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znak: ZTM/Żerań/02/2018 
 
dotyczy:  konsultacji na temat zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na Żeraniu. 
 
 
 
  
Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 
 Obszar dzielnicy Białołęka położony pomiędzy ulicami: Płochocińską, Modlińską, a kanałem żerańskim 

od kilku lat przeżywa mocny wzrost inwestycji mieszkaniowych. Stale rosną liczba mieszkańców wymusza 

rozbudowę dróg w tej okolicy. Prócz dróg typowo lokalnych dla tego osiedla, planowane jest przez ZDM i 

Urząd Dzielnicy Białołęka połączenie ul. Krzyżówki z ul. Płochocińską. Wskazany ciąg drogowy, jeśli 

powstanie, będzie kręgosłupem komunikacyjnym dla wszystkich osiedli w ww. obszarze dzielnicy. 

Niewątpliwie tą nową ulicą kursować może komunikacja miejska. 

  

 Jednocześnie jednak plany budowy tego połączenia budzą uzasadnione obawy części mieszkańców.  

W związku z powyższym, aby przeciąć niedopowiedzenia i różne koncepcje wskazywane przez mieszkańców 

dotyczące: 

a) uruchomienia komunikacji autobusowej w rejonie ul. Krzyżówki i Kowalczyka, która mogłaby np. 

dowozić dzieci do szkół po przeciwnej stronie ul. Modlińskiej oraz na Tarchomin.  

b) połączenia ulicy Krzyżówki i Kowalczyka, 

c) obsługi komunikacyjnej tego obszaru poprzez istniejącą komunikację kursującą ulicami: Płochocińską i 

Modlińską,  
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zwracam się z prośbą o organizację otwartego spotkania w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy udziale 

przedstawicieli ZDM/ZMID, na którym mieszkańcy będą mogli uzyskać pełną informację na wymienione 

tematy oraz zapytać Państwa o wszelkie kwestie z nimi związane. 

  

 Na podstawie art. 39.1 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres poczty 

elektronicznej: wojtum@gazeta.pl . 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Radny Klubu Radnych Razem dla Białołęki 


