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ZTM/Tarchomin/01/2008 
 
dotyczy: wprowadzenia od 23 czerwca 2008 r. zmian w funkcjonowaniu linii autobusowych na 
osiedlu Tarchomin 
 
Szanowni Państwo ! 
 

W imieniu mieszkańców dzielnicy przybyłych na posiedzenie komisji inwestycyjnej w dniu 
11 czerwca 2008 r., na którym obecnie byli takŜe przedstawiciele ZTM-u: p. Zając i p. Kadlof, 
zwracam się z wnioskiem o następującą korektę Państwa projektu zmian w funkcjonowaniu linii 
autobusowych na osiedlach: Tarchomin i Nowodwory. 
Korekta polega na: 

1. Pozostawieniu na obecnej trasie linii 144. 
2. WydłuŜeniu linii 404 z pętli Tarchomin do pętli Nowodwory. 
3. Zmianie niewielkiego odcinka trasy linii 503 na osiedlu Tarchomin. 

 
Ad. 1 
Posiedzenie komisji inwestycyjnej dało jasną odpowiedź w kwestii linii 144. Mieszkańcy ul. 
Milenijnej, Ceramicznej zdecydowanie nie wyobraŜają sobie braku tej linii w pobliŜu swoich 
osiedli. Zastąpienie jej (jak Państwo projektują) linią 516, pomimo jej częstszego kursowania, nie 
spowoduje polepszenia komunikacji publicznej obsługującej ten rejon osiedla Tarchomin. 
Polepszenie funkcjonowania komunikacji dla tego obszaru osiedla moŜe odbyć się jedynie poprzez 
utrzymanie linii 144 i dodaniu dodatkowej. 
 
Ad. 2 
WydłuŜenie linii 404 z pętli Tarchomin do pętli Nowodwory wyeliminuje uciąŜliwą obecnie 
przesiadkę do/z linii 404 na przystankach na Tarchominie, w celu dojazdu do pętli Nowodwory. O 
taką zmianę postulują mieszkańcy, gdyŜ podróŜ w kierunku Ochoty i Woli jest w czasie szczytu 
komunikacyjnego wystarczająco uciąŜliwa – wyeliminowanie przesiadki podniosłoby atrakcyjność 
połączenia. Dodatkowo na przystankach komunikacji miejskiej, na terenie osiedli Tarchomin i 
Nowodwory, zostały wywieszone propozycje zmian trasy tej linii, w celu szerokiego 
przekonsultowania z mieszkańcami – wnioski powinny spływać równieŜ do Państwa. 

a) zmiana polegająca na kursowaniu na Tarchominie tej linii trasą jak obecne 508 – załącznik 
1: ztm-proj20080613zmiany-od23czerwca_404_1.gif 

b) zmiana polegająca na kursowaniu na Tarchominie tej linii trasą jak obecne 510 – załącznik 
2: ztm-proj20080613zmiany-od23czerwca_404_2.gif 



W przypadku trasy a) byłoby to jednocześnie częściowe zrekompensowanie wycofania linii 101 z 
Tarchomin z ulic: Świderskiej i Porajów. 

Podczas spotkania w urzędzie dzielnicy, padł argument o braku miejsca na pętlach, głównie 
Nowodwory, aby pomieścić wozy linii 404 w takim układzie trasy. Rozwiązaniem jest inne 
rozłoŜenie postojów na pętlach: Marymont, Tarchomin i Nowodwory. 
Wg Państwa postoje na pętlach mają wyglądać następująco: 
Linia E-8 przede wszystkim Marymont, do pętli Tarchomin głównie podjazdy, wymiana pasaŜerów 
i powrót 
Linia 404 przede wszystkim na pętli Tarchomin - i dlatego nie moŜna wydłuŜyć linii do pętli 
Nowodwory (pętla pl. Narutowicza jest zbyt mała) 
Linia E-4 przede wszystkim pętla Nowodwory, do pętli Marymont głównie podjazdy, wymiana 
pasaŜerów i powrót 
  
Po korekcie, postoje mogłyby być rozplanowane tak: 
Linia E-8 przede wszystkim Tarchomin, do pętli Marymont głównie podjazdy, wymiana pasaŜerów 
i powrót 
Linia 404 przede wszystkim pętla Nowodwory (pętla pl. Narutowicza jest zbyt mała) 
Linia E-4 przede wszystkim pętla Marymont, do pętli Nowodwory głównie podjazdy, wymiana 
pasaŜerów i powrót - w ten sposób na pętli Nowodwory jest miejsce dla autobusów linii 404 
 
Ad. 3 
Zmiana odcinka trasy z: Nowodwory - Światowida - Myśliborska - Obrazkowa - Modlińska - … i 
dalej bez zmian, na trasę: Nowodwory - Światowida – Modlińska - … i dalej bez zmian - załącznik 
3: ztm-proj20080613zmiany-od23czerwca_503.gif 
  
Zmiana ma na celu wyeliminowanie najbardziej zakorkowanego odcinka trasy na osiedlu 
Tarchomin (ul. Myśliborska), a tym samym skrócenie ogólnego (i tak długiego) czasu przejazdu na 
trasie. 
W tej sprawie przeprowadzane są wśród pasaŜerów linii 503 konsultacje. Ich wyniki zostaną do 
Państwa przesłane, ale ze wstępnych podsumowań konsultacji wynika, Ŝe jest to zmiana 
akceptowalna. 
 

Moim zdaniem zrealizowanie zmian proponowanych przez ZTM wraz z opisanymi w tym 
piśmie modyfikacjami, da optymalny układ linii autobusowych na osiedlach. 
 
 
  

Z powaŜaniem  
 

Wojciech Tumasz  


