Warszawie wybierają tramwaj. 

 

 Obecnie, dzięki wdrożeniu priorytetu dla tramwajów wzdłuż ul. Marymonckiej, skróceniu o ok. 4 

minuty uległ ogólny czas przejazdu linii 17 w okolice hali Marymonckiej i dalej do właściwego celu podróży 

pasażerów. Przy okazji wprowadzenia priorytetu, na co zwracają uwagę mieszkańcy, zoptymalizowano układ 

przystanków tramwajowych przy ul. Marymonckiej, słusznie eliminując przystanek Las Bielański, na którym 

tramwaj musiał się zatrzymywać, mimo że po zatrzymaniu nagminnie okazywało się, że nikt nie wysiada, ani 

nie wsiada do tramwaju. Jednak przez fakt zatrzymania się kilkudziesięciu pasażerom tramwaju wydłużała się 

niepotrzebnie podróż. 

Podkreślić należy też w tym wypadku fakt, że po likwidacji przystanku tramwajowego Las Bielański, na którym 

na próżno zatrzymywały się tramwaje, dla kilkudziesięciu pasażerów korzystających dziennie z tego przystanku 

uruchomiono przystanek autobusowy, na który znacznie częściej niż wcześniej tramwaje podjeżdżają autobusy. 

Tym samym zapewniono, w mojej ocenie, lepszą obsługę komunikacyjną tego rejonu Bielan i w pełni 

zrekompensowano brak przystanku tramwaju. 



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

  

 Nawiązując do pisma z 05 maja 2016 r. (znak: Tram/Tarchomin/77/2016): „Mam nadzieję, że przykład 

rozwiązań w sygnalizacji świetlnej na Tarchominie będzie argumentem za wprowadzeniem priorytetu dla 

tramwajów w innych częściach miasta, np. przed wjazdem na pętlę Młociny od strony Tarchomina, na ul. 

Broniewskiego (przy Trasie AK), czy na ul. Wolskiej.”, wnioskuję o rozpoczęcie prac nad wdrożeniem 

priorytetu dla tramwaju przed wjazdem na pętlę Młociny od strony Tarchomina, tak aby przy uruchomieniu 

przedłużenia trasy tramwajowej do Nowodworów, pasażerowie mogli podróżować tramwajem z pełnym 

priorytetem na całej długości przejazdu. 

 

 

Do wiadomości: 
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