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a) Przedmiot konsultacji 

Na I kwartał 2017 roku planowane jest oddanie do użytku nowego odcinka trasy 

tramwajowej na Białołęce od pętli Tarchomin Kościelny do tymczasowej zawrotki w rejonie 

pętli autobusowej Nowodwory. Na nowym odcinku trasy uruchomione zostaną przystanki 

przy skrzyżowaniach z ulicami Štefánika i Ordonówny. Dzięki temu możliwy będzie szybki  

i niezależny od utrudnień w ruchu drogowym dojazd z Nowodworów do stacji metra 

Młociny. W związku z powyższym Zarząd Transportu Miejskiego przedstawił projekt zmian  

w układzie komunikacji miejskiej obejmujący całą dzielnicę Białołęka.  

Głównym jego założeniem jest zastąpienie części autobusów kursujących w zachodniej części 

dzielnicy przez tramwaje i wykorzystanie pozyskanych w ten sposób pojazdów do obsługi 

rejonów, w których komunikacja wymaga wzmocnienia. Chodzi przede wszystkim o 

intensywnie rozbudowujące się osiedla położone w północno-wschodniej tzw. „zielonej 

Białołęce”. Proponowane zmiany obejmują funkcjonowanie jednej linii tramwajowej i 

osiemnastu linii autobusowych. 

Przeprowadzone konsultacje miały na celu zebranie opinii i postulatów mieszkańców 

korzystających z komunikacji miejskiej w zakresie przedstawionego projektu zmian oraz 

nawiązanie dialogu z osobami zainteresowanymi proponowanymi modyfikacjami.  

Należy również zaznaczyć, że zakres zmian ograniczony jest liczbą taboru i względami 

infrastrukturalnymi. Obecnie nie ma również możliwości poprawy obsługi osiedla Zielona 

Dolina inaczej niż poprzez wydłużenie trasy i zwiększenie częstotliwości kursowania linii 134 

ze względu na brak w rejonie tego osiedla pętli wraz z dojazdem do niej. Dalszy rozwój 

komunikacji na obszarze Białołęki będzie możliwy po wybudowaniu infrastruktury drogowej 

dostosowanej do ruchu autobusów w tym m.in. ulic: Daniszewskiej, Hemara, Verdiego, 

Chudoby, Siecznej, Cieślewskich i Kępa Tarchomińska. 
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Projekt prezentujący propozycję zmian w układzie komunikacji miejskiej w dzielnicy 

Białołęka 
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b) Działania konsultacyjne 

Konsultacje społeczne trwały od 24 listopada 2016 r. do 11 stycznia 2017 r. Każdy 

zainteresowany mógł zgłosić swoje uwagi do propozycji zmian układu komunikacyjnego  

w następujący sposób: 

 Elektronicznie na adres: bialoleka@ztm.waw.pl 

 Korespondencyjnie na adres ZTM 

 Poprzez udział w serii spotkań oraz indywidualną rozmowę z ekspertami  

i wypełnienie ankiety 

Harmonogram spotkań: 

Otwarte spotkanie audytoryjne dla pasażerów w trakcie, którego zainteresowani mogli 

zapoznać się dokładnie z proponowanymi przez ZTM zmianami w układzie komunikacyjnym 

oraz wyrazić swoją opinię:  

 24 listopada 2016 r. godz. 18.00 – Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197  

 

Uruchomione zostały także punkty konsultacyjne, w których do dyspozycji zainteresowanych 

byli m.in. pracownicy ZTM. Każdy uczestnik konsultacji miał możliwość indywidualnego 

zapoznania się z projektem zmian i wyrażenia swojej opinii lub zgłoszenia postulatów:  

mailto:bialoleka@ztm.waw.pl
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 27 listopada 2016 r., godz. 11.00 – 18.00, Szkoła Podstawowa nr 344, ul. Erazma  

z Zakroczymia 15 

 7 grudnia 2016 r., godz. 15.00 – 21.00, Szkoła Podstawowa nr 342, ul. Strumykowa 

21a 

 11 grudnia 2016 r., godz. 11.00 – 18.00, Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Głębocka 66 

 15 grudnia 2016 r., godz. 15.00 – 21.00, Gimnazjum nr 164, ul. Ostródzka 175 

 21 grudnia 2016 r., godz. 17.00 – 21.00, Gimnazjum im. Bitwy Warszawskiej 1920,  

ul. Jana Kazimierza 291, Gmina Nieporęt 

 11 stycznia 2017 r., godz. 15.00 – 21.00, Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Bohaterów 41 

 

Ponadto, celem dodatkowego wsparcia działań konsultacyjnych umożliwiono 

zainteresowanym kontakt z Dyrektorem ZTM poprzez czat internetowy na specjalnie 

dedykowanej platformie: chat.ztm.waw.pl. Czat odbył się 8 grudnia 2016 r. w godz. 10.00 – 

12.00. 

Konsultacje zostały przeprowadzone przez Zarząd Transportu Miejskiego przy wsparciu 

ekspertów z innych jednostek, na spotkaniach obecni byli przedstawiciele: 

 Urzędu Dzielnicy Białołęka 

 Tramwajów Warszawskich 

 Zarządu Dróg Miejskich 

 Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych 
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 Biura Drogownictwa i Komunikacji 

 

c) Akcja informacyjna 

 

Informacje o planowanych konsultacjach społecznych, przedmiocie dyskusji, terminach 

spotkań i kanałach kontaktu, były przekazywane od inaugurującej konferencji prasowej 

21 listopada 2016 r. do ostatniego dnia trwania konsultacji 11 stycznia 2017 r. 

 

Informacje przekazywane były przy użyciu kanałów dostępnych dla Zarządu Transportu 

Miejskiego, Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz Gminy Nieporęt: 

 

 Dedykowaną zakładkę na stronie internetowej ZTM: www.ztm.waw.pl/bialoleka, 

platformie www.konsultacje.um.warszawa.pl oraz na stronach internetowych Urzędu 

Dzielnicy Białołęka oraz Gminy Nieporęt 

 Oficjalne profile ZTM, Konsultacje Społeczne Warszawa i Urzędu Dzielnicy Białołęka 

na portalach społecznościowych (Twitter, Facebook)  

 Komunikaty na monitorach Systemu Informacji Pasażerskiej 

 Poprzez Warszawski System Powiadomień (komunikaty w aplikacji mobilnej i SMS) 

 Miejskie Centrum Kontaktu 19 115 

 Plakaty informacyjne dystrybuowane przez Urząd Dzielnicy Białołęka i Gminę 

Nieporęt 

http://www.ztm.waw.pl/bialoleka
http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/
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 Podwieszki informacyjne w wyznaczonych liniach komunikacji miejskiej oraz na 

przystankach 

 

d) Przebieg konsultacji, zebrane uwagi  

 

a) Uwagi wniesione podczas spotkań poprzez ankiety (łącznie 419 formularzy) 

 

W pierwszym spotkaniu, mającym charakter audytoryjny, które odbyło się 24 listopada 

2016 r. w auli w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, brali udział przedstawiciele wszystkich 

jednostek wspierających projekt konsultacji (m. in. Burmistrz Dzielnicy Białołęka, p. Ilona 

Soja-Kozłowska). Spotkanie wzbudziło zainteresowanie mieszkańców, co przełożyło się 

na dużą frekwencję, w roli słuchaczy pojawiła się grupa ponad 100 osób. Mieszkańcy 

mieli okazję zapoznać się z prezentacją zawierającą projekt zmian omawiany przez 

obecnych pracowników ZTM oraz zostawić swoje postulaty w formie pisemnej. 

Spotkanie odbyło się w godzinach 18.00 – 21.00, podczas jego trwania zebrano 40 

ankiet z postulatami. Postulaty w największej liczbie odnosiły się do prośby  

o pozostawienie na niezmienionej trasie linii 511 i 518. 

27 listopada 2016 r. w godzinach 11.00 – 18.00 w Szkole Podstawowej nr 344 przy  

ul. Erazma z Zakroczymia 15 odbyło się pierwsze z serii spotkań konsultacyjnych, 

spotkania zostały zorganizowane w formie stolikowej tak, aby dać możliwość odbycia 

indywidualnych rozmów z ekspertami, swobodnego zadawania pytań oraz rozwiania 

ewentualnych wątpliwości. Podczas trwania spotkania zebrano 39 ankiet z postulatami. 

Postulaty w największej liczbie odnosiły się do utrzymania linii 518 na obecnej trasie 

bądź wydłużenia jej do Centrum oraz do pozostawienia w niezmienionym stanie linii 705  

i 735.  

Drugie spotkanie w formie stolikowej odbyło się 7 grudnia 2016 r. w godzinach 15.00 – 

21.00 w Szkole Podstawowej nr 342 przy ul. Strumykowej 21a, podczas trwania 

spotkania zebrano 57 ankiet z postulatami. Postulaty w największej liczbie odnosiły się 

do utrzymania linii: 518, 101 oraz E-8.   

Trzecie spotkanie miało miejsce 11 grudnia 2016 r. w godzinach 11.00 – 18.00  

w Białołęckim Ośrodku Kultury przy ul. Głębockiej 66, podczas trwania spotkania 

zebrano 88 ankiet z postulatami, było to spotkanie, które cieszyło się największą 

frekwencją mieszkańców z pośród wszystkich punktów konsultacyjnych prowadzonych 

w obrębie dzielnicy Białołęka. Postulaty w największej liczbie odnosiły się do utrzymania 

linii: 527, 120, 132, 134 oraz do zwiększenia częstotliwości kursowania linii: E-7 i 120. 

Kolejne spotkanie zaplanowano 15 grudnia 2016 r. w godzinach 15.00 – 21.00  

w Gimnazjum nr 164 przy ul. Ostródzkiej 175, podczas trwania spotkania zebrano 37 

ankiet z postulatami. W ogólnym rozrachunku ciężko zaobserwować wyraźną tendencję 
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w postulatach uzyskanych w tym punkcie konsultacyjnym. Spotkanie przy ul. Ostródzkiej 

charakteryzowało się najmniejszą frekwencją pośród mieszkańców. 

W toku trwania konsultacji, w związku z prośbą Wójta Gminy Nieporęt Pana Sławomira 

Mazura, ZTM zdecydował się na zorganizowanie spotkania konsultacyjnego także na 

terenie Gminy Nieporęt (w związku z dotykającą mieszkańców tej okolicy zmianą 

dotyczącą kursowania linii 705 oraz 735). Spotkanie odbyło się 21 grudnia  

2016 r. w godz. 17.00 – 21.00 w Gimnazjum im. Bitwy Warszawskiej 1920 przy ul. Jana 

Kazimierza 291 w Stanisławowie Pierwszym. Na spotkaniu zebrano największą liczbę 

ankiet liczącą 102 sztuki. Postulaty dotyczyły głównie, kluczowych z punktu widzenia 

tego rejonu, linii 705 i 735, odnotowano sporadyczne postulaty dotyczące linii 326 oraz 

518. Ponadto do ZTM trafiło 175 list zawierających łącznie 2841 podpisów osób 

postulujących o utrzymanie linii 705 i 735 w obecnej formie. 

Ostatnie spotkanie odbyło się 11 stycznia 2017 r. w godz. 15.00 – 21.00 w Szkole 

Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41. Podczas trwania spotkania zebrano 56 

ankiet z postulatami. Postulaty w największej liczbie odnosiły się do utrzymania linii 176 

na obecnej trasie.  

Ponadto podczas konsultacji do ZTM wpłynęły listy zawierające podpisy osób 

postulujących o:  

 utrzymanie linii 176 w obecnym kształcie (211 głosów),  

 utrzymanie wspomnianej linii oraz zwiększenie jej częstotliwości (216 głosów), 

wydłużenie linii 176 do Dworca Wileńskiego zwiększenie częstotliwości (556 

głosów),  

 poparcie zmian dotyczących linii 176 wraz z efektywnym skomunikowaniem z 

komunikacją szynową (79 głosów)  

 utrzymanie linii 518, 705 i 735 na obecnych trasach oraz poprawę planu rozwoju 

komunikacji miejskiej na Żeraniu (776 głosów) .  

 utrzymanie linii 511 i nie łączenie z linią 101 (608 głosów) 

 

b) Uwagi wniesione drogą elektroniczną 

Drogą elektroniczną na adres bialoleka@ztm.waw.pl wpłynęło łącznie 1079 wiadomości 

zawierających około 3000 postulatów i uwag.  

c) Inne 

 

Postulaty wpływające poprzez Miejskie Centrum Kontaktu były przesyłane bezpośrednio 

na adres bialoleka@ztm.waw.pl.   

 

mailto:bialoleka@ztm.waw.pl
mailto:bialoleka@ztm.waw.pl
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e) Podsumowanie otrzymanych głosów  

 

a) Oceny rozmów konsultacyjnych wniesione podczas spotkań poprzez ankiety  

Ankiety udostępnione do wypełniania były podzielone na dwie części, na pierwszej 

stronie zainteresowany miał możliwość ocenienia samego procesu konsultacji oraz 

przebiegu rozmowy. Na odwrocie znajdowało się miejsce przeznaczone na zapisanie 

uwag i postulatów.  

Formularz zastosowanej ankiety 

 

UWAGA: Przy analizowaniu poniższych danych należy wziąć pod uwagę fakt, iż nie każda 

ankieta zawierała komplet odpowiedzi osoby wypełniającej, część zainteresowanych 

wypełniała formularz jedynie częściowo (np. pisząc jedynie swoje uwagi i pomijając część 

poświęconą ocenie spotkań lub na odwrót, oceniając tylko wybrane aspekty rozmów  

z ekspertami), stąd niektóre rozbieżności w sumach oddanych głosów na poszczególne 

pytania w stosunku do ogólnej liczby oddanych formularzy. Ponadto warto zaznaczyć, że 

pytanie o to skąd zainteresowany dowiedział się o konsultacjach było pytaniem 

wielokrotnego wyboru.  
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UWAGA: spotkanie z dnia 24 listopada 2016 r. z uwagi na charakter odczytu audytoryjnego było pozbawione części poświęconej ocenie 

spotkań indywidualnych i w związku z tym nie jest prezentowane w tej części podsumowania.  

 

1 2 3 4 5 ŚREDNIA OCENA ILOŚĆ OCEN

1 5 29 4,74 35

1 2 3 4 5

1 5 29 4,77 35

1 2 3 4 5

2 4 29 4,77 35

1 2 3 4 5 ŚREDNIA OCENA ILOŚĆ OCEN

1 1 33 4,91 35

1 2 3 4 5

2 1 3 29 4,68 35

1 2 3 4 5

2 3 2 25 4,56 32

1 2 3 4 5

2 3 28 4,78 33

27.11.2016 - ERAZMA Z ZAKROCZYMIA 

NIEZROZUMIAŁY SPOSÓB -> BARDZO ZROZUMIAŁY

NIE DOWIEDZIAŁEM SIĘ WSZYSTKIEGO -> DOWIEDZIAŁEM SIĘ

NIEPRZYJEMNA ATMOSFERA -> ŻYCZLIWA

JAKOŚĆ I SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI

SPOSÓB ZBIERANIA OPINII ORAZ PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW 

NIE MOGŁEM -> MOGŁEM WYRAZIĆ SWOJĄ OPINIĘ

NIE WYJAŚNIONO -> WYJAŚNIONO ARGUMENTACJĘ ZTM

NIE ZANOTOWANO -> ZANOTOWANO MOJĄ OPINIĘ

PRACOWNICY BYLI NIEPRZYGOTOWANI -> BYLI PRZYGOTOWANI
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PLAKATY

7

STRONA INTERNETOWA ZTM

6

INNY PROFIL FACEBOOK

4

SKĄD DOWIEDZIAŁ/-A SIĘ PAN/PANI O KONSULTACJACH ?

INFORMACJE OD ZNAJOMYCH, SĄSIADÓW INNE 

13 5

1412

PROFIL ZTM NA FACEBOOK KOMUNIKAT NA PRZYSTANKU

4 3

MEDIAINFORMACJA W POJEŹDZIE 
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1 2 3 4 5 ŚREDNIA OCENA ILOŚĆ OCEN

1 2 2 11 40 4,55 56

1 2 3 4 5

1 1 5 14 34 4,43 55

1 2 3 4 5

1 1 3 12 36 4,52 53

1 2 3 4 5 ŚREDNIA OCENA ILOŚĆ OCEN

1 9 45 4,76 55

1 2 3 4 5

2 2 7 43 4,86 52

1 2 3 4 5

6 1 2 8 34 4,27 51

1 2 3 4 5

6 7 41 4,64 54

7.12.2016 - STRUMYKOWA

JAKOŚĆ I SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI

NIEZROZUMIAŁY SPOSÓB -> BARDZO ZROZUMIAŁY

NIE DOWIEDZIAŁEM SIĘ WSZYSTKIEGO -> DOWIEDZIAŁEM SIĘ

NIEPRZYJEMNA ATMOSFERA -> ŻYCZLIWA

SPOSÓB ZBIERANIA OPINII ORAZ PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW 

NIE MOGŁEM -> MOGŁEM WYRAZIĆ SWOJĄ OPINIĘ

NIE WYJAŚNIONO -> WYJAŚNIONO ARGUMENTACJĘ ZTM

NIE ZANOTOWANO -> ZANOTOWANO MOJĄ OPINIĘ

PRACOWNICY BYLI NIEPRZYGOTOWANI -> BYLI PRZYGOTOWANI
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PLAKATY

10

STRONA INTERNETOWA ZTM

20

INNY PROFIL FACEBOOK

1

INFORMACJA W POJEŹDZIE MEDIA

28 8

9 9

PROFIL ZTM NA FACEBOOK KOMUNIKAT NA PRZYSTANKU

3 6

INFORMACJE OD ZNAJOMYCH, SĄSIADÓW INNE 

SKĄD DOWIEDZIAŁ/-A SIĘ PAN/PANI O KONSULTACJACH ?
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1 2 3 4 5 ŚREDNIA OCENA ILOŚĆ OCEN

1 12 66 4,82 79

1 2 3 4 5

3 16 65 4,73 84

1 2 3 4 5

4 75 4,86 79

1 2 3 4 5 ŚREDNIA OCENA ILOŚĆ OCEN

4 76 4,95 80

1 2 3 4 5

1 13 66 4,78 80

1 2 3 4 5

2 4 73 4,84 79

1 2 3 4 5

1 4 73 4,92 78

PRACOWNICY BYLI NIEPRZYGOTOWANI -> BYLI PRZYGOTOWANI

SPOSÓB ZBIERANIA OPINII ORAZ PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW 

NIE MOGŁEM -> MOGŁEM WYRAZIĆ SWOJĄ OPINIĘ

NIE WYJAŚNIONO -> WYJAŚNIONO ARGUMENTACJĘ ZTM

NIE ZANOTOWANO -> ZANOTOWANO MOJĄ OPINIĘ

11.12.2016 - GŁĘBOCKA

JAKOŚĆ I SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI

NIEZROZUMIAŁY SPOSÓB -> BARDZO ZROZUMIAŁY

NIE DOWIEDZIAŁEM SIĘ WSZYSTKIEGO -> DOWIEDZIAŁEM SIĘ

NIEPRZYJEMNA ATMOSFERA -> ŻYCZLIWA
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PLAKATY

10

STRONA INTERNETOWA ZTM

26

INNY PROFIL FACEBOOK

13

SKĄD DOWIEDZIAŁ/-A SIĘ PAN/PANI O KONSULTACJACH ?

INFORMACJA W POJEŹDZIE MEDIA

38 13

17 17

PROFIL ZTM NA FACEBOOK KOMUNIKAT NA PRZYSTANKU

11 3

INFORMACJE OD ZNAJOMYCH, SĄSIADÓW INNE 
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1 2 3 4 5 ŚREDNIA OCENA ILOŚĆ OCEN

3 34 4,91 37

1 2 3 4 5

4 31 4,88 35

1 2 3 4 5

1 35 4,97 36

1 2 3 4 5 ŚREDNIA OCENA ILOŚĆ OCEN

1 3 33 4,86 37

1 2 3 4 5

 3 33 4,91 36

1 2 3 4 5

1 32 4,96 33

1 2 3 4 5

37 5 37

PRACOWNICY BYLI NIEPRZYGOTOWANI -> BYLI PRZYGOTOWANI

SPOSÓB ZBIERANIA OPINII ORAZ PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW 

NIE MOGŁEM -> MOGŁEM WYRAZIĆ SWOJĄ OPINIĘ

NIE WYJAŚNIONO -> WYJAŚNIONO ARGUMENTACJĘ ZTM

NIE ZANOTOWANO -> ZANOTOWANO MOJĄ OPINIĘ

15.12.2016 - OSTRÓDZKA

JAKOŚĆ I SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI

NIEZROZUMIAŁY SPOSÓB -> BARDZO ZROZUMIAŁY

NIE DOWIEDZIAŁEM SIĘ WSZYSTKIEGO -> DOWIEDZIAŁEM SIĘ

NIEPRZYJEMNA ATMOSFERA -> ŻYCZLIWA
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PLAKATY

7

STRONA INTERNETOWA ZTM

14

INNY PROFIL FACEBOOK

3

SKĄD DOWIEDZIAŁ/-A SIĘ PAN/PANI O KONSULTACJACH ?

INFORMACJA W POJEŹDZIE MEDIA

21 7

6 4

PROFIL ZTM NA FACEBOOK KOMUNIKAT NA PRZYSTANKU

5 4

INFORMACJE OD ZNAJOMYCH, SĄSIADÓW INNE 
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1 2 3 4 5 ŚREDNIA OCENA ILOŚĆ OCEN

2 3 7 10 72 4,56 94

1 2 3 4 5

2 7 9 12 50 4,26 80

1 2 3 4 5

3 3 3 5 66 4,6 80

1 2 3 4 5 ŚREDNIA OCENA ILOŚĆ OCEN

1 3 3 11 58 4,17 76

1 2 3 4 5

3 2 9 7 55 4,43 76

1 2 3 4 5

11 2 3 10 50 4,13 76

1 2 3 4 5

1 3 5 10 58 4,57 77

21.12.2016 - GMINA NIEPORĘT

JAKOŚĆ I SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI

NIEZROZUMIAŁY SPOSÓB -> BARDZO ZROZUMIAŁY

NIE DOWIEDZIAŁEM SIĘ WSZYSTKIEGO -> DOWIEDZIAŁEM SIĘ

NIEPRZYJEMNA ATMOSFERA -> ŻYCZLIWA

SPOSÓB ZBIERANIA OPINII ORAZ PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW 

NIE MOGŁEM -> MOGŁEM WYRAZIĆ SWOJĄ OPINIĘ

NIE WYJAŚNIONO -> WYJAŚNIONO ARGUMENTACJĘ ZTM

NIE ZANOTOWANO -> ZANOTOWANO MOJĄ OPINIĘ

PRACOWNICY BYLI NIEPRZYGOTOWANI -> BYLI PRZYGOTOWANI
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PLAKATY

55

STRONA INTERNETOWA ZTM

22

INNY PROFIL FACEBOOK

15

INFORMACJA W POJEŹDZIE MEDIA

47 30

36 28

PROFIL ZTM NA FACEBOOK KOMUNIKAT NA PRZYSTANKU

7 15

INFORMACJE OD ZNAJOMYCH, SĄSIADÓW INNE 

SKĄD DOWIEDZIAŁ/-A SIĘ PAN/PANI O KONSULTACJACH ?
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1 2 3 4 5 ŚREDNIA OCENA ILOŚĆ OCEN

2 1 3 32 4,65 38

1 2 3 4 5

2 1 6 27 4,5 36

1 2 3 4 5

1 1 2 32 4,77 36

1 2 3 4 5 ŚREDNIA OCENA ILOŚĆ OCEN

1 4 32 4,83 37

1 2 3 4 5

2 3 31 4,8 36

1 2 3 4 5

3 1 1 3 26 4,41 34

1 2 3 4 5

2 4 30 4,77 36

11.01.2017 - BOHATERÓW

JAKOŚĆ I SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI

NIEZROZUMIAŁY SPOSÓB -> BARDZO ZROZUMIAŁY

NIE DOWIEDZIAŁEM SIĘ WSZYSTKIEGO -> DOWIEDZIAŁEM SIĘ

NIEPRZYJEMNA ATMOSFERA -> ŻYCZLIWA

SPOSÓB ZBIERANIA OPINII ORAZ PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW 

NIE MOGŁEM -> MOGŁEM WYRAZIĆ SWOJĄ OPINIĘ

NIE WYJAŚNIONO -> WYJAŚNIONO ARGUMENTACJĘ ZTM

NIE ZANOTOWANO -> ZANOTOWANO MOJĄ OPINIĘ

PRACOWNICY BYLI NIEPRZYGOTOWANI -> BYLI PRZYGOTOWANI
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PLAKATY

8

STRONA INTERNETOWA ZTM

15

INNY PROFIL FACEBOOK

INFORMACJA W POJEŹDZIE MEDIA

23 11

6 4

PROFIL ZTM NA FACEBOOK KOMUNIKAT NA PRZYSTANKU

5 3

INFORMACJE OD ZNAJOMYCH, SĄSIADÓW INNE 

SKĄD DOWIEDZIAŁ/-A SIĘ PAN/PANI O KONSULTACJACH ?
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1 2 3 4 5 ŚREDNIA OCENA ILOŚĆ OCEN

6 10 33 176 1365

6 5 11 44 273 4,69 339

1 2 3 4 5
5 18 54 228 1180

5 9 18 57 236 4,57 325

1 2 3 4 5
5 8 27 112 1365

5 4 9 28 273 4,76 319

1 2 3 4 5 ŚREDNIA OCENA ILOŚĆ OCEN

2 6 18 128 1385

2 3 6 32 277 4,81 320

1 2 3 4 5
4 12 42 144 1285

4 6 14 36 257 4,69 317

1 2 3 4 5
22 12 27 112 1200

22 6 9 28 240 4,50 305

1 2 3 4 5
1 6 48 112 1335

1 3 16 28 267 4,77 315

PRACOWNICY BYLI NIEPRZYGOTOWANI -> BYLI PRZYGOTOWANI

NIE WYJAŚNIONO -> WYJAŚNIONO ARGUMENTACJĘ ZTM

NIE ZANOTOWANO -> ZANOTOWANO MOJĄ OPINIĘ

NIEPRZYJEMNA ATMOSFERA -> ŻYCZLIWA

SPOSÓB ZBIERANIA OPINII ORAZ PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW 

NIE MOGŁEM -> MOGŁEM WYRAZIĆ SWOJĄ OPINIĘ

PODSUMOWANIE

JAKOŚĆ I SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI

NIEZROZUMIAŁY SPOSÓB -> BARDZO ZROZUMIAŁY

NIE DOWIEDZIAŁEM SIĘ WSZYSTKIEGO -> DOWIEDZIAŁEM SIĘ
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PLAKATY

97

STRONA INTERNETOWA ZTM

103

INNY PROFIL FACEBOOK

36

INFORMACJE OD ZNAJOMYCH, SĄSIADÓW INNE 

87 67

169 83

PROFIL ZTM NA FACEBOOK KOMUNIKAT NA PRZYSTANKU

35 34

SKĄD DOWIEDZIAŁ/-A SIĘ PAN/PANI O KONSULTACJACH ?

INFORMACJA W POJEŹDZIE MEDIA
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b) Postulaty dotyczące projektu zmian wniesione podczas spotkań poprzez ankiety oraz drogą elektroniczną z podziałem na linie  

LINIA WNIOSEK ILOŚĆ ROZSTRZYGNIĘCIE UZASADNIENIE

2 zwiększenie porannej częstotliwości 3 Negatywnie

Zakładana częstotliwość kursowania została dostosowana do prognozowanego potoku 

pasażerskiego. Po wydłużeniu linii do Nowodworów będą prowadzone pomiary napełnień. 

W przypadku stwierdzenia przepełnień częstotliwość kursowania zostanie zwiększona

zmiana oznaczenia dla kursów skróconych 3 Negatywnie
Przyjęto analogiczną zasadę jak przypadku linii 17 z uwagi na czytelność rozkładu jazdy - 

wszystkie kursy w danym kierunku na jednym rozkładzie jazdy

wydłużenie do pętli Nowodwory 1 Pozytywnie Linia zgodnie z projektem zostanie wydłużona do pętli NOWODWORY

utrzymanie jako linia szczytowa 1 Negatywnie
Wdrożona zostanie zmiana korzystniejsza dla ogółu pasażerów - linia kursować będzie we 

wszystkie dni tygodnia, cały dzień

poparcie propozycji utworzenia kursów skróconych 1 Pozytywnie Uruchomione zostaną kursy skrócone na trasie NOWODWORY - TARCHOMIN KOŚCIELNY

101 pozostawienie na obecnej trasie 124 Negatywnie

Linia 101 będzie zastąpiona przez kursującą często i sprawnie linię tramwajową 2. Dotychczas 

linia poruszała się razem z samochodami po znacznie obciążonych ruchem drogowym 

ciągach komunikacyjnych i była narażona na opóźnienia. Tym samym realny czas podróży tą 

linią stał się niekiedy trudny do przewidzenia. Po wydłużeniu linii 2 do Nowodworów trasa 

linii 101 całkowicie pokrywałaby się z trasą tramwaju. Autobusy dotychczas kursujące na linii 

101 zostaną wykorzystane do poprawy oferty komunikacyjnej w innych rejonach Białołęki, 

nie posiadających komunikacji szynowej w tym m.in. do obsługi linii 134 na wydłużonej 

trasie oraz nowo uruchamianej linii 214. W przypadku dłuższego wstrzymania ruchu 

tramwajowego będzie uruchamiana zastępcza komunikacja autobusowa.

zmiana trasy 16 Negatywnie

Autobusy dotychczas kursujące na linii 101 zostaną wykorzystane do poprawy oferty 

komunikacyjnej w innych rejonach Białołęki, nie posiadających komunikacji szynowej w tym 

m.in. do obsługi linii 134 na wydłużonej trasie oraz nowo uruchamianej linii 214. Dojazd do 

metra zapewni linia 2 znajdująca się w większości przypadków w strefie dojścia lub dojazd 

do niej zapewnią inne, istniejące linie autobusowe.

niełączenie z 511 11 Pozytywnie Dla linii 511 utrzymany zostanie charakter przyspieszony

zwiększenie częstotliwości 10 Negatywnie

Linia 101 będzie zastąpiona przez kursującą często i sprawnie linię tramwajową 2. Dotychczas 

linia poruszała się razem z samochodami po znacznie obciążonych ruchem drogowym 

ciągach komunikacyjnych i była narażona na opóźnienia. Tym samym realny czas podróży tą 

linią stał się niekiedy trudny do przewidzenia. Po wydłużeniu linii 2 do Nowodworów trasa 

linii 101 całkowicie pokrywałaby się z trasą tramwaju. Autobusy dotychczas kursujące na linii 

101 zostaną wykorzystane do poprawy oferty komunikacyjnej w innych rejonach Białołęki, 

nie posiadających komunikacji szynowej w tym m.in. do obsługi linii 134 na wydłużonej 

trasie oraz nowo uruchamianej linii 214. W przypadku dłuższego wstrzymania ruchu 

tramwajowego będzie uruchamiana zastępcza komunikacja autobusowa.
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poparcie zmian 4 Pozytywnie Zgodnie z projektem linia 101 zostanie zlikwidowana i zastąpiona przez tramwaj linii 2

skierowanie przez ul. Modlińską 3 Negatywnie
Ulicę Modlińską nadal obsługiwać będzie linia 511, której charakter nie zmieni się oraz linie 

strefowe również kursujące bez zmian.

wydłużenie do Dąbrówki Wiślanej 2 Negatywnie

Osiedle Dąbrówka Wiślana nadal obsługiwać będzie linia 511, której charakter oraz rozkład 

jazdy nie zmieni się. Dodatkowo osiedle będzie nadal obsługiwać linia 211, która w 

godzinach szczytu zgodnie z projektem pojedzie częściej.

likwidacja 2 Pozytywnie Zgodnie z projektem linia 101 zostanie zlikwidowana i zastąpiona przez tramwaj linii 2

przywrócenie na starą trasę 2 Negatywnie

Autobusy dotychczas kursujące na linii 101 zostaną wykorzystane do poprawy oferty 

komunikacyjnej w innych rejonach Białołęki, nie posiadających komunikacji szynowej w tym 

m.in. do obsługi linii 134 na wydłużonej trasie oraz nowo uruchamianej linii 214. Dojazd do 

metra zapewni linia 2 znajdująca się w większości przypadków w strefie dojścia lub dojazd 

do niej zapewnią inne, istniejące linie autobusowe.

1 Negatywnie

Zgodnie z Polityką Transportową dla m.st. Warszawy podstawowym środkiem komunikacji 

ma być transport szynowy, który funkcjonując niezależnie od utrudnień w ruchu drogowym 

zapewnia szybki i sprawny przejazd. Komunikacja autobusowa powinna natomiast pełnić 

funkcję uzupełniającą – zapewniać dowóz do linii transportu szynowego i obsługiwać rejony 

nie posiadające tego rodzaju transportu. Zarówno w komunikacji tramwajowej, jak i 

autobusowej, dąży się do zmniejszenia liczby linii, wraz z jednoczesnym zwiększeniem 

częstotliwości ich kursowania. Ukształtowany według takich założeń układ komunikacyjny 

może zapewnić w poszczególnych relacjach najsprawniejsze połączenia. Ze względu 

bowiem na dużą częstotliwość kursowania pojazdów czas podróży, nawet mimo 

konieczności dokonywania przesiadek, jest relatywnie krótki. Nadmierna natomiast liczba 

linii bezpośrednich, kursujących z niską częstotliwością, skutkuje długim czasem podróży 

spowodowanym koniecznością długiego oczekiwania na przystankach. Należy stwierdzić, że 

zarówno dla większości pasażerów, jak i dla organizatora komunikacji zbiorowej, priorytet 

stanowi optymalizacja czasu podróży. Zaproponowana trasa linii 101 w znacznej mierze 

dubluje komunikację tramwajową (na odcinku Metro Młociny – Światowida oraz Żerań FSO – 

plac Hallera). Obecnie, pasażerowie chcący dojechać z os. Nowodwory w rejon placu Hallera 

mają możliwość dojazdu linią 509 z przesiadką w zespole przystankowym rondo 

Starzyńskiego do linii tramwajowych kursujących ciągiem ulicy Jagiellońskiej lub linii 

autobusowej 170. 

zmniejszenie częstotliwości 1 Negatywnie

Autobusy dotychczas kursujące na linii 101 zostaną wykorzystane do poprawy oferty 

komunikacyjnej w innych rejonach Białołęki, nie posiadających komunikacji szynowej w tym 

m.in. do obsługi linii 134 na wydłużonej trasie oraz nowo uruchamianej linii 214. Dojazd do 

metra zapewni często kursująca linia 2 znajdująca się w większości przypadków w strefie 

dojścia lub dojazd do niej zapewnią inne, istniejące linie autobusowe.
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skierowanie po trasie linii 518 1 Negatywnie

Autobusy dotychczas kursujące na linii 101 zostaną wykorzystane do poprawy oferty 

komunikacyjnej w innych rejonach Białołęki, nie posiadających komunikacji szynowej w tym 

m.in. do obsługi linii 134 na wydłużonej trasie oraz nowo uruchamianej linii 214. Dojazd do 

metra zapewni często kursująca linia 2 znajdująca się w większości przypadków w strefie 

dojścia lub dojazd do niej zapewnią inne, istniejące linie autobusowe. Nastąpią również 

zmiany trasy linii 518 zarówno w Śródmieściu jak i na os. Tarchomin

skierowanie z Młocin przez ul. Porajów, Świderską, Nowodworską, Odkrytą i 

Dzierzgońską do Nowodworów
1 Negatywnie

Autobusy dotychczas kursujące na linii 101 zostaną wykorzystane do poprawy oferty 

komunikacyjnej w innych rejonach Białołęki, nie posiadających komunikacji szynowej w tym 

m.in. do obsługi linii 134 na wydłużonej trasie oraz nowo uruchamianej linii 214. Dojazd do 

metra zapewni często kursująca linia 2 znajdująca się w większości przypadków w strefie 

dojścia lub dojazd do niej zapewnią inne, istniejące linie autobusowe. Z podanego ciągu 

komunikacyjnego dojazd do tramwaju zapewni linia 516, która zgodnie z projektem będzie 

kursować częściej w godzinach szczytu

120 zmiana trasy 82 Pozytywnie
Docelowo  linia 120 tak jak w pierwotnym projekcie pojedzie krótszą trasą z pominięciem 

ulic Oknickiej i Lewandów.

pozostawienie na obecnej trasie 50 Negatywnie

Z uwagi na to, że większość postulatów pochodziła od mieszkańców okolic ulicy Lewandów 

planujemy docelowo skierować linię 120 tak jak w pierwotnym projekcie tzn. z pominięciem 

ulicy Głębockiej a dla m.in. wspomnianej grupy pasażerów uruchomić oddzielną linię 

przyspieszoną – całotygodniową, powstałą z przekształcenia obecnej linii E-7.

zwiększenie częstotliwości 19 Negatywnie
Z pomiarów napełnienia autobusów linii 120 dokonywanych na bieżąco wynika, że podaż 

miejsc w tej linii jest dostosowana do obecnie występujących potoków pasażerskich.

zmiana charakteru linii na przyśpieszoną 14 Negatywnie

Likwidacja niektórych przystanków na trasie tej linii spotkałaby się niewątpliwie z 

negatywnym odbiorem społecznym, a pasażerowie dotychczas korzystający ze 

zlikwidowanych przystanków występowaliby do ZTM o ich ponowne uruchomienie lub 

objęcie ich obsługą przez inne linie. Dodatkowo na długich odcinkach trasy linia 120 jest 

jedyną linią, nie mająca pokrycia innymi silnymi liniami (linie 304 i 334 są liniami szkolnymi, 

kursującymi rzadko i zawieszanymi na ferie i wakacje). Biorąc od uwagę powyższe liczba 

możliwych do pomięcia przystanków jest na tyle niewielka, że przekształcenie tej linii w 

przyspieszoną nie spowodowałoby znacznego skrócenia czasu podróży.

poparcie zmian 10 Pozytywnie
Docelowo  linia 120 tak jak w pierwotnym projekcie pojedzie krótszą trasą z pominięciem 

ulic Oknickiej i Lewandów.

dodanie przystanku Spichrzowa 02 1 Częściowo pozytywnie Podjęliśmy działania w celu uruchomienia tego przystanku

skoordynowanie z S3 i KM9 1 Negatywnie

Z uwagi na różną częstotliwość kursowania obu środków transportu nie ma możliwości 

wzajemnej koordynacji ich rozkładów jazdy. Dodatkowo jest możliwość dojazdu do 

wymienionych linii kolejowych innymi liniami autobusowymi np. 132 i 134 do przystanku 

PKP Toruńska, linią 326 do przystanku PKP Żerań.
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skrócenie trasy 1 Pozytywnie
Docelowo  linia 120 tak jak w pierwotnym projekcie pojedzie krótszą trasą z pominięciem 

ulic Oknickiej i Lewandów.

skoordynowanie ze 132 1 Pozytywnie
W docelowym układzie tras rozkłady jazdy tych linii będą wzajemnie skoordynowane na 

ciągu ul. Głębockiej

zmiana charakteru przystanków na stałe 1 Negatywnie

Charakter danego przystanku autobusowego (stały lub warunkowy – tzw. „na żądanie”) jest 

ściśle związany z jego wykorzystaniem przez pasażerów. Decyzje o ewentualnej zmianie 

podejmujemy na podstawie pomiarów jego wykorzystania w różnych porach dnia i 

tygodnia, których wyniki pozwalają określić stosunek liczby efektywnych zatrzymań do 

liczby kursów. Jeżeli odsetek niepotrzebnych zatrzymań przekracza wartość 25%, dany 

przystanek powinien obowiązywać na żądanie. Z pomiarów przeprowadzonych przez nas na 

przystankach autobusowych wzdłuż trasy linii 120 wynika, że ich charakter odpowiada 

rzeczywistemu wykorzystaniu.

skoordynowanie ze 134 na przystanku Mańki - Wojdy 1 Negatywnie

Z uwagi na różną częstotliwość kursowania linii poza szczytem oraz konieczność 

wzajemnego skoordynowania rozkładów jazdy autobusów linii 134 i 132 nie ma możliwości 

realizacji postulatu.

126 zwiększenie częstotliwości 7 Częściowo pozytywnie

Z przeprowadzonych pomiarów napełnienia autobusów linii 126 w dni powszednie wynika, 

że podaż jest dostosowana do występujących potoków pasażerskich. W dni świąteczne 

natomiast pomiary wykazały znaczne napełnienia autobusów tej linii, przede wszystkim w 

rejonie przystanku KUPIECKA. W związku z tym podjęliśmy działania zmierzające do 

zwiększenia podaży w autobusach linii 126 w dni świąteczne.

zmiana trasy 7 Negatywnie Zmiana trasy linii 126 nie była elementem konsultacji społecznych

zmiana rozkładu jazdy 3 Częściowo pozytywnie

Z przeprowadzonych pomiarów napełnienia autobusów linii 126 w dni powszednie wynika, 

że podaż jest dostosowana do występujących potoków pasażerskich. W dni świąteczne 

natomiast pomiary wykazały znaczne napełnienia autobusów tej linii, przede wszystkim w 

rejonie przystanku KUPIECKA. W związku z tym podjęliśmy działania zmierzające do 

zwiększenia podaży w autobusach linii 126 w dni świąteczne.

przywrócenie starej trasy 2 Negatywnie Zmiana trasy linii 126 nie była elementem konsultacji społecznych

skoordynowanie z linią 133 1 Negatywnie
Z uwagi na różną częstotliwość kursowania tych linii nie ma możliwości wzajemnej 

koordynacji ich rozkładów jazdy.

wydłużenie do pętli Grodzisk 1 Negatywnie

Brak odpowiedniej ilości taboru pozwalającej na wydłużenie trasy bez spadku i tak już 

niskiej częstotliwości kursowania linii. Połączenie pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią 

dzielnicy Białołęka zapewni zgodnie z pierwotnym projektem linia 214.

skierowanie przez Skarbka z Gór 1 Negatywnie

Brak odpowiedniej ilości taboru pozwalającej na wydłużenie trasy bez spadku i tak już 

niskiej częstotliwości kursowania linii. Połączenie pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią 

dzielnicy Białołęka zapewni zgodnie z pierwotnym projektem linia 214.
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wydłużenie do pętli Tarchomin 1 Negatywnie
Po zakończeniu budowy trasy tramwajowej do Nowodworów linia została przywrócona na 

stałą trasę do pętli NOWODWORY i obsługuję większą część osiedla.

wydłużenie do PKP Płudy 1 Negatywnie Zmiana trasy linii 126 nie była elementem konsultacji społecznych

utrzymanie bez zmian 1 Częściowo pozytywnie

Z przeprowadzonych pomiarów napełnienia autobusów linii 126 w dni powszednie wynika, 

że podaż jest dostosowana do występujących potoków pasażerskich. W dni świąteczne 

natomiast pomiary wykazały znaczne napełnienia autobusów tej linii, przede wszystkim w 

rejonie przystanku KUPIECKA. W związku z tym podjęliśmy działania zmierzające do 

zwiększenia podaży w autobusach linii 126 w dni świąteczne. Trasa nie ulegnie zmianie.

poparcie zmian 1 Częściowo pozytywnie

Z przeprowadzonych pomiarów napełnienia autobusów linii 126 w dni powszednie wynika, 

że podaż jest dostosowana do występujących potoków pasażerskich. W dni świąteczne 

natomiast pomiary wykazały znaczne napełnienia autobusów tej linii, przede wszystkim w 

rejonie przystanku KUPIECKA. W związku z tym podjęliśmy działania zmierzające do 

zwiększenia podaży w autobusach linii 126 w dni świąteczne. Trasa nie ulegnie zmianie.

132 pozostawienie na obecnej trasie 71 Negatywnie

Postulaty pochodziły od pasażerów korzystających z tej linii na ciągu ulicy Ostródzkiej i 

dotyczyły pozostawienia możliwości dojazdu tą linią  w rejon Grodziska. Na podstawie tych 

uwag modyfikacji ulega trasa linii 214, która zapewni to połączenie. W związku z powyższym 

zmiana trasy linii 132 będzie zgodna z przedstawioną do konsultacji propozycją.

zwiększenie częstotliwości 15 Pozytywnie
Częstotliwość kursowania linii zostanie zmieniona zgodnie z przedstawionym do konsultacji 

projektem.

poparcie zmian 11 Pozytywnie
Częstotliwość kursowania linii i trasa zostaną zmienione zgodnie z przedstawionym do 

konsultacji projektem.

dojazd do PKP Toruńska 3 Pozytywnie Obecnie linia 132 zapewnia dojazd do przystanku PKP TORUŃSKA

zmiana na linię lokalną 3 Negatywnie
Linia zapewni połączenie osiedli w rejonie Grodziska oraz ul. Głębockiej z pierwszą linią 

metra na Marymoncie.

skoordynowanie z S3 i KM9 1 Negatywnie
Z uwagi na różną częstotliwość kursowania tych linii nie ma możliwości wzajemnej 

koordynacji ich rozkładów jazdy.

skierowanie przez ul. Białołęcką 1 Negatywnie

Linia 132 zapewni połączenie osiedli w rejonie Grodziska oraz ul. Głębockiej z pierwszą linią 

metra na Marymoncie, natomiast mieszkańcy okolicy ul. Białołęckiej będą mieli do 

dyspozycji nową linię 334 dowożącą do tramwaju na Żeraniu Wschodnim. Dojazd z ul. 

Białołęckiej do metra Marymont będzie możliwy z jedną przesiadką przy skrzyżowaniu ulic 

Toruńskiej i Łabiszyńskiej.

wydłużenie do Skarbka z Gór 1 Negatywnie

Linia zapewni połączenie osiedli w rejonie Grodziska oraz ul. Głębockiej z pierwszą linią 

metra na Marymoncie. Ulica Skarbka z Gór będzie obsługiwana innymi liniami: 152, 204, 304, 

527, E-9.

skoordynowanie ze 120 1 Pozytywnie
W docelowym układzie tras rozkłady jazdy tych linii będą wzajemnie skoordynowane na 

ciągu ul. Głębockiej
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134 zwiększenie częstotliwości 25 Pozytywnie

W pierwszym etapie zmian wraz z uruchomieniem linii tramwajowej do Nowodworów i 

pozyskaniu taboru z dublujących się z tramwajem linii 101 i E-8 częstotliwość kursowania 

linii 134 wrośnie do 20 minut w godzinach szczytu. W kolejnym etapie, po uruchomieniu 

pętli na Grodzisku i skierowaniu linii 132 ul. Głębocką, linia 134 kursować będzie co 15 minut 

w godzinach szczytu i co 20 minut poza szczytem oraz w święta.

poparcie zmian 17 Pozytywnie
Zmiana dotycząca linii 134 zostanie wdrożona zgodnie z pierwotnym projektem. Jej 

wprowadzenie w życie będzie podzielone na etapy.

pozostawienie na obecnej trasie 10 Negatywnie

Dzięki wydłużeniu linii do pętli Metro Marymont pasażerowie m.in. z. osiedli Olesin i 

Zielona Dolina zyskają bezpośrednie i całotygodniowe połączenie z linią metra M1. 

Dodatkowo linia będzie kursować częściej w godzinach szczytu a jej trasa będzie przebiegać 

bezpośrednio Trasą Toruńską bez przejazdu przez os. Bródno. Natomiast lokalne połączenie 

z os. Bródno zapewni nowa linia 214.

skierowanie przez ul. Mochtyńską 3 Negatywnie

Dzięki obecnej trasie linii 134 i możliwości przesiadki na przystanku Mańki-Wojdy z ciągu 

ulicy Ostródzkiej jest dojazd zarówno do ul. Ruskowy Bród (bezpośrednio) jak i do ul. 

Mochtyńskiej (przesiadka do linii 120).

skierowanie przez ul. Białołęcką 1 Negatywnie

Linia 134 zapewni połączenie osiedla Zielona Dolina oraz ciągu ul. Ostródzkiej z pierwszą 

linią metra na Marymoncie przez cały tydzień, natomiast mieszkańcy okolicy ul. Białołęckiej 

będą mieli do dyspozycji nową linię 334 dowożącą do tramwaju na Żeraniu Wschodnim. 

Dojazd z ul. Białołęckiej do metra Marymont będzie możliwy z jedną przesiadką przy 

skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Łabiszyńskiej.

dodanie przystanku Spichrzowa 02 1 Częściowo pozytywnie

Podjęliśmy działania zmierzające do wybudowania przystanku SPICHRZOWA 02. Będzie on 

jednak obsługiwany przez obecnie kursujące ul. Kąty Grodziskie linie 120 i 304. Trasa linii 134 

zgodnie z postulatami uczestników konsultacji i pierwotnym projektem na terenie „zielonej 

Białołęki” nie zmieni się. 

skierowanie do Dw. Wileńskiego 1 Negatywnie

Linia 134 zapewni połączenie osiedla Zielona Dolina oraz ciągu ul. Ostródzkiej z pierwszą 

linią metra na Marymoncie przez cały tydzień. Dodatkowo trasa linii 134 na terenie „zielonej 

Białołęki” częściowo pokrywa się z trasą linii 120, która zapewnia dojazd do dworca 

Wileńskiego.

wydłużenie trasy do metra 1 Pozytywnie
Zmiana dotycząca linii 134 zostanie wdrożona zgodnie z pierwotnym projektem. Jej 

wprowadzenie w życie będzie podzielone na etapy.

dodanie przystanku przy ul. Ruskowy Bród i Calineczki 1 Negatywnie

Skrzyżowanie ulic Ruskowy Bród i Calineczki oddalone jest o 350 metrów od przystanku 

MAŃKOWSKA  oraz 300 metrów od przystanku TYMOTKI. W związku z powyższym opisany 

rejon znajduje się w strefie dojścia pieszego do istniejących przystanków, przyjętej dla 

zabudowy jednorodzinnej, która występuje w omawianym rejonie dzielnicy Białołęka.
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skierowanie przez ul. Berensona i Skarbka z Gór 1 Negatywnie

W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych linia 134 zapewni połączenie osiedla Zielona Dolina oraz 

ciągu ul. Ostródzkiej z pierwszą linią metra na Marymoncie przez cały tydzień. Dojazd do ul. 

Berensona zapewni nowa linia 214, natomiast do ul. Skarbka z Gór będzie można dojechać z 

jedną przesiadką do innych linii autobusowych.

likwidacja i połączenie z 518 1 Negatywnie

W związku z postulatami uczestników konsultacji trasa linii 134 zostanie zmieniona zgodnie 

z pierwotnym projektem, natomiast linia 518 funkcjonować będzie w kształcie podobnym 

do obecnego z niewielką korektą trasy w Śródmieściu i na Białołęce.

skierowanie przez Os. Regaty 1 Negatywnie

W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych linia 134 zapewni połączenie osiedla Zielona Dolina z 

pierwszą linią metra na Marymoncie przez cały tydzień. Mieszkańcy osiedla Regaty będą 

mieli możliwość dojazdu do pierwszej linii metra linią 326, do drugiej linii metra linią 120 

oraz do tramwaju na Żeraniu wschodnim linią 334.

176 pozostawienie na obecnej trasie 50 Pozytywnie

W toku konsultacji napłynęło wiele postulatów o utrzymanie bezpośredniego dojazdu z 

rejonu Choszczówki i Płud do placu Hallera w tym m.in. do przychodni znajdującej się przy 

ulicy Dąbrowszczaków. Wychodząc naprzeciw potrzebom przede wszystkim starszej grupy 

pasażerów utrzymana zostanie obecna trasa linii 176.

zwiększenie częstotliwości 12 Negatywnie

W toku konsultacji napłynęło wiele postulatów o utrzymanie bezpośredniego dojazdu z 

rejonu Choszczówki i Płud do placu Hallera w tym m.in. do przychodni znajdującej się przy 

ulicy Dąbrowszczaków. Wychodząc naprzeciw potrzebom przede wszystkim starszej grupy 

pasażerów utrzymana zostanie obecna trasa linii 176. Z uwagi na brak odpowiedniej liczby 

taboru pozwalającej na zwiększenie częstotliwości kursowania linii na tak długiej trasie, 

konsekwencją utrzymania trasy z Choszczówki do placu Hallera jest pozostawienie obecnej 

częstotliwości kursowania tej linii.

poparcie zmian 7 Negatywnie

W toku konsultacji napłynęło wiele postulatów o utrzymanie bezpośredniego dojazdu z 

rejonu Choszczówki i Płud do placu Hallera w tym m.in. do przychodni znajdującej się przy 

ulicy Dąbrowszczaków. Wychodząc naprzeciw potrzebom przede wszystkim starszej grupy 

pasażerów utrzymana zostanie obecna trasa linii 176. Z uwagi na brak odpowiedniej liczby 

taboru pozwalającej na zwiększenie częstotliwości kursowania linii na tak długiej trasie, 

konsekwencją utrzymania trasy z Choszczówki do placu Hallera jest pozostawienie obecnej 

częstotliwości kursowania tej linii.

skierowanie przez Rondo Żaba do Dw. Wileńskiego 5 Negatywnie

Brak odpowiedniego miejsca na zorganizowanie pętli dla autobusów linii 176 w rejonie 

dworca Wileńskiego. Dojazd w rejon dworca jest możliwy z jedną przesiadką z linii 176 do 

tramwajów w ciągu ul. Odrowąża.

wydłużenie do PKP Choszczówka 3 Negatywnie

Na chwilę obecną brak odpowiedniej infrastruktury drogowej i przystankowej 

umożliwiającej skierowani linii autobusowych w rejon przystanku kolejowego Warszawa 

Choszczówka. Niemniej Zarząd Transportu Miejskiego podejmuje działania zmierzające do 

uruchomienia linii autobusowej dowożącej do pociągu w Choszczówce.

połączenie z linią 212 na trasie Choszczówka - Targówek 2 Negatywnie

W toku konsultacji napłynęło wiele postulatów o utrzymanie bezpośredniego dojazdu z 

rejonu Choszczówki i Płud do placu Hallera w tym m.in. do przychodni znajdującej się przy 

ulicy Dąbrowszczaków. Wychodząc naprzeciw potrzebom przede wszystkim starszej grupy 

pasażerów utrzymana zostanie obecna trasa linii 176.
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skrócenie do pętli Budowlana 2 Negatywnie

W toku konsultacji napłynęło wiele postulatów o utrzymanie bezpośredniego dojazdu z 

rejonu Choszczówki i Płud do placu Hallera w tym m.in. do przychodni znajdującej się przy 

ulicy Dąbrowszczaków. Wychodząc naprzeciw potrzebom przede wszystkim starszej grupy 

pasażerów utrzymana zostanie obecna trasa linii 176.

skrócenie linii do PKP Praga 1 Negatywnie

W toku konsultacji napłynęło wiele postulatów o utrzymanie bezpośredniego dojazdu z 

rejonu Choszczówki i Płud do placu Hallera w tym m.in. do przychodni znajdującej się przy 

ulicy Dąbrowszczaków. Wychodząc naprzeciw potrzebom przede wszystkim starszej grupy 

pasażerów utrzymana zostanie obecna trasa linii 176.

większy tabor 1 Negatywnie
Z pomiarów napełnienia autobusów linii 176 dokonywanych na bieżąco wynika, że podaż 

miejsc w tej linii jest dostosowana do obecnie występujących potoków pasażerskich.

204 zwiększenie częstotliwości 14 Negatywnie

Propozycja dotycząca tej linii zakładała pozostawienie bez zmian jej trasy, jednak miała ona 

kursować nieco częściej w godzinach popołudniowego szczytu. W związku z pojawianiem się 

możliwości wykreowania nowego połącznia z wykorzystaniem odcinka ulicy Daniszewskiej 

łączącego ul. Białołęcką z ul. Szlachecką, która ma powstać jeszcze w tym roku, tabor 

przeznaczony pierwotnie do zwiększenia częstotliwości kursowania linii 204 planujemy 

wykorzystać do uruchomienia połączenia  „zielonej” Białołęki z liniami tramwajowymi na 

Żeraniu Wschodnim (linia 334). W związku z powyższym obecnie częstotliwość kursowania 

linii 204 nie ulegnie zmianie, natomiast w przyszłości jej rozkład jazdy zostanie 

skoordynowany z nowym rozkładem jazdy linii 334 dojeżdżającej do Żerania Wschodniego. 

skierowanie do Metro Marymont lub Żerań FSO 7 Negatywnie
Obecnie linia spełnia ważną funkcję połączenia „zielonej Białołęki” ze szkołami na os. 

Bródno oraz pociągami SKM na stacji Warszawa-Praga.  

dojazd do PKP Toruńska 3 Negatywnie Obecnie linia zapewnia dojazd do stacji Warszawa-Praga.  

wydłużenie do CH Marki 2 Negatywnie
Brak odpowiedniej ilości taboru pozwalającej na wydłużenie trasy bez spadku częstotliwości 

kursowania linii.

wydłużenie godzin kursowania 1 Negatywnie

W związku z pojawianiem się możliwości wykreowania nowego połącznia z wykorzystaniem 

odcinka ulicy Daniszewskiej łączącego ul. Białołęcką z ul. Szlachecką, która ma powstać 

jeszcze w tym roku, tabor przeznaczony pierwotnie do zmiany rozkładu jazdy i zwiększenia 

częstotliwości kursowania linii 204 planujemy wykorzystać do uruchomienia połączenia  

„zielonej” Białołęki z liniami tramwajowymi na Żeraniu Wschodnim (linia 334). W związku z 

powyższym obecny rozkład jazdy oraz częstotliwość kursowania linii 204 nie ulegnie 

zmianie, natomiast w przyszłości jej rozkład jazdy zostanie skoordynowany z nowym 

rozkładem jazdy linii 334 dojeżdżającej do Żerania Wschodniego.

skrócenie trasy 1 Negatywnie
Obecnie linia spełnia ważną funkcję połączenia „zielonej Białołęki” ze szkołami na os. 

Bródno oraz pociągami SKM na stacji Warszawa-Praga.  
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skierowanie przez Białołękę i dojazd do metra 1 Negatywnie

Obecnie linia spełnia ważną funkcję połączenia „zielonej Białołęki” ze szkołami na os. 

Bródno oraz pociągami SKM na stacji Warszawa-Praga. Dojazd do linii metra M1 i M2 z terenu 

„zielonej Białołęki” zapewnią inne linie autobusowe.

skoordynowanie z linią 132 1 Częściowo pozytywnie

Na etapie opracowania zmian rozkładu jazdy linii 132 (koordynacja z linią 134) i linii 134 

(wydłużenie do Metra Marymont) pod uwagę będzie wzięta możliwość skoordynowania linii 

204 z linią 132.  

211 zwiększenie częstotliwości 9 Pozytywnie

W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych częstotliwość kursowania linii 211 zostanie zwiększona do 

10 minut w godzinach szczytu na całej trasie BUKÓW-ŻERAŃ FSO. Częstotliwość kursowania 

kursów skróconych na trasie DĄBRÓWKA WIŚLANA – ĆWIKLIŃSKIEJ pozostanie bez zmian. 

wydłużenie trasy 4 Negatywnie
Brak odpowiedniej ilości taboru pozwalającej na wydłużenie trasy bez spadku częstotliwości 

kursowania linii.

pozostawienie na obecnej trasie 3 Pozytywnie
W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych trasa linii 211 nie zmieni się.

skierowanie przez ul. Myśliborską 1 Negatywnie

Z uwagi na niewielkie zainteresowanie uczestników konsultacji zmianą trasy linii 211 w 

przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych trasa tej linii nie zmieni się.

skierowanie przez ul. Marywilską 1 Negatywnie

Z uwagi na niewielkie zainteresowanie uczestników konsultacji zmianą trasy linii 211 w 

przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych trasa tej linii nie zmieni się. Połączenie Tarchomina z ul. 

Marywilską zapewnia linia 126 lub inne linie z przesiadką na przystanku PŁOCHOCIŃSKA.

zmiana trasy przez Kępę Tarchomińską 1 Częściowo pozytywnie

Po przebudowie ciągu ulic: Przyrzecze –Kępa Tarchomińska – Gladioli  oraz wybudowaniu 

połączenia ulic Gladioli i Aluzyjnej a także nowego odcinka ul. Aluzyjnej przez Urząd 

Dzielnicy Białołęka trasa linii 211 zostanie zmodyfikowana i będzie przebiegać ww. ciągiem 

ulic. Będą one przystosowane do ruchu autobusów, w ramach inwestycji powstaną także 

przystanki. Termin wprowadzenia tej zmiany nie jest jeszcze znany.  

podział na 2 linie - Żerań FSO - Stare Świdry / Buków - Tarchomin 1 Negatywnie
Zaproponowana zmiana spotkałaby się z niezadowoleniem ze strony pasażerów 

podróżujących bezpośrednio pomiędzy Żeraniem a Tarchominem.  

wydłużenie do ul. Łopianowej 1 Częściowo pozytywnie

ZTM pozytywnie odnosi się do propozycji. Skierowanie linii 211 w ten rejon Żerania 

uzależnione jest jednak od dostosowania infrastruktury drogowej do możliwości 

kursowania autobusów. Przebudowa dróg leży w kompetencjach Urzędu Dzielnicy Białołęka.

podział na 2 linie - Dąbrówka Wiślana - Nowodwory /                            

Nowodwory - Żerań FSO
1 Negatywnie

Zaproponowana zmiana spotkałaby się z niezadowoleniem ze strony pasażerów 

podróżujących bezpośrednio pomiędzy Dąbrówką Wiślaną/Bukowem a Tarchominem.  
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zmiana trasy przez Ordonówny i Odkrytą 1 Negatywnie

Propozycja spowodowałaby wyłączenie z obsługi linią 211 przystanków GRZYMALITÓW i 

DZIERZGOŃSKA co mogłoby spotkać się z niezadowoleniem pasażerów dotychczas 

korzystających z tych przystanków. W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym 

dzielnicy Białołęka wypracowanym podczas konsultacji społecznych bezpośrednio ulice 

Ordonówny i Odkrytą łączyć będą autobusy linii 518. 

poparcie zmian 1 Pozytywnie

W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych częstotliwość kursowania linii 211 zostanie zwiększona do 

10 minut w godzinach szczytu na całej trasie BUKÓW-ŻERAŃ FSO. Częstotliwość kursowania 

kursów skróconych na trasie DĄBRÓWKA WIŚLANA – ĆWIKLIŃSKIEJ pozostanie bez zmian. 

zmiana charakteru przystanku "Ćwiklińska" 1 Negatywnie

Charakter danego przystanku autobusowego (stały lub warunkowy – tzw. „na żądanie”) jest 

ściśle związany z jego wykorzystaniem przez pasażerów. Decyzje o ewentualnej zmianie 

podejmujemy na podstawie pomiarów jego wykorzystania w różnych porach dnia i 

tygodnia, których wyniki pozwalają określić stosunek liczby efektywnych zatrzymań do 

liczby kursów. Jeżeli odsetek niepotrzebnych zatrzymań przekracza wartość 25%, dany 

przystanek powinien obowiązywać na żądanie. Z pomiarów przeprowadzonych przez nas na 

przystanku ĆWIKLIŃSKIEJ wynika, że jego charakter odpowiada rzeczywistemu 

wykorzystaniu.

likwidacja linii 1 Negatywnie
Przedstawiony do konsultacji społecznych projekt zmian w układzie komunikacyjnym 

dzielnicy Białołęka nie zakładał likwidacji linii 211.

214 zwiększenie częstotliwości 8 Częściowo pozytywnie

Po uruchomieniu linii 214 ZTM będzie na bieżąco prowadził pomiary napełnień autobusów 

tej linii. W przypadku stwierdzenia przepełnienia częstotliwość kursowania zostanie 

zwiększona.

połączenie z Zieloną Białołęką 6 Pozytywnie

W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych, zgodnie z pierwotnym projektem autobusy linii 214 

połączą wschodnią tzw. „zieloną Białołękę” z zachodnią częścią dzielnicy

poparcie zmian 6 Częściowo pozytywnie

W naszej pierwotnej propozycji poddanej konsultacjom miała być to linia zapewniająca 

połączenie pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią dzielnicy Białołęka kursująca z os. Derby 

przez os. Bródno i Żerań na Tarchomin. Uwzględniając postulaty mieszkańców rejonu 

Grodziska o skierowanie linii w ten rejon oraz związku 

z docelowym skierowaniem linii 132 na ul. Głębocką i Sieczną w przyszłości, linia 214 po 

likwidacji linii 101 i E-8 zostanie uruchomiona na następującej trasie:

TARCHOMIN – Świętosławskiego – Świderska (powrót: Świderska – Ćmielowska – 

Światowida - Świętosławskiego) – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska – 

Toruńska – Wysockiego – Bazyliańska – Kondratowicza – Łabiszyńska – Toruńska – Ostródzka 

– Berensona – Oknicka – Lewandów – GRODZISK.

Częstotliwość kursowania - co 30 minut niezależnie od pory dnia i tygodnia. 

Zgodnie z postulatami pasażerów nowa linia połączy bezpośrednio dwa oddalone od siebie 

obszary dzielnicy - Tarchomin i tzw. „zieloną Białołękę” zapewniając m.in. dojazd 

mieszkańcom wschodniej części Białołęki do Urzędu Dzielnicy oraz mającej niebawem 

powstać przy ul. Światowida galerii handlowej. Po drodze, w węźle przesiadkowym Żerań 

FSO zapewni przesiadkę do wielu linii autobusowych i tramwajowych odjeżdżających w 

różne części miasta. Dodatkowo zastąpi linię 134 w lokalnej relacji: wschodnia Białołęka - os. 

Bródno a także zapewni relację ul. Ostródzka – Kąty Grodziskie – Grodzisk z której linia 132 

zostanie docelowo wycofana. O zachowanie tej ostatniej relacji występowali pasażerowie 

podczas konsultacji społecznych.
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pominięcie ul. Łabiszyńskiej i Bazyliańskiej (jazda Trasą Toruńską) 5 Negatywnie

Linia 214 zastąpi linię 134 w lokalnej relacji: wschodnia Białołęka - os. Bródno. Linia 134 

zostanie skierowana bezpośrednio trasą Toruńską z pominięciem przejazdu przez os. 

Bródno.

wydłużenie do pętli Grodzisk 3 Pozytywnie

W naszej pierwotnej propozycji poddanej konsultacjom miała być to linia zapewniająca 

połączenie pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią dzielnicy Białołęka kursująca z os. Derby 

przez os. Bródno i Żerań na Tarchomin. Uwzględniając postulaty mieszkańców rejonu 

Grodziska o skierowanie linii w ten rejon oraz związku 

z docelowym skierowaniem linii 132 na ul. Głębocką i Sieczną w przyszłości, linia 214 po 

likwidacji linii 101 i E-8 zostanie uruchomiona na następującej trasie:

TARCHOMIN – Świętosławskiego – Świderska (powrót: Świderska – Ćmielowska – 

Światowida - Świętosławskiego) – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska – 

Toruńska – Wysockiego – Bazyliańska – Kondratowicza – Łabiszyńska – Toruńska – Ostródzka 

– Berensona – Oknicka – Lewandów – GRODZISK

skierowanie przez Skarbka z Gór - Płochocińska - Modlińska 3 Negatywnie

Linia 214 zastąpi linię 134 w lokalnej relacji: wschodnia Białołęka - os. Bródno. Linia 134 

zostanie skierowana bezpośrednio trasą Toruńską z pominięciem przejazdu przez os. 

Bródno.

wydłużenie trasy 2 Pozytywnie

W naszej pierwotnej propozycji poddanej konsultacjom miała być to linia zapewniająca 

połączenie pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią dzielnicy Białołęka kursująca z os. Derby 

przez os. Bródno i Żerań na Tarchomin. Uwzględniając postulaty mieszkańców rejonu 

Grodziska o skierowanie linii w ten rejon oraz związku 

z docelowym skierowaniem linii 132 na ul. Głębocką i Sieczną w przyszłości, linia 214 po 

likwidacji linii 101 i E-8 zostanie uruchomiona na następującej trasie:

TARCHOMIN – Świętosławskiego – Świderska (powrót: Świderska – Ćmielowska – 

Światowida - Świętosławskiego) – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska – 

Toruńska – Wysockiego – Bazyliańska – Kondratowicza – Łabiszyńska – Toruńska – Ostródzka 

– Berensona – Oknicka – Lewandów – GRODZISK

wydłużenie do Dąbrówki Wiślanej 1 Negatywnie

Brak odpowiedniej ilości taboru pozwalającej na wydłużenie trasy bez spadku i tak niskiej 

częstotliwości kursowania linii. W zespole przystankowym MILENIJNA będzie możliwość 

przesiadki z linii 214 do linii 211 dojeżdżającej do Dąbrówki Wiślanej lub na przystanku 

OBRAZKOWA do linii 511 również zapewniającej dojazd do tej pętli.

skierowanie przez Światowida - Głębocką 1 Częściowo pozytywnie

W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych trasa autobusów linii 214 częściowo przebiegać będzie 

zarówno ulicą Światowida jak i Głębocką. Linia 214 po likwidacji linii 101 i E-8 zostanie 

uruchomiona na następującej trasie: TARCHOMIN – Świętosławskiego – Świderska (powrót: 

Świderska – Ćmielowska – Światowida - Świętosławskiego) – Porajów – Myśliborska – 

Światowida – Modlińska – Toruńska – Wysockiego – Bazyliańska – Kondratowicza – 

Łabiszyńska – Toruńska – Ostródzka – Berensona – Oknicka – Lewandów – GRODZISK.

dodanie przystanku PKP Toruńska 1 Pozytywnie

W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych autobusy linii 214 będą zatrzymywać się na przystanku PKP 

TORUŃSKA.
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zmiana trasy 1 Pozytywnie

W naszej pierwotnej propozycji poddanej konsultacjom miała być to linia zapewniająca 

połączenie pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią dzielnicy Białołęka kursująca z os. Derby 

przez os. Bródno i Żerań na Tarchomin. Uwzględniając postulaty mieszkańców rejonu 

Grodziska o skierowanie linii w ten rejon oraz związku 

z docelowym skierowaniem linii 132 na ul. Głębocką i Sieczną w przyszłości, linia 214 po 

likwidacji linii 101 i E-8 zostanie uruchomiona na następującej trasie:

TARCHOMIN – Świętosławskiego – Świderska (powrót: Świderska – Ćmielowska – 

Światowida - Świętosławskiego) – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska – 

Toruńska – Wysockiego – Bazyliańska – Kondratowicza – Łabiszyńska – Toruńska – Ostródzka 

– Berensona – Oknicka – Lewandów – GRODZISK

pominięcie Trasy Toruńskiej 1 Negatywnie

Linia 214 zastąpi linię 134 w lokalnej relacji: wschodnia Białołęka - os. Bródno. Linia 134 

zostanie skierowana bezpośrednio trasą Toruńską z pominięciem przejazdu przez os. 

Bródno.

zmiana trasy przez ul. Zdziarską 1 Negatywnie

Brak odpowiedniej ilości taboru pozwalającej na wydłużenie trasy bez spadku i tak niskiej 

częstotliwości kursowania linii. W ciągu ul. Ostródzkiej będzie możliwość przesiadki z linii 

214 do linii 134 kursującej ul. Zdziarską.

314 utrzymanie bez zmian 11 Negatywnie

Nasza propozycja zakładała likwidację tej linii. Z uwagi na niewielką liczbę wniosków 

pasażerów dotyczących tej linii przekazanych w czasie konsultacji - z chwilą wprowadzenia 

planowanej zmiany trasy linii 518 i przejęcia przez nią funkcji bezpośredniego połączenia na 

ciągu ulic: Odkryta – Nowodworska – Świderska linia 314 zostanie zlikwidowana. Mieszkańcy 

zarówno północnej jak i południowej części ulicy Odkrytej będą mieli do dyspozycji linię 516 

kursującą ze zwiększoną częstotliwością, dowożącą m.in. na przesiadkę do tramwajów 

(przystanki Tarchomin i Żerań FSO).

wydłużenie do Metro Młociny 3 Negatywnie

Nasza propozycja zakładała likwidację tej linii. Z uwagi na niewielką liczbę wniosków 

pasażerów dotyczących tej linii przekazanych w czasie konsultacji - z chwilą wprowadzenia 

planowanej zmiany trasy linii 518 i przejęcia przez nią funkcji bezpośredniego połączenia na 

ciągu ulic: Odkryta – Nowodworska – Świderska linia 314 zostanie zlikwidowana. Mieszkańcy 

zarówno północnej jak i południowej części ulicy Odkrytej będą mieli do dyspozycji linię 516 

kursującą ze zwiększoną częstotliwością, dowożącą m.in. na przesiadkę do tramwajów 

jadących do stacji metra Młociny. Autobusy dotychczas kursujące na linii 314 zostaną 

wykorzystane do poprawy oferty komunikacyjnej w innych rejonach Białołęki, nie 

posiadających komunikacji szynowej.

likwidacja 2 Pozytywnie

Nasza propozycja zakładała likwidację tej linii. Z uwagi na niewielką liczbę wniosków 

pasażerów dotyczących tej linii przekazanych w czasie konsultacji - z chwilą wprowadzenia 

planowanej zmiany trasy linii 518 i przejęcia przez nią funkcji bezpośredniego połączenia na 

ciągu ulic: Odkryta – Nowodworska – Świderska linia 314 zostanie zlikwidowana. Mieszkańcy 

zarówno północnej jak i południowej części ulicy Odkrytej będą mieli do dyspozycji linię 516 

kursującą ze zwiększoną częstotliwością, dowożącą m.in. na przesiadkę do tramwajów 

(przystanki Tarchomin i Żerań FSO).
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zwiększenie częstotliwości 1 Negatywnie

Nasza propozycja zakładała likwidację tej linii. Z uwagi na niewielką liczbę wniosków 

pasażerów dotyczących tej linii przekazanych w czasie konsultacji - z chwilą wprowadzenia 

planowanej zmiany trasy linii 518 i przejęcia przez nią funkcji bezpośredniego połączenia na 

ciągu ulic: Odkryta – Nowodworska – Świderska linia 314 zostanie zlikwidowana. Mieszkańcy 

zarówno północnej jak i południowej części ulicy Odkrytej będą mieli do dyspozycji linię 516 

kursującą ze zwiększoną częstotliwością, dowożącą m.in. na przesiadkę do tramwajów 

(przystanki Tarchomin i Żerań FSO).

skierowanie przez Nowodworską do Metra Młociny 1 Negatywnie

Nasza propozycja zakładała likwidację tej linii. Z uwagi na niewielką liczbę wniosków 

pasażerów dotyczących tej linii przekazanych w czasie konsultacji - z chwilą wprowadzenia 

planowanej zmiany trasy linii 518 i przejęcia przez nią funkcji bezpośredniego połączenia na 

ciągu ulic: Odkryta – Nowodworska – Świderska linia 314 zostanie zlikwidowana. Mieszkańcy 

zarówno północnej jak i południowej części ulicy Odkrytej będą mieli do dyspozycji linię 516 

kursującą ze zwiększoną częstotliwością, dowożącą m.in. na przesiadkę do tramwajów 

jadących do stacji metra Młociny. Autobusy dotychczas kursujące na linii 314 zostaną 

wykorzystane do poprawy oferty komunikacyjnej w innych rejonach Białołęki, nie 

posiadających komunikacji szynowej.

326 zwiększenie częstotliwości 141 Negatywnie
Z pomiarów napełnienia autobusów linii 120 dokonywanych na bieżąco wynika, że podaż 

miejsc w tej linii jest dostosowana do obecnie występujących potoków pasażerskich.

zmiana charakteru linii na całotygodniową 61 Negatywnie

Z pomiarów napełnienia autobusów linii 120 dokonanych na przystanku FRACHTOWA poza 

szczytem i weekend wynika, że autobusy charakteryzują się znaczną rezerwą podaży miejsc. 

W żadnym przypadku nie zostało stwierdzone przepełnienie. W związku z powyższym nie 

zachodzi konieczność kierowania w omawiany rejon dodatkowych linii w tym linii 326. 

Ponadto linia 326 na całym odcinku swojej trasy obsługuje przystanki, które i tak 

obsługiwane są przez inne linie. Tym samym możliwy jest niepełny zakres kursowania tej 

linii, właściwy dla rzeczywistego zapotrzebowania na przewozy. Ani na ciągu ulicy Kobiałka, 

ani też na ciągu ulicy Płochocińskiej, nie ma obecnie potrzeby uruchamiania dodatkowych 

kursów poza szczytem i w święto.

zmiana charakteru linii na linię przyspieszoną 3 Negatywnie

Z uwagi na często występujące obecnie zatory drogowe na ciągu ulicy Płochocińskiej, 

przekształcenie linii 326 w linię przyspieszoną i pominięcie części przystanków 

zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy nie wpłynęłoby na znaczne skrócenia czasu podróży. 

Dodatkowo linia 326 obsługując przystanki przy ul. Płochocińskiej zapewnia  dodatkową 

ofertę komunikacyjną dla mieszkańców rejonu tej ulicy przy kursujących rzadko linii 

strefowych 705 i 735 w relacji z/do metra Marymont. 

większy tabor 3 Negatywnie
Z pomiarów napełnienia autobusów linii 120 dokonywanych na bieżąco wynika, że podaż 

miejsc w tej linii jest dostosowana do obecnie występujących potoków pasażerskich.

zmiana trasy przez ul. Ostródzką 2 Negatywnie

Obecnie linia zapewnia relację os. Regaty – metro Marymont najkrótszą trasą – ul. 

Płochocińską. Połączenie Olesina i os. Regaty z ciągiem ul. Ostródzkiej zapewni linia 334, 

która zgodnie z przyjętym do realizacji układem komunikacyjnym dzielnicy Białołęka 

wypracowanym podczas konsultacji społecznych będzie kursować częściej.
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skoordynowanie z SKM 2 Negatywnie

Z uwagi na różną częstotliwość kursowania linii oraz w związku z często występującymi 

zatorami drogowymi na ciągu ul. Płochocińskiej, które powodują, że czas przejazdu 

autobusów linii 326 często staje się nieprzewidywalny nie ma możliwości realizacji 

postulatu.

dojazd do przystanku Kupiecka 1 Negatywnie
Wydłużenie trasy spotkałoby się z negatywnym odbiorem wśród mieszkańców Olesina i os. 

Regaty, którzy zainteresowani są jak najszybszym dojazdem do stacji metra Marymont.

wydłużenie do Metro Marymont na stałe 1 Negatywnie

Z pomiarów napełnienia autobusów linii 120 dokonanych na przystanku FRACHTOWA poza 

szczytem i weekend wynika, że autobusy charakteryzują się znaczną rezerwą podaży miejsc. 

W żadnym przypadku nie zostało stwierdzone przepełnienie. W związku z powyższym nie 

zachodzi konieczność kierowania w omawiany rejon dodatkowych linii w tym linii 326. 

Ponadto linia 326 na całym odcinku swojej trasy obsługuje przystanki, które i tak 

obsługiwane są przez inne linie. Tym samym możliwy jest niepełny zakres kursowania tej 

linii, właściwy dla rzeczywistego zapotrzebowania na przewozy. Ani na ciągu ulicy Kobiałka, 

ani też na ciągu ulicy Płochocińskiej, nie ma obecnie potrzeby uruchamiania dodatkowych 

kursów poza szczytem i w święto.

509 utrzymanie bez zmian 9 Częściowo pozytywnie

Linia 509 nie była elementem projektu zmian w komunikacji na Białołęce. Trasa tej linii 

pozostanie bez zmian. Zwiększona natomiast zostanie częstotliwość kursowania linii w godz. 

szczytu.

zwiększenie częstotliwości 5 Pozytywnie Częstotliwość kursowania linii 509 zostanie zwiększona w godz. szczytu.

dodanie przystanku Ekspresowa na trasie linii 1 Negatywnie

Dodanie kolejnych przystanków na trasie linii 509 spotkałoby się ze znacznym 

niezadowoleniem ze strony mieszkańców Tarchomina i Nowodworów, którzy 

zainteresowani są szybkim dojazdem do centrum Pragi.

dodanie przystanku "na żądanie" przy ul. Jagiellońskiej 82 1 Negatywnie

Dodanie kolejnych przystanków na trasie linii 509 spotkałoby się ze znacznym 

niezadowoleniem ze strony mieszkańców Tarchomina i Nowodworów, którzy 

zainteresowani są szybkim dojazdem do centrum Pragi. Dodatkowo autobusy musiałyby 

poruszać się zakorkowanym, prawym pasem ul. Jagiellońskiej co naraziłoby pasażerów 

jadących od strony Tarchomina i Nowodworów w kierunku dw. Wileńskiego na dodatkowe 

straty czasowe. W chwili obecnej przejazd lewym pasem jest często szybszy.

skrócenie trasy 1 Częściowo pozytywnie
Podjęte zostały działania zmierzające do uruchomienia dodatkowych, skrócony kursów linii 

509 w godz. szczytu.

podział na dwie linie 1 Częściowo pozytywnie
Podjęte zostały działania zmierzające do uruchomienia dodatkowych, skrócony kursów linii 

509 w godz. szczytu.

zmniejszenie częstotliwości 1 Negatywnie

Realizacja postulatu spotkałaby się ze znacznym niezadowoleniem wśród pasażerów 

korzystających z tej linii. Z pomiarów napełnienia autobusów linii 509 dokonywanych na 

bieżąco wynika, że pojazdy charakteryzują się znacznym napełnieniem, a nie raz 

przepełnieniem. W związku z tym podjęliśmy działania zmierzające do zwiększenia 

częstotliwości kursowania tej linii w godzinach szczytu.
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511 utrzymanie  linii 112 Pozytywnie

Nasza propozycja zakładała uruchomienie dodatkowych przystanków na trasie tej linii i 

przekształcenie jej w linię zwykłą o proponowanym numerze 101, zatrzymującą się na 

wszystkich przystankach na trasie. Jednak z uwagi na liczne postulaty uczestników 

konsultacji o utrzymanie charakteru przyspieszonego dla linii 511 podjęliśmy decyzję o 

pozostawieniu tej linii bez zmian. W związku z powyższym trasa, układ przystanków oraz 

częstotliwość kursowania linii 511 nie ulegną zmianie.

utrzymanie charakteru linii 64 Pozytywnie

Nasza propozycja zakładała uruchomienie dodatkowych przystanków na trasie tej linii i 

przekształcenie jej w linię zwykłą o proponowanym numerze 101, zatrzymującą się na 

wszystkich przystankach na trasie. Jednak z uwagi na liczne postulaty uczestników 

konsultacji o utrzymanie charakteru przyspieszonego dla linii 511 podjęliśmy decyzję o 

pozostawieniu tej linii bez zmian. W związku z powyższym trasa, układ przystanków oraz 

częstotliwość kursowania linii 511 nie ulegną zmianie.

zwiększenie częstotliwości 16 Pozytywnie
Podjęte zostały działania zmierzające do zwiększenia częstotliwości kursowania linii 511 w 

godz. szczytu.

utrzymanie dotychczasowego charakteru (przyśpieszonego) 3 Pozytywnie

Nasza propozycja zakładała uruchomienie dodatkowych przystanków na trasie tej linii i 

przekształcenie jej w linię zwykłą o proponowanym numerze 101, zatrzymującą się na 

wszystkich przystankach na trasie. Jednak z uwagi na liczne postulaty uczestników 

konsultacji o utrzymanie charakteru przyspieszonego dla linii 511 podjęliśmy decyzję o 

pozostawieniu tej linii bez zmian. W związku z powyższym trasa, układ przystanków oraz 

częstotliwość kursowania linii 511 nie ulegną zmianie.

zmiana charakteru na linię ekspresową 2 Negatywnie

Pominięcie części przystanków na trasie linii 511 spotkałoby się ze znacznym 

niezadowoleniem wśród mieszkańców dotychczas z nich korzystających. Podczas konsultacji 

społecznych dotyczących zmian w komunikacji na terenie Białołęki zdecydowana większość 

postulatów odnośnie linii 511 dotyczyła pozostawienia jej bez zmian.

wydłużenie do Metro Marymont 1 Negatywnie

Obecnie połączenie z linią metra M1 realizowane jest poprzez przesiadkę w węźle METRO 

MŁOCINY. Połączenie z pierwszą linią metra części ul. Modlińskiej nie obsługiwanej przez 

linię 511 zapewnia linia 518.

516 zwiększenie częstotliwości 6 Pozytywnie
Zgodnie z pierwotnym projektem wraz z wydłużeniem linii tramwajowej do Nowodworów 

częstotliwość kursowania linii 516 w godzinach szczytu ulegnie zwiększeniu.

pozostawienie bez zmian 3 Częściowo pozytywnie

Zgodnie z pierwotnym projektem wraz z wydłużeniem linii tramwajowej do Nowodworów 

częstotliwość kursowania linii 516 w godzinach szczytu ulegnie zwiększeniu. Trasa natomiast 

pozostanie bez zmian.

przywrócenie starej trasy 2 Negatywnie

Należy zwrócić uwagę, że duża liczba osób wysiadających z linii 516 na przystanku 

MEHOFFERA przesiadała się do innych linii, w tym głównie linii tramwajowych. Te same 

przesiadki można obecnie dokonać na przystanku TARCHOMIN zlokalizowanym w rejonie 

skrzyżowania ulic Ćmielowska / Światowida. W celu dokonania przesiadki z linii 516 do linii 

tramwajowej w zespole przystankowym TARCHOMIN wystarczy przejść ok. 100 m, w tym 

przekroczyć jedną jezdnię (ul. Ćmielowskiej) i torowisko tramwajowe, podczas gdy w 

przypadku przesiadki uprzednio realizowanej z linii 516 do linii tramwajowej w zespole 

przystankowym MEHOFFERA konieczne było przejście ok. 150 m, w tym przekroczenie nie 

jednej a dwóch jezdni (ul. Mehoffera i ul. Światowida). Dodatkowo autobusy linii 516 

zapewniają pasażerom korzystającym z przystanku PANCERA na dojazd do linii 

tramwajowych (przystanek TARCHOMIN). W związku z tym postulat nie zostanie 

zrealizowany.

skierowanie przez ul. Marywilską 1 Negatywnie
Połączenie Tarchomina z ul. Marywilską zapewnia linia 126 lub inne linie z przesiadką na 

przystanku PŁOCHOCIŃSKA.

zmiana trasy 1 Negatywnie Zmiana trasy linii 516 nie była elementem konsultacji społecznych

zmiana charakteru linii na linię zwykłą 1 Negatywnie

Dodanie kolejnych przystanków na trasie linii 516 spotkałoby się ze znacznym 

niezadowoleniem ze strony mieszkańców Tarchomina i Nowodworów, którzy 

zainteresowani są szybkim dojazdem do tramwaju na Żeraniu. Dodatkowo przejazd 

estakadą w ciągu ul. Modlińskiej z pominięciem przystanku OBRAZKOWA daje znaczny zysk 

czasowy z uwagi na niekorzystne wobec ul. Modlińskiej ustawienie cyklu sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z trasą mostu Marii Skłodowskiej-Curie.

zmniejszenie częstotliwości 1 Negatywnie
Realizacja postulatu spotkałaby się ze znacznym niezadowoleniem wśród pasażerów 

korzystających z tej linii. 

wydłużenie trasy 1 Negatywnie

Z uwagi na ograniczoną ilość autobusów obsługujących układ komunikacyjny Warszawy i tym 

samym brak możliwości dodawania kolejnych pojazdów do obsług poszczególnych linii nie 

ma możliwości wydłużenia trasy linii 516 bez zmniejszenia częstotliwości jej kursowania. To 

z kolei spotkałoby się ze znacznym niezadowoleniem wśród pasażerów obecnie 

korzystających z tej linii.

wydłużenie do Dw. Wileńskiego 1 Negatywnie

Z uwagi na ograniczoną ilość autobusów obsługujących układ komunikacyjny Warszawy i tym 

samym brak możliwości dodawania kolejnych pojazdów do obsług poszczególnych linii nie 

ma możliwości wydłużenia trasy linii 516 bez zmniejszenia częstotliwości jej kursowania. To 

z kolei spotkałoby się ze znacznym niezadowoleniem wśród pasażerów obecnie 

korzystających z tej linii.

wydłużenie do Dw. Wschodniego 1 Negatywnie
Obecnie połączenie Tarchomina i Nowodworów z dworcem Wileńskim zapewnia bardzo 

często kursująca linia 509, do której jest możliwość przesiadki z linii 516.

poparcie dla zmian 1 Pozytywnie

W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych częstotliwość kursowania linii 516 w godzinach  szczytu 

ulegnie zwiększeniu. Trasa natomiast pozostanie bez zmian.
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518 pozostawienie na obecnej trasie 276 Pozytywnie

Propozycja zakładała skrócenie trasy linii od strony Nowodworów do stacji metra Marymont 

i znaczne zwiększenie częstotliwości kursowania w ramach zachowania tej samej liczby 

wozów obsługujących linię. Z uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o 

utrzymanie bezpośredniego połączenia zachodniej Białołęki ze Śródmieściem (przede 

wszystkim z Traktem Królewskim) zdecydowaliśmy się na utrzymanie tej relacji poprzez 

skierowanie linii do placu Trzech Krzyży w celu ominięcia ulicy Świętokrzyskiej, gdzie linia 

doznaje największych opóźnień a podróżuje nią niewielu pasażerów. 

Na terenie Białołęki z uwagi na niewielkie zainteresowanie mieszkańców skierowaniem 

linii przez ul. Strumykową i Štefánika trasa autobusów w tym rejonie miasta również 

ulegnie modyfikacji. 

W związku z powyższym linii 518 zostanie skierowana na następującą trasę: NOWODWORY – 

Światowida – Ordonówny – Odkryta – Nowodworska – Mehoffera – Świderska – Porajów – 

Myśliborska – Światowida – Modlińska – most Grota-Roweckiego – Trasa AK – Słowackiego – 

(powrót: Włościańska – Żelazowska) – Mickiewicza – Andersa – Muranowska – Bonifraterska 

– Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY.

Z uwagi na brak odpowiedniej liczby taboru pozwalającej na zwiększenie częstotliwości 

kursowania linii na tak długiej trasie, konsekwencją utrzymania trasy z Nowodworów do 

Śródmieścia jest obecnie pozostawienie dotychczasowej częstotliwości kursowania tej linii.

Zgodnie z pierwotną propozycją linia 518 na południowym odcinku ulicy Odkrytej a także na 

ciągu ul. Świderskiej zastąpi kursującą obecnie tylko w godzinach porannego szczytu linię 

314. 

zwiększenie częstotliwości 84 Pozytywnie

Propozycja zakładała skrócenie trasy linii od strony Nowodworów do stacji metra Marymont 

i znaczne zwiększenie częstotliwości kursowania w ramach zachowania tej samej liczby 

wozów obsługujących linię. Z uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o 

utrzymanie bezpośredniego połączenia zachodniej Białołęki ze Śródmieściem (przede 

wszystkim z Traktem Królewskim) zdecydowaliśmy się na utrzymanie tej relacji poprzez 

skierowanie linii do placu Trzech Krzyży w celu ominięcia ulicy Świętokrzyskiej, gdzie linia 

doznaje największych opóźnień a podróżuje nią niewielu pasażerów. 

Z uwagi na brak odpowiedniej liczby taboru pozwalającej na zwiększenie częstotliwości 

kursowania linii na tak długiej trasie, konsekwencją utrzymania trasy z Nowodworów do 

Śródmieścia jest obecnie pozostawienie dotychczasowej częstotliwości kursowania tej linii.

poparcie dla zmian 8 Negatywnie

Propozycja zakładała skrócenie trasy linii od strony Nowodworów do stacji metra Marymont 

i znaczne zwiększenie częstotliwości kursowania w ramach zachowania tej samej liczby 

wozów obsługujących linię. Z uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o 

utrzymanie bezpośredniego połączenia zachodniej Białołęki ze Śródmieściem (przede 

wszystkim z Traktem Królewskim) zdecydowaliśmy się na utrzymanie tej relacji poprzez 

skierowanie linii do placu Trzech Krzyży w celu ominięcia ulicy Świętokrzyskiej, gdzie linia 

doznaje największych opóźnień a podróżuje nią niewielu pasażerów. 

Z uwagi na brak odpowiedniej liczby taboru pozwalającej na zwiększenie częstotliwości 

kursowania linii na tak długiej trasie, konsekwencją utrzymania trasy z Nowodworów do 

Śródmieścia jest obecnie pozostawienie dotychczasowej częstotliwości kursowania tej linii.
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skierowanie do Pl. Trzech Krzyży 6 Pozytywnie

Propozycja zakładała skrócenie trasy linii od strony Nowodworów do stacji metra Marymont 

i znaczne zwiększenie częstotliwości kursowania w ramach zachowania tej samej liczby 

wozów obsługujących linię. Z uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o 

utrzymanie bezpośredniego połączenia zachodniej Białołęki ze Śródmieściem (przede 

wszystkim z Traktem Królewskim) zdecydowaliśmy się na utrzymanie tej relacji poprzez 

skierowanie linii do placu Trzech Krzyży w celu ominięcia ulicy Świętokrzyskiej, gdzie linia 

doznaje największych opóźnień a podróżuje nią niewielu pasażerów. 

skierowanie przez ul. Światowida 5 Negatywnie

Na terenie Białołęki z uwagi na niewielkie zainteresowanie mieszkańców skierowaniem 

linii przez ul. Strumykową i Štefánika trasa autobusów w tym rejonie miasta ulegnie 

modyfikacji. 

W związku z powyższym linii 518 zostanie skierowana na następującą trasę:

NOWODWORY – Światowida – Ordonówny – Odkryta – Nowodworska – Mehoffera – 

Świderska – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska – most Grota-Roweckiego – 

Trasa AK – Słowackiego – (powrót: Włościańska – Żelazowska) – Mickiewicza – Andersa – 

Muranowska – Bonifraterska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC 

TRZECH KRZYŻY.

Zgodnie z pierwotną propozycją linia 518 na południowym odcinku ulicy Odkrytej a także na 

ciągu ul. Świderskiej zastąpi kursującą obecnie tylko w godzinach porannego szczytu linię 

314. 

Ulica Światowida podstawowo będzie obsługiwana przez tramwaje. Dodatkowo z części ul. 

Światowida bezpośrednio do centrum miasta można dojechać linią tramwajową 17.

wydłużenie trasy do Centrum 5 Pozytywnie

Propozycja zakładała skrócenie trasy linii od strony Nowodworów do stacji metra Marymont 

i znaczne zwiększenie częstotliwości kursowania w ramach zachowania tej samej liczby 

wozów obsługujących linię. Z uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o 

utrzymanie bezpośredniego połączenia zachodniej Białołęki ze Śródmieściem (przede 

wszystkim z Traktem Królewskim) zdecydowaliśmy się na utrzymanie tej relacji poprzez 

skierowanie linii do placu Trzech Krzyży w celu ominięcia ulicy Świętokrzyskiej, gdzie linia 

doznaje największych opóźnień a podróżuje nią niewielu pasażerów. 

zwiększenie taboru 4 Pozytywnie

Po przebudowie geometrii skrzyżowań Ordonówny/Odkryta oraz Mehoffera/Świderska w 

celu dostosowania ich do możliwości przejazdu autobusów przegubowych co jest 

planowane na 1.09.2017r. linia 518 będzie obsługiwana wyłącznie taborem 

wielkopojemnym.

skierowanie przez ul. Strumykową i Myśliborską 3 Negatywnie

Na terenie Białołęki z uwagi na niewielkie zainteresowanie mieszkańców skierowaniem 

linii przez ul. Strumykową trasa autobusów w tym rejonie miasta ulegnie modyfikacji. 

W związku z powyższym linii 518 zostanie skierowana na następującą trasę:

NOWODWORY – Światowida – Ordonówny – Odkryta – Nowodworska – Mehoffera – 

Świderska – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska – most Grota-Roweckiego – 

Trasa AK – Słowackiego – (powrót: Włościańska – Żelazowska) – Mickiewicza – Andersa – 

Muranowska – Bonifraterska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC 

TRZECH KRZYŻY.

Zgodnie z pierwotną propozycją linia 518 na południowym odcinku ulicy Odkrytej a także na 

ciągu ul. Świderskiej zastąpi kursującą obecnie tylko w godzinach porannego szczytu linię 

314. 
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zmiana trasy przez ul. Strumykowa - Stefanika 2 Negatywnie

Na terenie Białołęki z uwagi na niewielkie zainteresowanie mieszkańców skierowaniem 

linii przez ul. Strumykową i Štefánika trasa autobusów w tym rejonie miasta ulegnie 

modyfikacji. 

W związku z powyższym linii 518 zostanie skierowana na następującą trasę:

NOWODWORY – Światowida – Ordonówny – Odkryta – Nowodworska – Mehoffera – 

Świderska – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska – most Grota-Roweckiego – 

Trasa AK – Słowackiego – (powrót: Włościańska – Żelazowska) – Mickiewicza – Andersa – 

Muranowska – Bonifraterska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC 

TRZECH KRZYŻY.

Zgodnie z pierwotną propozycją linia 518 na południowym odcinku ulicy Odkrytej a także na 

ciągu ul. Świderskiej zastąpi kursującą obecnie tylko w godzinach porannego szczytu linię 

314. 

zmniejszenie częstotliwości 2 Negatywnie

Spełnienie postulatu wiązałoby się z niezadowoleniem społecznym. W przyjętym do 

realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym podczas konsultacji 

społecznych utrzymane zostanie bezpośrednie połączenie Nowodworów z Centrum co za 

tym idzie linia będzie kursować z niezmienioną częstotliwością.

wprowadzenie wariantowych kursów skróconych 2 Negatywnie

Propozycja zakładała skrócenie trasy linii od strony Nowodworów do stacji metra Marymont 

i znaczne zwiększenie częstotliwości kursowania w ramach zachowania tej samej liczby 

wozów obsługujących linię. Z uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o 

utrzymanie bezpośredniego połączenia zachodniej Białołęki ze Śródmieściem (przede 

wszystkim z Traktem Królewskim) zdecydowaliśmy się na utrzymanie tej relacji poprzez 

skierowanie linii do placu Trzech Krzyży w celu ominięcia ulicy Świętokrzyskiej, gdzie linia 

doznaje największych opóźnień a podróżuje nią niewielu pasażerów. 

Z uwagi na brak odpowiedniej liczby taboru pozwalającej na zwiększenie częstotliwości 

kursowania linii na tak długiej trasie, konsekwencją utrzymania trasy z Nowodworów do 

Śródmieścia jest obecnie pozostawienie dotychczasowej częstotliwości kursowania tej linii. 

Wydzielenie z kursujących już na linii 518 wozów do obsługi kursów skróconych wiązałoby 

się ze zmniejszeniem częstotliwości kursowania autobusów na trasie podstawowej do 

centrum co z kolei spotkałoby się z dużym niezadowoleniem społecznym. Należy zaznaczyć, 

że większość postulatów dotycząca tej linii odnosiło się do pozostawienia bezpośredniego 

połączenia z Nowodworów do Centrum.

skierowanie przez Al. Jerozolimskie 2 Negatywnie

Propozycja zakładała skrócenie trasy linii od strony Nowodworów do stacji metra Marymont 

i znaczne zwiększenie częstotliwości kursowania w ramach zachowania tej samej liczby 

wozów obsługujących linię. Z uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o 

utrzymanie bezpośredniego połączenia zachodniej Białołęki ze Śródmieściem (przede 

wszystkim z Traktem Królewskim) zdecydowaliśmy się na utrzymanie tej relacji poprzez 

skierowanie linii do placu Trzech Krzyży w celu ominięcia ulicy Świętokrzyskiej, gdzie linia 

doznaje największych opóźnień a podróżuje nią niewielu pasażerów. Z uwagi na 

problematyczny skręt w lewo na rondzie gen. Charles'a de Gaulle'a i duże jego obciążenie 

już kursującymi w tej relacji liniami 128 i 175 linia 518 na zaproponowanej trasie mogłaby 

doznawać opóźnień. Podróż na ciąg Al. Jerozolimskich będzie możliwa z przesiadką do linii 

tramwajowych i autobusowych kursujących tą ulicą. 

zmiana na wozy wielkopojemnościowe 1 Pozytywnie

Po przebudowie geometrii skrzyżowań Ordonówny/Odkryta oraz Mehoffera/Świderska w 

celu dostosowania ich do możliwości przejazdu autobusów przegubowych co jest 

planowane na 1.09.2017r. linia 518 będzie obsługiwana wyłącznie taborem 

wielkopojemnym.



42 
 

 

 podział na dwie nieprzyśpieszone linie 1 Negatywnie

Propozycja zakładała skrócenie trasy linii od strony Nowodworów do stacji metra Marymont 

i znaczne zwiększenie częstotliwości kursowania w ramach zachowania tej samej liczby 

wozów obsługujących linię. Z uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o 

utrzymanie bezpośredniego połączenia zachodniej Białołęki ze Śródmieściem (przede 

wszystkim z Traktem Królewskim) zdecydowaliśmy się na utrzymanie tej relacji poprzez 

skierowanie linii do placu Trzech Krzyży w celu ominięcia ulicy Świętokrzyskiej, gdzie linia 

doznaje największych opóźnień a podróżuje nią niewielu pasażerów. 

Z uwagi na brak odpowiedniej liczby taboru pozwalającej na zwiększenie częstotliwości 

kursowania linii na tak długiej trasie, konsekwencją utrzymania trasy z Nowodworów do 

Śródmieścia jest obecnie pozostawienie dotychczasowej częstotliwości kursowania tej linii. 

Wydzielenie z kursujących już na linii 518 wozów do obsługi dwóch linii zwykłych wiązałoby 

się ze zmniejszeniem częstotliwości kursowania autobusów z uwagi na dłuższy czas 

przejazdu (obsługa wszystkich przystanków na trasie) co z kolei spotkałoby się z dużym 

niezadowoleniem społecznym. Należy zaznaczyć, że większość postulatów dotycząca tej linii 

odnosiło się do pozostawienia bezpośredniego, przyspieszonego połączenia z 

Nowodworów do Centrum.

likwidacja 1 Negatywnie

Propozycja zakładała skrócenie trasy linii od strony Nowodworów do stacji metra Marymont 

i znaczne zwiększenie częstotliwości kursowania w ramach zachowania tej samej liczby 

wozów obsługujących linię. Z uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o 

utrzymanie bezpośredniego połączenia zachodniej Białołęki ze Śródmieściem (przede 

wszystkim z Traktem Królewskim) zdecydowaliśmy się na utrzymanie tej relacji poprzez 

skierowanie linii do placu Trzech Krzyży w celu ominięcia ulicy Świętokrzyskiej, gdzie linia 

doznaje największych opóźnień a podróżuje nią niewielu pasażerów. 

Zgodnie z pierwotną propozycją linia 518 na południowym odcinku ulicy Odkrytej a także na 

ciągu ul. Świderskiej zastąpi kursującą obecnie tylko w godzinach porannego szczytu linię 

314. 

skierowanie przez ul. Odkrytą i Dzierzgońską 1 Częściowo pozytywnie

Na terenie Białołęki z uwagi na niewielkie zainteresowanie mieszkańców skierowaniem 

linii przez ul. Strumykową i Štefánika trasa autobusów w tym rejonie miasta ulegnie 

modyfikacji. 

W związku z powyższym linii 518 zostanie skierowana na następującą trasę:

NOWODWORY – Światowida – Ordonówny – Odkryta – Nowodworska – Mehoffera – 

Świderska – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska – most Grota-Roweckiego – 

Trasa AK – Słowackiego – (powrót: Włościańska – Żelazowska) – Mickiewicza – Andersa – 

Muranowska – Bonifraterska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC 

TRZECH KRZYŻY.

Zgodnie z pierwotną propozycją linia 518 na południowym odcinku ulicy Odkrytej a także na 

ciągu ul. Świderskiej zastąpi kursującą obecnie tylko w godzinach porannego szczytu linię 

314. 

Po komisji w terenie z udziałem autobusu przegubowego stwierdzono brak możliwości 

bezpiecznego przejazdu tego typu pojazdów przez skrzyżowanie ulic Odkryta/Dzierzgońska. 

Po przebudowie geometrii skrzyżowań Ordonówny/Odkryta oraz Mehoffera/Świderska w 

celu dostosowania ich do możliwości przejazdu autobusów przegubowych co jest 

planowane na 1.09.2017r. linia 518 będzie obsługiwana wyłącznie taborem 

przywrócenie trasy przez Most Gdański 1 Negatywnie

Realizacja postulatu wiązałaby się z wydłużeniem czasu podróży ze względu na często 

występujące korki na ul. Jagiellońskiej przed rondem Starzyńskiego oraz na moście 

Gdańskim. Spotkałaby się także z niezadowoleniem wśród mieszkańców osiedli w rejonie 

południowego odcinka ul. Modlińskiej, korzystających z przystanków PŁOCHOCIŃSKA i 

KONWALIOWA, którzy zainteresowani są jak najszybszym dojazdem do najbliżej im stacji 

metra jaką jest Marymont a nie Dw. Gdański.
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skrócenie do Krakowskiego Przedmieścia 1 Negatywnie

Brak odpowiedniej pętli w tym rejonie miasta. Z uwagi na liczne postulaty uczestników 

konsultacji o utrzymanie bezpośredniego połączenia zachodniej Białołęki ze Śródmieściem 

(przede wszystkim z Traktem Królewskim) zdecydowaliśmy się na utrzymanie tej relacji 

poprzez skierowanie linii do placu Trzech Krzyży w celu ominięcia ulicy Świętokrzyskiej, 

gdzie linia doznaje największych opóźnień a podróżuje nią niewielu pasażerów. 

skrócenie do Pl. Wilsona 1 Negatywnie

Brak możliwość zakrańcowania kolejnej linii na pl. Wilsona z uwagi na ograniczoną ilość 

miejsca. Brak odpowiedniej pętli w tym rejonie miasta. Z uwagi na liczne postulaty 

uczestników konsultacji o utrzymanie bezpośredniego połączenia zachodniej Białołęki ze 

Śródmieściem (przede wszystkim z Traktem Królewskim) zdecydowaliśmy się na utrzymanie 

tej relacji poprzez skierowanie linii do placu Trzech Krzyży.

zmiana trasy 1 Pozytywnie

Propozycja zakładała skrócenie trasy linii od strony Nowodworów do stacji metra Marymont 

i znaczne zwiększenie częstotliwości kursowania w ramach zachowania tej samej liczby 

wozów obsługujących linię. Z uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o 

utrzymanie bezpośredniego połączenia zachodniej Białołęki ze Śródmieściem (przede 

wszystkim z Traktem Królewskim) zdecydowaliśmy się na utrzymanie tej relacji poprzez 

skierowanie linii do placu Trzech Krzyży w celu ominięcia ulicy Świętokrzyskiej, gdzie linia 

doznaje największych opóźnień a podróżuje nią niewielu pasażerów. 

Na terenie Białołęki z uwagi na niewielkie zainteresowanie mieszkańców skierowaniem 

linii przez ul. Strumykową i Štefánika trasa autobusów w tym rejonie miasta również 

ulegnie modyfikacji. 

W związku z powyższym linii 518 zostanie skierowana na następującą trasę: NOWODWORY – 

Światowida – Ordonówny – Odkryta – Nowodworska – Mehoffera – Świderska – Porajów – 

Myśliborska – Światowida – Modlińska – most Grota-Roweckiego – Trasa AK – Słowackiego – 

(powrót: Włościańska – Żelazowska) – Mickiewicza – Andersa – Muranowska – Bonifraterska 

– Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY.

skierowanie przez ul. Mehoffera i Modlińską 1 Negatywnie

Na terenie Białołęki z uwagi na niewielkie zainteresowanie mieszkańców skierowaniem 

linii przez ul. Strumykową i Štefánika trasa autobusów w tym rejonie miasta ulegnie 

modyfikacji. 

W związku z powyższym linii 518 zostanie skierowana na następującą trasę:

NOWODWORY – Światowida – Ordonówny – Odkryta – Nowodworska – Mehoffera – 

Świderska – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska – most Grota-Roweckiego – 

Trasa AK – Słowackiego – (powrót: Włościańska – Żelazowska) – Mickiewicza – Andersa – 

Muranowska – Bonifraterska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC 

TRZECH KRZYŻY.

Zgodnie z pierwotną propozycją linia 518 na południowym odcinku ulicy Odkrytej a także na 

ciągu ul. Świderskiej zastąpi kursującą obecnie tylko w godzinach porannego szczytu linię 

314. 

wydłużenie do Dw. Centralnego 1 Negatywnie

Propozycja zakładała skrócenie trasy linii od strony Nowodworów do stacji metra Marymont 

i znaczne zwiększenie częstotliwości kursowania w ramach zachowania tej samej liczby 

wozów obsługujących linię. Z uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o 

utrzymanie bezpośredniego połączenia zachodniej Białołęki ze Śródmieściem (przede 

wszystkim z Traktem Królewskim) zdecydowaliśmy się na utrzymanie tej relacji poprzez 

skierowanie linii do placu Trzech Krzyży w celu ominięcia ulicy Świętokrzyskiej, gdzie linia 

doznaje największych opóźnień a podróżuje nią niewielu pasażerów.
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527 pozostawienie na obecnej trasie 86 Negatywnie

Propozycja zakładała skierowanie linii do nowej pętli w rejonie Grodziska oraz 

dwukierunkowe kursowanie całym ciągiem ul. Skarbka z Gór pomiędzy ul. Berensona a ul. 

Jesiennych Liści.

W toku konsultacji napłynęło do nas wiele wniosków od pasażerów z os. Derby 

o wprowadzenie takiej zmiany. Jednocześnie trafiło do nas wiele postulatów przede 

wszystkich od mieszkańców rejonu ul. Głębockiej o pozostawienie tej linii na obecnej trasie. 

W związku z powyższym planujemy skierować linię 527 tak jak w projekcie z pominięciem 

ulicy Głębockiej a dla grupy pasażerów z rejonu tej ulicy uruchomić oddzielną linię 

przyspieszoną – całotygodniową, powstałą z przekształcenia obecnej linii E-7, która 

kursować będzie na trasie: DW. WILEŃSKI – GRODZISK w obu kierunkach przez ul. Głębocką.

W zamian za wycofanie linii E-7 z ul. Skarbka z Gór zwiększona zostanie częstotliwość 

kursowania linii 527 w godzinach szczytu – do 5 minut w porannym i do 7,5 minuty w 

popołudniowym szczycie.

Szczegółowa trasa:

ESPERANTO – Anielewicza – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – (powrót: al. Solidarności 

– Okopowa – Anielewicza) – Radzymińska – Młodzieńcza – św. Wincentego – Głębocka – 

Jesiennych Liści – Skarbka z Gór – Berensona – Kąty Grodziskie – GRODZISK (nowa pętla).

Linia 527 stanie się podstawową linią dla mieszkańców os. Derby łączącą ciąg ul. Skarbka z 

Gór z pierwszą oraz drugą linią metra oraz Śródmieściem. Dzięki skierowaniu linii nowym 

odcinkiem ul. Skarbka z Gór do ul. Jesiennych Liści pasażerowie ze wspomnianego osiedla 

zyskają krótszy czas przejazdu do metra, bez potrzeby okrążania osiedla ulicami: Głębocką i 

Berensona. 

poparcie zmian 7 Pozytywnie

Propozycja zakładała skierowanie linii do nowej pętli w rejonie Grodziska oraz 

dwukierunkowe kursowanie całym ciągiem ul. Skarbka z Gór pomiędzy ul. Berensona a ul. 

Jesiennych Liści.

W toku konsultacji napłynęło do nas wiele wniosków od pasażerów z os. Derby 

o wprowadzenie takiej zmiany. Jednocześnie trafiło do nas wiele postulatów przede 

wszystkich od mieszkańców rejonu ul. Głębockiej o pozostawienie tej linii na obecnej trasie. 

W związku z powyższym planujemy skierować linię 527 tak jak w projekcie z pominięciem 

ulicy Głębockiej a dla grupy pasażerów z rejonu tej ulicy uruchomić oddzielną linię 

przyspieszoną – całotygodniową, powstałą z przekształcenia obecnej linii E-7, która 

kursować będzie na trasie: DW. WILEŃSKI – GRODZISK w obu kierunkach przez ul. Głębocką.

W zamian za wycofanie linii E-7 z ul. Skarbka z Gór zwiększona zostanie częstotliwość 

kursowania linii 527 w godzinach szczytu – do 5 minut w porannym i do 7,5 minuty w 

popołudniowym szczycie.

Linia 527 stanie się podstawową linią dla mieszkańców os. Derby łączącą ciąg ul. Skarbka z 

Gór z pierwszą oraz drugą linią metra oraz Śródmieściem. Dzięki skierowaniu linii nowym 

odcinkiem ul. Skarbka z Gór do ul. Jesiennych Liści pasażerowie ze wspomnianego osiedla 

zyskają krótszy czas przejazdu do metra, bez potrzeby okrążania osiedla ulicami: Głębocką i 

Berensona. 

zwiększenie częstotliwości 7 Pozytywnie

W zamian za wycofanie linii E-7 z ul. Skarbka z Gór zwiększona zostanie częstotliwość 

kursowania linii 527 w godzinach szczytu – do 5 minut w porannym i do 7,5 minuty w 

popołudniowym szczycie.

Linia 527 stanie się podstawową linią dla mieszkańców os. Derby łączącą ciąg ul. Skarbka z 

Gór z pierwszą oraz drugą linią metra oraz Śródmieściem. Dzięki skierowaniu linii nowym 

odcinkiem ul. Skarbka z Gór do ul. Jesiennych Liści pasażerowie ze wspomnianego osiedla 

zyskają krótszy czas przejazdu do metra, bez potrzeby okrążania osiedla ulicami: Głębocką i 

Berensona. 
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wydłużenie linii do Olesina 2 Negatywnie

Brak odpowiedniej ilości taboru pozwalającej na wydłużenie trasy bez spadku częstotliwości 

kursowania linii. Jej zmniejszenie spotkałoby się z niezadowoleniem ze strony mieszkańców 

osiedla Derby. Połączenie pomiędzy Olesinem a druga linią metra zapewnia linia 120 

natomiast dojazd do pierwszej linii metra jest możliwy dzięki linii 326. Z pomiarów 

napełnienia autobusów w rejonie Olesina wynika, że obecnie oferowana w tym miejscu 

podaż jest wystarczająca. Nie występuje przepełnienie w kursujących w tym rejonie miasta 

liniach. W związku z powyższym nie ma konieczności kierowania tam dodatkowych linii 

autobusowych.

wydłużenie linii do Grodziska 1 Pozytywnie

Propozycja zakładała skierowanie linii do nowej pętli w rejonie Grodziska oraz 

dwukierunkowe kursowanie całym ciągiem ul. Skarbka z Gór pomiędzy ul. Berensona a ul. 

Jesiennych Liści.

W toku konsultacji napłynęło do nas wiele wniosków od pasażerów z os. Derby 

o wprowadzenie takiej zmiany. Jednocześnie trafiło do nas wiele postulatów przede 

wszystkich od mieszkańców rejonu ul. Głębockiej o pozostawienie tej linii na obecnej trasie. 

W związku z powyższym planujemy skierować linię 527 tak jak w projekcie z pominięciem 

ulicy Głębockiej a dla grupy pasażerów z rejonu tej ulicy uruchomić oddzielną linię 

przyspieszoną – całotygodniową, powstałą z przekształcenia obecnej linii E-7, która 

kursować będzie na trasie: DW. WILEŃSKI – GRODZISK w obu kierunkach przez ul. Głębocką.

W zamian za wycofanie linii E-7 z ul. Skarbka z Gór zwiększona zostanie częstotliwość 

kursowania linii 527 w godzinach szczytu – do 5 minut w porannym i do 7,5 minuty w 

popołudniowym szczycie.

Szczegółowa trasa:

ESPERANTO – Anielewicza – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – (powrót: al. Solidarności 

– Okopowa – Anielewicza) – Radzymińska – Młodzieńcza – św. Wincentego – Głębocka – 

Jesiennych Liści – Skarbka z Gór – Berensona – Kąty Grodziskie – GRODZISK (nowa pętla).

wydłużenie linii do Centrum 1 Negatywnie

Brak odpowiedniej ilości taboru pozwalającej na wydłużenie trasy bez spadku częstotliwości 

kursowania linii. Jej zmniejszenie spotkałoby się z niezadowoleniem ze strony mieszkańców 

osiedla Derby. Połączenie do centrum jest możliwe z jedną przesiadką:

- do linii metra M2 na stacji dw. Wileński

- do linii metra M1 na stacji Ratusz-Arsenał

- do linii tramwajowej 4 na przystanku dw. Wileński.

Przejazd z przesiadką jest szybszy z uwagi na często występujące zatory drogowe, w których 

utykają autobusy. Komunikacja szynowa kursuje niezależnie od występujących utrudnień na 

drogach.

zmiana charakteru przystanku Św. Wincentego 1 Negatywnie

Charakter danego przystanku autobusowego (stały lub warunkowy – tzw. „na żądanie”) jest 

ściśle związany z jego wykorzystaniem przez pasażerów. Decyzje o ewentualnej zmianie 

podejmujemy na podstawie pomiarów jego wykorzystania w różnych porach dnia i 

tygodnia, których wyniki pozwalają określić stosunek liczby efektywnych zatrzymań do 

liczby kursów. Jeżeli odsetek niepotrzebnych zatrzymań przekracza wartość 25%, dany 

przystanek powinien obowiązywać na żądanie. Obecnie przystanek św. Wincentego na 

trasie linii 527 obowiązuje jako stały. Z pomiarów wykorzystania tego przystanku przez 

pasażerów wynika, że jego charakter odpowiada rzeczywistemu wykorzystaniu.

zwiększenie częstotliwości w weekend 1 Negatywnie

Z pomiarów napełnienia autobusów linii 527 dokonanych weekend wynika, że autobusy 

charakteryzują się znaczną rezerwą podaży miejsc. W żadnym przypadku nie zostało 

stwierdzone przepełnienie. W związku z powyższym oferowana podaż jest właściwa dla 

rzeczywistego zapotrzebowania na przewozy i nie ma obecnie potrzeby uruchamiania 

dodatkowych kursów tej linii



46 
 

 

skierowanie przez ul. Berensona - Lewandów 1 Pozytywnie

Propozycja zakładała skierowanie linii do nowej pętli w rejonie Grodziska oraz 

dwukierunkowe kursowanie całym ciągiem ul. Skarbka z Gór pomiędzy ul. Berensona a ul. 

Jesiennych Liści.

W toku konsultacji napłynęło do nas wiele wniosków od pasażerów z os. Derby 

o wprowadzenie takiej zmiany. Jednocześnie trafiło do nas wiele postulatów przede 

wszystkich od mieszkańców rejonu ul. Głębockiej o pozostawienie tej linii na obecnej trasie. 

W związku z powyższym planujemy skierować linię 527 tak jak w projekcie z pominięciem 

ulicy Głębockiej a dla grupy pasażerów z rejonu tej ulicy uruchomić oddzielną linię 

przyspieszoną – całotygodniową, powstałą z przekształcenia obecnej linii E-7, która 

kursować będzie na trasie: DW. WILEŃSKI – GRODZISK w obu kierunkach przez ul. Głębocką.

W zamian za wycofanie linii E-7 z ul. Skarbka z Gór zwiększona zostanie częstotliwość 

kursowania linii 527 w godzinach szczytu – do 5 minut w porannym i do 7,5 minuty w 

popołudniowym szczycie.

Szczegółowa trasa:

ESPERANTO – Anielewicza – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – (powrót: al. Solidarności 

– Okopowa – Anielewicza) – Radzymińska – Młodzieńcza – św. Wincentego – Głębocka – 

Jesiennych Liści – Skarbka z Gór – Berensona – Kąty Grodziskie – GRODZISK (nowa pętla).

705 pozostawienie na obecnej trasie 248 Pozytywnie

Propozycja zakładała skrócenie tras tych linii do węzła przesiadkowego Żerań FSO. Jednak z 

uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o utrzymanie obecnych tras w tym m.in. 

mieszkańców gminy Nieporęt, którzy podkreślali jak ważne jest dla nich bezpośrednie 

połączenie z linią metra, podjęliśmy decyzję o pozostawieniu tras linii 705 i 735 bez zmian. 

W związku z tym linie te nadal będą dojeżdżać do pętli METRO MARYMONT.

zwiększenie częstotliwości 18 Negatywnie

Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym obsługa komunikacyjna gminy należy do 

zadań własnych tej gminy. ZTM jest jednostką budżetową m.st. Warszawy, która nie może 

samodzielnie finansować komunikacji na obszarze innych gmin. Linie strefowe ZTM 

(wyjeżdżające poza granicę Warszawy) funkcjonują na podstawie porozumień zawartych 

między władzami m.st. Warszawy i władzami gmin podmiejskich. Porozumienia te określają 

poziom dofinansowania tych linii przez gminy podmiejskie. Przebiegi tras i rozkłady jazdy 

linii strefowych odzwierciedlają zatem poziom usług przewozowych, jakie wykupiły u nas 

władze tych gmin. 

skierowanie linii na ul. Głębocką 1 Negatywnie
Pasażerowie z gminy Nieporęt zainteresowani są szybkim dojazdem do stacji metra 

Marymont. Przejazd ul. Głębocką wpłynąłby na znaczne wydłużenie czasu podróży.

skrócenie linii 1 Negatywnie

Propozycja zakładała skrócenie tras tych linii do węzła przesiadkowego Żerań FSO. Jednak z 

uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o utrzymanie obecnych tras w tym m.in. 

mieszkańców gminy Nieporęt, którzy podkreślali jak ważne jest dla nich bezpośrednie 

połączenie z linią metra, podjęliśmy decyzję o pozostawieniu tras linii 705 i 735 bez zmian. 

W związku z tym linie te nadal będą dojeżdżać do pętli METRO MARYMONT.
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wybrane kursy do Metro Marymont 1 Częściowo pozytywnie

Propozycja zakładała skrócenie tras tych linii do węzła przesiadkowego Żerań FSO. Jednak z 

uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o utrzymanie obecnych tras w tym m.in. 

mieszkańców gminy Nieporęt, którzy podkreślali jak ważne jest dla nich bezpośrednie 

połączenie z linią metra, podjęliśmy decyzję o pozostawieniu tras linii 705 i 735 bez zmian. 

W związku z tym linie te nadal będą dojeżdżać do pętli METRO MARYMONT.

dojazd do przystanku Kupiecka 1 Negatywnie
Wydłużenie trasy spotkałoby się z negatywnym odbiorem wśród mieszkańców gminy 

Nieporęt, którzy zainteresowani są jak najszybszym dojazdem do stacji metra Marymont.

735 pozostawienie na obecnej trasie 231 Pozytywnie

Propozycja zakładała skrócenie tras tych linii do węzła przesiadkowego Żerań FSO. Jednak z 

uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o utrzymanie obecnych tras w tym m.in. 

mieszkańców gminy Nieporęt, którzy podkreślali jak ważne jest dla nich bezpośrednie 

połączenie z linią metra, podjęliśmy decyzję o pozostawieniu tras linii 705 i 735 bez zmian. 

W związku z tym linie te nadal będą dojeżdżać do pętli METRO MARYMONT

zwiększenie częstotliwości 16 Negatywnie

Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym obsługa komunikacyjna gminy należy do 

zadań własnych tej gminy. ZTM jest jednostką budżetową m.st. Warszawy, która nie może 

samodzielnie finansować komunikacji na obszarze innych gmin. Linie strefowe ZTM 

(wyjeżdżające poza granicę Warszawy) funkcjonują na podstawie porozumień zawartych 

między władzami m.st. Warszawy i władzami gmin podmiejskich. Porozumienia te określają 

poziom dofinansowania tych linii przez gminy podmiejskie. Przebiegi tras i rozkłady jazdy 

linii strefowych odzwierciedlają zatem poziom usług przewozowych, jakie wykupiły u nas 

władze tych gmin. 

skrócenie linii 1 Negatywnie

Propozycja zakładała skrócenie tras tych linii do węzła przesiadkowego Żerań FSO. Jednak z 

uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o utrzymanie obecnych tras w tym m.in. 

mieszkańców gminy Nieporęt, którzy podkreślali jak ważne jest dla nich bezpośrednie 

połączenie z linią metra, podjęliśmy decyzję o pozostawieniu tras linii 705 i 735 bez zmian. 

W związku z tym linie te nadal będą dojeżdżać do pętli METRO MARYMONT.

skierowanie linii na ul. Głębocką 1 Negatywnie

Propozycja zakładała skrócenie tras tych linii do węzła przesiadkowego Żerań FSO. Jednak z 

uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o utrzymanie obecnych tras w tym m.in. 

mieszkańców gminy Nieporęt, którzy podkreślali jak ważne jest dla nich bezpośrednie 

połączenie z linią metra, podjęliśmy decyzję o pozostawieniu tras linii 705 i 735 bez zmian. 

W związku z tym linie te nadal będą dojeżdżać do pętli METRO MARYMONT.

wybrane kursy do Metro Marymont 1 Częściowo pozytywnie

Propozycja zakładała skrócenie tras tych linii do węzła przesiadkowego Żerań FSO. Jednak z 

uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o utrzymanie obecnych tras w tym m.in. 

mieszkańców gminy Nieporęt, którzy podkreślali jak ważne jest dla nich bezpośrednie 

połączenie z linią metra, podjęliśmy decyzję o pozostawieniu tras linii 705 i 735 bez zmian. 

W związku z tym linie te nadal będą dojeżdżać do pętli METRO MARYMONT.

dojazd do przystanku Kupiecka 1 Negatywnie
Wydłużenie trasy spotkałoby się z negatywnym odbiorem wśród mieszkańców gminy 

Nieporęt, którzy zainteresowani są jak najszybszym dojazdem do stacji metra Marymont.
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E-7 pozostawienie na obecnej trasie 25 Negatywnie

Nasz projekt zakładał utrzymanie jednokierunkowego charakteru linii tzn. w godz. 

porannych wyjazd z osiedla Derby w kierunku drugiej linii metra i w godzinach 

popołudniowych powrót. 

Jednak z uwagi na liczne postulaty mieszkańców rejonu ul. Głębockiej dotyczące 

dwukierunkowego skierowania linii tą ulicą lub o pozostawienie linii 527 na obecnej trasie 

oraz w związku z tym, że większość postulatów o pozostawienie linii 120 na obecnej trasie 

pochodziła od mieszkańców ulicy Lewandów, dla m.in. wspomnianej grupy pasażerów linia 

E-7 zostanie przekształcona w linię przyspieszoną kursującą we wszystkie dni tygodnia 

następującą trasą w obu kierunkach:

GRODZISK – Głębocka – Berensona – Oknicka – Lewandów – Głębocka – Toruńska – al. 

Piłsudskiego – Radzymińska – al. Solidarności – DW. WILEŃSKI.

Częstotliwość kursowania - w godz. porannego szczytu co 10 minut, w godz. 

popołudniowego szczytu co 12 minut, poza szczytem i w święto co 20 minut.

Zakładamy, że pomiędzy przystankami GRODZISK i GEODEZYJNA autobusy tej linii 

zatrzymywać się będą na wszystkich napotkanych przystankach. Na pozostałym odcinku trasy 

zakres obowiązywania przystanków w porównaniu z obecną linią E-7 nie ulegnie zmianie.

Na tej zmianie zyskają także pasażerowie korzystający z przystanku GEODEZYJNA, którzy 

otrzymają całotygodniowe połączenie zarówno z linią metra M2 jak i „zieloną” Białołęką.

zwiększenie częstotliwości 7 Negatywnie

Z uwagi na liczne postulaty mieszkańców rejonu ul. Głębockiej dotyczące dwukierunkowego 

skierowania linii E-7 tą ulicą lub o pozostawienie linii 527 na obecnej trasie oraz w związku z 

tym, że większość postulatów o pozostawienie linii 120 na obecnej trasie pochodziła od 

mieszkańców ulicy Lewandów, dla m.in. wspomnianej grupy pasażerów linia E-7 zostanie 

przekształcona w linię przyspieszoną kursującą we wszystkie dni tygodnia następującą trasą 

w obu kierunkach:

GRODZISK – Głębocka – Berensona – Oknicka – Lewandów – Głębocka – Toruńska – al. 

Piłsudskiego – Radzymińska – al. Solidarności – DW. WILEŃSKI.

Częstotliwość kursowania - w godz. porannego szczytu co 10 minut, w godz. 

popołudniowego szczytu co 12 minut, poza szczytem i w święto co 20 minut.

zmiana trasy 6 Pozytywnie

Nasz projekt zakładał utrzymanie jednokierunkowego charakteru linii tzn. w godz. 

porannych wyjazd z osiedla Derby w kierunku drugiej linii metra i w godzinach 

popołudniowych powrót. 

Jednak z uwagi na liczne postulaty mieszkańców rejonu ul. Głębockiej dotyczące 

dwukierunkowego skierowania linii tą ulicą lub o pozostawienie linii 527 na obecnej trasie 

oraz w związku z tym, że większość postulatów o pozostawienie linii 120 na obecnej trasie 

pochodziła od mieszkańców ulicy Lewandów, dla m.in. wspomnianej grupy pasażerów linia 

E-7 zostanie przekształcona w linię przyspieszoną kursującą we wszystkie dni tygodnia 

następującą trasą w obu kierunkach:

GRODZISK – Głębocka – Berensona – Oknicka – Lewandów – Głębocka – Toruńska – al. 

Piłsudskiego – Radzymińska – al. Solidarności – DW. WILEŃSKI.

Częstotliwość kursowania - w godz. porannego szczytu co 10 minut, w godz. 

popołudniowego szczytu co 12 minut, poza szczytem i w święto co 20 minut.

Zakładamy, że pomiędzy przystankami GRODZISK i GEODEZYJNA autobusy tej linii 

zatrzymywać się będą na wszystkich napotkanych przystankach. Na pozostałym odcinku trasy 

zakres obowiązywania przystanków w porównaniu z obecną linią E-7 nie ulegnie zmianie.

Na tej zmianie zyskają także pasażerowie korzystający z przystanku GEODEZYJNA, którzy 

otrzymają całotygodniowe połączenie zarówno z linią metra M2 jak i „zieloną” Białołęką.



49 
 

 

poparcie dla zmian 4 Negatywnie

Nasz projekt zakładał utrzymanie jednokierunkowego charakteru linii tzn. w godz. 

porannych wyjazd z osiedla Derby w kierunku drugiej linii metra i w godzinach 

popołudniowych powrót. 

Jednak z uwagi na liczne postulaty mieszkańców rejonu ul. Głębockiej dotyczące 

dwukierunkowego skierowania linii tą ulicą lub o pozostawienie linii 527 na obecnej trasie 

oraz w związku z tym, że większość postulatów o pozostawienie linii 120 na obecnej trasie 

pochodziła od mieszkańców ulicy Lewandów, dla m.in. wspomnianej grupy pasażerów linia 

E-7 zostanie przekształcona w linię przyspieszoną kursującą we wszystkie dni tygodnia 

następującą trasą w obu kierunkach:

GRODZISK – Głębocka – Berensona – Oknicka – Lewandów – Głębocka – Toruńska – al. 

Piłsudskiego – Radzymińska – al. Solidarności – DW. WILEŃSKI.

Częstotliwość kursowania - w godz. porannego szczytu co 10 minut, w godz. 

popołudniowego szczytu co 12 minut, poza szczytem i w święto co 20 minut.

Zakładamy, że pomiędzy przystankami GRODZISK i GEODEZYJNA autobusy tej linii 

zatrzymywać się będą na wszystkich napotkanych przystankach. Na pozostałym odcinku trasy 

zakres obowiązywania przystanków w porównaniu z obecną linią E-7 nie ulegnie zmianie.

Na tej zmianie zyskają także pasażerowie korzystający z przystanku GEODEZYJNA, którzy 

otrzymają całotygodniowe połączenie zarówno z linią metra M2 jak i „zieloną” Białołęką.

skierowanie przez ul. Berensona do Skarbka z Gór 3 Negatywnie

Nasz projekt zakładał utrzymanie jednokierunkowego charakteru linii tzn. w godz. 

porannych wyjazd z osiedla Derby w kierunku drugiej linii metra i w godzinach 

popołudniowych powrót. 

Jednak z uwagi na liczne postulaty mieszkańców rejonu ul. Głębockiej dotyczące 

dwukierunkowego skierowania linii tą ulicą lub o pozostawienie linii 527 na obecnej trasie 

oraz w związku z tym, że większość postulatów o pozostawienie linii 120 na obecnej trasie 

pochodziła od mieszkańców ulicy Lewandów, dla m.in. wspomnianej grupy pasażerów linia 

E-7 zostanie przekształcona w linię przyspieszoną kursującą we wszystkie dni tygodnia 

następującą trasą w obu kierunkach:

GRODZISK – Głębocka – Berensona – Oknicka – Lewandów – Głębocka – Toruńska – al. 

Piłsudskiego – Radzymińska – al. Solidarności – DW. WILEŃSKI.

Częstotliwość kursowania - w godz. porannego szczytu co 10 minut, w godz. 

popołudniowego szczytu co 12 minut, poza szczytem i w święto co 20 minut.

Zakładamy, że pomiędzy przystankami GRODZISK i GEODEZYJNA autobusy tej linii 

zatrzymywać się będą na wszystkich napotkanych przystankach. Na pozostałym odcinku trasy 

zakres obowiązywania przystanków w porównaniu z obecną linią E-7 nie ulegnie zmianie.

Na tej zmianie zyskają także pasażerowie korzystający z przystanku GEODEZYJNA, którzy 

otrzymają całotygodniowe połączenie zarówno z linią metra M2 jak i „zieloną” Białołęką. W 

zamian za wycofanie linii E-7 z ul. Skarbka z Gór zwiększona zostanie częstotliwość 

kursowania linii 527 w godzinach szczytu – do 5 minut w porannym i do 7,5 minuty w 

popołudniowym szczycie.

wydłużenie do pętli Olesin 2 Negatywnie

Brak odpowiedniej ilości taboru pozwalającej na wydłużenie trasy bez spadku częstotliwości 

kursowania linii. Jej zmniejszenie spotkałoby się z niezadowoleniem ze strony mieszkańców 

rejonu Grodziska i ul. Głębockiej. Połączenie pomiędzy Olesinem a druga linią metra 

zapewnia linia 120 natomiast dojazd do pierwszej linii metra jest możliwy dzięki linii 326. Z 

pomiarów napełnienia autobusów w rejonie Olesina wynika, że obecnie oferowana w tym 

miejscu podaż jest wystarczająca. Nie występuje przepełnienie w kursujących w tym rejonie 

miasta liniach. W związku z powyższym nie ma konieczności kierowania tam dodatkowych 

linii autobusowych.
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przedłużenie do ul. Zdziarskiej 1 Negatywnie

Brak odpowiedniej ilości taboru pozwalającej na wydłużenie trasy bez spadku częstotliwości 

kursowania linii. Jej zmniejszenie spotkałoby się z niezadowoleniem ze strony mieszkańców 

rejonu Grodziska i ul. Głębockiej. Połączenie pomiędzy ul. Zdziarską a druga linią metra 

zapewnia linia 120 natomiast dojazd do pierwszej linii będzie możliwy dzięki wydłużeniu 

trasy linii 134 do metra Marymont. Z pomiarów napełnienia autobusów w rejonie ul. 

Zdziarskiej wynika, że obecnie oferowana w tym miejscu podaż jest wystarczająca. Nie 

występuje przepełnienie w kursujących w tym rejonie miasta liniach. W związku z 

powyższym nie ma konieczności kierowania tam dodatkowych linii autobusowych.

dodatkowy przystanek przy Dw. Wileńskim 1 Negatywnie
Zgodnie z przyjętymi zasadami autobusy zatrzymują się jeden raz w danym węźle 

przesiadkowym. 

E-8 utrzymanie linii 90 Negatywnie

Linia E-8 będzie zastąpiona przez kursującą często i sprawnie linię tramwajową 2. Dotychczas 

linia poruszała się razem z samochodami po znacznie obciążonych ruchem drogowym 

ciągach komunikacyjnych i była narażona na opóźnienia. Tym samym realny czas podróży tą 

linią stał się niekiedy trudny do przewidzenia. Po wydłużeniu linii 2 do Nowodworów trasa 

linii E-8 całkowicie pokrywałaby się z trasą tramwaju. Autobusy dotychczas kursujące na linii 

E-8 zostaną wykorzystane do poprawy oferty komunikacyjnej w innych rejonach Białołęki, 

nie posiadających komunikacji szynowej w tym m.in. do obsługi linii 134 na wydłużonej 

trasie oraz nowo uruchamianej linii 214. W przypadku dłuższego wstrzymania ruchu 

tramwajowego będzie uruchamiana zastępcza komunikacja autobusowa.

likwidacja linii 11 Pozytywnie

Linia E-8 będzie zastąpiona przez kursującą często i sprawnie linię tramwajową 2. Dotychczas 

linia poruszała się razem z samochodami po znacznie obciążonych ruchem drogowym 

ciągach komunikacyjnych i była narażona na opóźnienia. Tym samym realny czas podróży tą 

linią stał się niekiedy trudny do przewidzenia. Po wydłużeniu linii 2 do Nowodworów trasa 

linii E-8 całkowicie pokrywałaby się z trasą tramwaju. Autobusy dotychczas kursujące na linii 

E-8 zostaną wykorzystane do poprawy oferty komunikacyjnej w innych rejonach Białołęki, 

nie posiadających komunikacji szynowej w tym m.in. do obsługi linii 134 na wydłużonej 

trasie oraz nowo uruchamianej linii 214. W przypadku dłuższego wstrzymania ruchu 

tramwajowego będzie uruchamiana zastępcza komunikacja autobusowa.

zmiana trasy 1 Negatywnie

Linia E-8 będzie zastąpiona przez kursującą często i sprawnie linię tramwajową 2. Dotychczas 

linia poruszała się razem z samochodami po znacznie obciążonych ruchem drogowym 

ciągach komunikacyjnych i była narażona na opóźnienia. Tym samym realny czas podróży tą 

linią stał się niekiedy trudny do przewidzenia. Po wydłużeniu linii 2 do Nowodworów trasa 

linii E-8 całkowicie pokrywałaby się z trasą tramwaju. Autobusy dotychczas kursujące na linii 

E-8 zostaną wykorzystane do poprawy oferty komunikacyjnej w innych rejonach Białołęki, 

nie posiadających komunikacji szynowej w tym m.in. do obsługi linii 134 na wydłużonej 

trasie oraz nowo uruchamianej linii 214. W przypadku skierowania na linii na inną trasę 

odzyskanie autobusów i tym samym polepszenie oferty komunikacyjnej w zachodniej części 

Białołęki stałoby się niemożliwe.
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zmiana charakteru na linię całotygodniową 1 Negatywnie
Całotygodniowe połączenie Nowodworów z węzłem Metro Młociny zapewni linia 

tramwajowa 2, której trasa całkowicie będzie się pokrywać z obecną trasą linii E-8.

E-9 pozostawienie na obecnej trasie 48 Negatywnie

Projekt zakładał okrężny charakter linii w obu szczytach i skierowanie ul. Ostródzką w 

zamian za linię 132. 

W związku z niewielką liczbą uwag od uczestników konsultacji do przedstawionej propozycji 

docelowo linia E-9 pojedzie trasą zgodną z pierwotną propozycja: 

METRO MARYMONT (powrót: Włościańska – Żelazowska) – Trasa AK - most Grota-

Roweckiego – Toruńska – Głębocka – Jesiennych Liści – Skarbka z Gór – Berensona – 

Ostródzka – Toruńska – most Grota-Roweckiego – Trasa AK – Słowackiego – Włościańska – 

METRO MARYMONT (powrót: Włościańska – Żelazowska).

Częstotliwość kursowania bez zmian.

Skierowanie linii jednokierunkowo ul. Skarbka z Gór i ul. Ostródzką pozwoli na skrócenie 

czasu przejazdu z os. Derby do stacji metra Marymont o 2 minuty oraz  skrócenie czasu 

przejazdu ze stacji metra Marymont do os. Derby o 5 minut. W ciągu ul. Ostródzkiej linia 

zastąpi skierowaną na ul. Głębocką linię 132 i będzie miała charakter wspomagający dla linii 

134. Pomiędzy przystankami Jesiennych Liści i Ostródzka autobusy linii E-9 zatrzymywać się 

będą na wszystkich napotkanych przystankach. Na pozostałym odcinku trasy zakres 

obowiązywania przystanków nie ulegnie zmianie.

poparcie zmian 10 Pozytywnie

W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych linia E-9 pojedzie trasą zgodną z pierwotną propozycja: 

METRO MARYMONT (powrót: Włościańska – Żelazowska) – Trasa AK - most Grota-

Roweckiego – Toruńska – Głębocka – Jesiennych Liści – Skarbka z Gór – Berensona – 

Ostródzka – Toruńska – most Grota-Roweckiego – Trasa AK – Słowackiego – Włościańska – 

METRO MARYMONT (powrót: Włościańska – Żelazowska).

Częstotliwość kursowania bez zmian.

Skierowanie linii jednokierunkowo ul. Skarbka z Gór i ul. Ostródzką pozwoli na skrócenie 

czasu przejazdu z os. Derby do stacji metra Marymont o 2 minuty oraz  skrócenie czasu 

przejazdu ze stacji metra Marymont do os. Derby o 5 minut. W ciągu ul. Ostródzkiej linia 

zastąpi skierowaną na ul. Głębocką linię 132 i będzie miała charakter wspomagający dla linii 

134. Pomiędzy przystankami Jesiennych Liści i Ostródzka autobusy linii E-9 zatrzymywać się 

będą na wszystkich napotkanych przystankach. Na pozostałym odcinku trasy zakres 

obowiązywania przystanków nie ulegnie zmianie.

dodanie przystanku Żerań FSO 5 Negatywnie

Dodanie kolejnego przystanku na trasie linii E-9 spotkałoby się ze znacznym 

niezadowoleniem ze strony mieszkańców Białołęki, którzy zainteresowani są szybkim 

dojazdem do stacji metra Marymont. Dodatkowo uruchomienie przystanku ŻERAŃ FSO na 

trasie linii E-9 spowodowałoby konieczność przejazdu jezdnią lokalną trasy S8, na której 

nierzadko płynność ruchu jest mniejsza w porównaniu z jezdnią tranzytową.

dodanie przystanku PKP Toruńska 5 Negatywnie

Dodanie kolejnego przystanku na trasie linii E-9 spotkałoby się ze znacznym 

niezadowoleniem ze strony mieszkańców Białołęki, którzy zainteresowani są szybkim 

dojazdem do stacji metra Marymont. Dodatkowo uruchomienie przystanku PKP TORUŃSKA 

na trasie linii E-9 spowodowałoby konieczność przejazdu jezdnią lokalną trasy S8, na której 

nierzadko płynność ruchu jest mniejsza w porównaniu z jezdnią tranzytową.
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skierowanie przez ul. Głębocką 4 Negatywnie

Skierowanie linii jednokierunkowo ul. Skarbka z Gór i ul. Ostródzką pozwoli na skrócenie 

czasu przejazdu z os. Derby do stacji metra Marymont o 2 minuty oraz  skrócenie czasu 

przejazdu ze stacji metra Marymont do os. Derby o 5 minut. W ciągu ul. Ostródzkiej linia 

zastąpi skierowaną na ul. Głębocką linię 132 i będzie miała charakter wspomagający dla linii 

134. Dojazd z ul. Głębockiej do stacji metra Marymont zapewni linia 132.

dodanie przystanku Ostródzka 3 Pozytywnie

W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych pomiędzy przystankami Jesiennych Liści i Ostródzka 

autobusy linii E-9 zatrzymywać się będą na wszystkich napotkanych przystankach. Na 

pozostałym odcinku trasy zakres obowiązywania przystanków nie ulegnie zmianie.

dodanie przystanków na żądanie na trasie 2 Negatywnie

Dodanie kolejnych przystanków na trasie linii E-9 spotkałoby się ze znacznym 

niezadowoleniem ze strony mieszkańców Białołęki, którzy zainteresowani są szybkim 

dojazdem do stacji metra Marymont. W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym 

dzielnicy Białołęka wypracowanym podczas konsultacji społecznych pomiędzy przystankami 

Jesiennych Liści i Ostródzka autobusy linii E-9 zatrzymywać się będą na wszystkich 

napotkanych przystankach. Na pozostałym odcinku trasy zakres obowiązywania przystanków 

nie ulegnie zmianie.

zmiana trasy 2 Pozytywnie

W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych linia E-9 pojedzie trasą zgodną z pierwotną propozycja: 

METRO MARYMONT (powrót: Włościańska – Żelazowska) – Trasa AK - most Grota-

Roweckiego – Toruńska – Głębocka – Jesiennych Liści – Skarbka z Gór – Berensona – 

Ostródzka – Toruńska – most Grota-Roweckiego – Trasa AK – Słowackiego – Włościańska – 

METRO MARYMONT (powrót: Włościańska – Żelazowska).

Częstotliwość kursowania bez zmian.

Skierowanie linii jednokierunkowo ul. Skarbka z Gór i ul. Ostródzką pozwoli na skrócenie 

czasu przejazdu z os. Derby do stacji metra Marymont o 2 minuty oraz  skrócenie czasu 

przejazdu ze stacji metra Marymont do os. Derby o 5 minut. W ciągu ul. Ostródzkiej linia 

zastąpi skierowaną na ul. Głębocką linię 132 i będzie miała charakter wspomagający dla linii 

134. Pomiędzy przystankami Jesiennych Liści i Ostródzka autobusy linii E-9 zatrzymywać się 

będą na wszystkich napotkanych przystankach. Na pozostałym odcinku trasy zakres 

obowiązywania przystanków nie ulegnie zmianie.

wydłużenie godzin kursowania 1 Negatywnie
Obecnie autobusy kursują wyłącznie w godzinach szczytu. Poza szczytem podstawowe 

połączenie obszaru wschodniej Białołęki z pierwszą linią metra zapewnią linie 132 i 134.

wydłużenie do pętli Olesin 1 Negatywnie

Brak odpowiedniej ilości taboru pozwalającej na wydłużenie trasy bez spadku częstotliwości 

kursowania linii. Jej zmniejszenie spotkałoby się z niezadowoleniem ze strony mieszkańców 

rejonu osiedla Derby i ul. Ostródzkiej. Połączenie pomiędzy Olesinem a druga linią metra 

zapewnia linia 120 natomiast dojazd do pierwszej linii metra jest możliwy dzięki linii 326. Z 

pomiarów napełnienia autobusów w rejonie Olesina wynika, że obecnie oferowana w tym 

miejscu podaż jest wystarczająca. Nie występuje przepełnienie w kursujących w tym rejonie 

miasta liniach. W związku z powyższym nie ma konieczności kierowania tam dodatkowych 

linii autobusowych.
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INNE utworzenie bus-pasa na Płochocińskiej 134 Negatywnie
Decyzja w tej sprawie leży poza kompetencjami ZTM. Zgłoszona uwaga nie jest związana z 

przedmiotem prowadzonych konsultacji.

nowy przystanek PKP Żerań w kierunku Olesina 123 Negatywnie
Obecnie autobusy kursujące ul. Płochocińską w kierunku Olesina zatrzymują się zarówno na 

przystanku PKP ŻERAŃ 06 jak i PKP ŻERAŃ 04.

utworzenie linii przyśpieszonej na trasie Olesin - Dw. Wileński 43 Negatywnie

Połączenie pomiędzy Olesinem a druga linią metra zapewnia linia 120. Likwidacja niektórych 

przystanków na trasie tej linii spotkałaby się niewątpliwie z negatywnym odbiorem 

społecznym, a pasażerowie dotychczas korzystający ze zlikwidowanych przystanków 

występowaliby do ZTM o ich ponowne uruchomienie lub objęcie ich obsługą przez inne 

linie. Dodatkowo na długich odcinkach trasy linia 120 jest jedyną linią, nie mająca pokrycia 

innymi silnymi liniami (linie 304 i 334 są liniami szkolnymi, kursującymi rzadko i 

zawieszanymi na ferie i wakacje). Biorąc od uwagę powyższe liczba możliwych do pomięcia 

przystanków jest na tyle niewielka, że przekształcenie tej linii w przyspieszoną nie 

spowodowałoby znacznego skrócenia czasu podróży. Z pomiarów napełnienia autobusów w 

rejonie Olesina wynika, że obecnie oferowana w tym miejscu podaż jest wystarczająca. Nie 

występuje przepełnienie w kursujących w tym rejonie miasta liniach. W związku z 

powyższym nie ma konieczności kierowania tam dodatkowych linii autobusowych.

P+R przy PKP Żerań i PKP Płudy 14 Częściowo pozytywnie 
Podjęte zostały działania zmierzające do wybudowania parkingów P+R w proponowanych 

lokalizacjach.

nowe wiaty na PKP Żerań 12 Negatywnie
Brak doprecyzowania o jaką lokalizację chodzi. Np. na przystanku PKP ŻERAŃ 03 brak 

możliwości zlokalizowania wiaty ze względu na brak miejsca.

skoordynowanie rozkładów autobusów z SKM 9 Negatywnie

Z uwagi na różną częstotliwość kursowania linii oraz w związku z często występującymi 

zatorami drogowymi na ciągu ul. Płochocińskiej, które powodują, że czas przejazdu 

autobusów często staje się nieprzewidywalny nie ma możliwości realizacji postulatu.

17 - skierowanie do Nowodworów 8 Negatywnie

Kraniec tramwajowy znajdujący się na wysokości pętli autobusowej NOWODOWRY będzie 

miał charakter toru służącego do zmiany kierunku ruchu dla tramwajów dwukierunkowych. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę tego typu pojazdów nie ma możliwości objęcia obsługą linii 17 

wyłącznie przez tabor dwukierunkowy.

przedłużenie linii 17 do pętli Nowodwory 6 Negatywnie

Kraniec tramwajowy znajdujący się na wysokości pętli autobusowej NOWODOWRY będzie 

miał charakter toru służącego do zmiany kierunku ruchu dla tramwajów dwukierunkowych. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę tego typu pojazdów nie ma możliwości objęcia obsługą linii 17 

wyłącznie przez tabor dwukierunkowy.

utworzenie bus-pasa na ul. Modlińskiej 5 Negatywnie
Decyzja w tej sprawie leży poza kompetencjami ZTM. Zgłoszona uwaga nie jest związana z 

przedmiotem prowadzonych konsultacji.
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utworzenie linii wspomagającej 511 4 Częściowo pozytywnie 
Podjęte zostały działania zmierzające do uruchomienia dodatkowych kursów linii 511 w 

godz. szczytu.

zmiana charakteru linii 186 4 Negatywnie

Likwidacja niektórych przystanków na trasie tej linii spotkałaby się niewątpliwie z 

negatywnym odbiorem społecznym, a pasażerowie dotychczas korzystający ze 

zlikwidowanych przystanków występowaliby do ZTM o ich ponowne uruchomienie lub 

objęcie ich obsługą przez inne linie. Dodatkowo liczba możliwych do pomięcia przystanków 

jest na tyle niewielka, że przekształcenie tej linii w przyspieszoną nie spowodowałoby 

znacznego skrócenia czasu podróży.

utworzenie połączenia pomiędzy ul. Strumykową a Ceramiczną do SP 355 3 Negatywnie

Dojazd z ul. Strumykowej do Szkoły Podstawowej nr 355 jest możliwy linią 211 od przystanku 

STRUMYKOWA do przystanku KAFLOWA lub często kursującymi liniami od przystanku 

STEFANIKA do przystanku TARCHOMIN i dalej często kursującą linią 516 do przystanku 

KAFLOWA.

wydłużenie linii Metra na Białołękę 3 Negatywnie
Decyzja w tej sprawie leży poza kompetencjami ZTM. Zgłoszona uwaga nie jest związana z 

przedmiotem prowadzonych konsultacji.

utworzenie nowej linii wg trasy dla E-9 2 Negatywnie

Projekt zakładał okrężny charakter linii w obu szczytach i skierowanie ul. Ostródzką w 

zamian za linię 132. 

W związku z niewielką liczbą uwag od uczestników konsultacji do przedstawionej propozycji 

docelowo linia E-9 pojedzie trasą zgodną z pierwotną propozycja: 

METRO MARYMONT (powrót: Włościańska – Żelazowska) – Trasa AK - most Grota-

Roweckiego – Toruńska – Głębocka – Jesiennych Liści – Skarbka z Gór – Berensona – 

Ostródzka – Toruńska – most Grota-Roweckiego – Trasa AK – Słowackiego – Włościańska – 

METRO MARYMONT (powrót: Włościańska – Żelazowska).

Częstotliwość kursowania bez zmian.

Skierowanie linii jednokierunkowo ul. Skarbka z Gór i ul. Ostródzką pozwoli na skrócenie 

czasu przejazdu z os. Derby do stacji metra Marymont o 2 minuty oraz  skrócenie czasu 

przejazdu ze stacji metra Marymont do os. Derby o 5 minut. W ciągu ul. Ostródzkiej linia 

zastąpi skierowaną na ul. Głębocką linię 132 i będzie miała charakter wspomagający dla linii 

134. Na odcinku pomiędzy przystankami BERENSONA a METRO MARYMONT  trasy linii 134 i E-

9 będą się pokrywać.

przywrócenie linii 104 bądź bezpośrednie połączenie Białołęckiej z Metrem 

Marymont
2 Negatywnie

Mieszkańcy okolicy ul. Białołęckiej będą mieli do dyspozycji nową linię 334 dowożącą do 

tramwaju na Żeraniu Wschodnim. Dojazd z ul. Białołęckiej do metra Marymont będzie 

możliwy z jedną przesiadką przy skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Łabiszyńskiej.

utworzenie bus-pasa na Trasie Toruńskiej 2 Negatywnie
Decyzja w tej sprawie leży poza kompetencjami ZTM. Zgłoszona uwaga nie jest związana z 

przedmiotem prowadzonych konsultacji.

utworzenie dodatkowego przystanku Obrazkowa 2 Negatywnie
Brak doprecyzowania dla jakiej linii. Obecnie zespół przystankowy OBRAZKOWA 

obsługiwany jest przez linie: 126, 186, 511, 723, 731, N03, N13, N63.

połączenie Ćmielowska - Metro Młociny 2 Negatywnie
Dojazd z przystanku ĆMIELOWSKA do metra Młociny zapewnia często kursująca linia 516 z 

przesiadką do często kursującej linii tramwajowej 2.
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utworzenie połączenia Zielona Białołęka - Tarchomin 2 Pozytywnie

W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych, zgodnie z pierwotnym projektem autobusy linii 214 

połączą wschodnią tzw. „zieloną Białołękę” z zachodnią częścią dzielnicy

utworzenie połączenia Olesin - Metro Młociny 2 Negatywnie

Nasza propozycja wydłużenia trasy linii 134 do pętli Metro Marymont bezpośrednio Trasą 

Toruńską bez przejazdu przez os. Bródno spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród 

uczestników konsultacji. W związku z tym linia 134 po pozyskaniu taboru ze zlikwidowanych 

linii 101 i E-8 zostanie skierowana na następującą trasę:

OLESIN – Kobiałka – Ruskowy Bród – Zdziarska – Ostródzka – Toruńska – most Grota-

Roweckiego – Trasa AK – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT (powrót: 

Włościańska – Żelazowska). 

Częstotliwość kursowania - co 20 minut w godzinach szczytu, oraz co 30 minut poza szczytem 

i w dni świąteczne.

Dzięki wydłużeniu linii do pętli Metro Marymont pasażerowie m.in. z. osiedli Olesin i 

Zielona Dolina zyskają bezpośrednie i całotygodniowe połączenie z linią metra M1. 

Dodatkowo linia będzie kursować częściej w godzinach szczytu a jej trasa będzie przebiegać 

bezpośrednio Trasą Toruńską bez przejazdu przez os. Bródno. Natomiast lokalne połączenie 

z os. Bródno zapewni nowa linia 214.

W przyszłości po wdrożeniu zmiany trasy linii 132 (przez ul. Głębocką) linia 134 na ciągu ul. 

Ostródzkiej pomiędzy ul. Berensona a Trasą Toruńską stanie się podstawową linią dla relacji: 

ul. Ostródzka – pierwsza linia metra, i będzie dodatkowo wspomagana w godzinach szczytu 

przez linię ekspresową E-9. Wówczas częstotliwość kursowania linii 134 wzrośnie do 15 

minut w godzinach szczytu i 20 minut poza szczytem i w dni świąteczne.

zwiększenie częstotliwości linii 2 Częściowo pozytywnie

W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych częstotliwość kursowania linii 2, 132, 134, 152, 211, 334, 516, 

527 zostanie zwiększona.

lepsza komunikacja z osiedlem Zielona Dolina II 2 Pozytywnie

Nasza propozycja wydłużenia trasy linii 134 do pętli Metro Marymont bezpośrednio Trasą 

Toruńską bez przejazdu przez os. Bródno spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród 

uczestników konsultacji. W związku z tym linia 134 po pozyskaniu taboru ze zlikwidowanych 

linii 101 i E-8 zostanie skierowana na następującą trasę:

OLESIN – Kobiałka – Ruskowy Bród – Zdziarska – Ostródzka – Toruńska – most Grota-

Roweckiego – Trasa AK – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT (powrót: 

Włościańska – Żelazowska). 

Częstotliwość kursowania - co 20 minut w godzinach szczytu, oraz co 30 minut poza szczytem 

i w dni świąteczne.

Dzięki wydłużeniu linii do pętli Metro Marymont pasażerowie m.in. z. osiedli Olesin i 

Zielona Dolina zyskają bezpośrednie i całotygodniowe połączenie z linią metra M1. 

Dodatkowo linia będzie kursować częściej w godzinach szczytu a jej trasa będzie przebiegać 

bezpośrednio Trasą Toruńską bez przejazdu przez os. Bródno. Natomiast lokalne połączenie 

z os. Bródno zapewni nowa linia 214.

W przyszłości po wdrożeniu zmiany trasy linii 132 (przez ul. Głębocką) linia 134 na ciągu ul. 

Ostródzkiej pomiędzy ul. Berensona a Trasą Toruńską stanie się podstawową linią dla relacji: 

ul. Ostródzka – pierwsza linia metra, i będzie dodatkowo wspomagana w godzinach szczytu 

przez linię ekspresową E-9. Wówczas częstotliwość kursowania linii 134 wzrośnie do 15 

minut w godzinach szczytu i 20 minut poza szczytem i w dni świąteczne.
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nowa linia Buków - PKP Płudy 2 Negatywnie

Brak odpowiedniej liczby wozów dla wykreowania wnioskowanego połączenia. Dojazd z 

podanego obszaru do centrum miasta zapewnia linia 211 z przesiadką do innych linii na 

terenie Tarchomina i Nowodworów.

zapewnienie lepszej komunikacji dla os. "Zielona Białołęka" 2 Pozytywnie

W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych zwiększona zostaje częstotliwość kursowania linii: 132, 134 , 

334, 527 oraz utworzone zostają nowe połączenia: liniami 152 i 214 do zachodniej Białołęki, 

linią 334 do linii tramwajowych na Żeraniu wschodnim, linia E-7 zostaje przekształcona w 

całotygodniową, czas przejazdu liniami: 120, 132, 134, 527, E-9 ulegnie skróceniu.

lepsze połączenie z PKP Płudy 2 Pozytywnie

Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy zgłaszali potrzebę utworzenia linii autobusowej 

łączącej wschodnią i zachodnią część dzielnicy Białołęka kursującą ulicą Cieślewskich.

W odpowiedzi na te wnioski planujemy wydłużenie linii 152, której trasa obecnie kończy się 

na Białołęce Dworskiej. Część kursów tej linii w przyszłości pojedzie dalej m.in. przez ul. 

Cieślewskich i ul. Hemara do os. Derby.

Szczegółowa trasa:

TARCHOMIN – Świętosławskiego – Świderska – Ćmielowska – Światowida (powrót 

Światowida – Świętosławskiego) – Modlińska – Klasyków – Bohaterów – Wałuszewska – 

Żyrardowska – Zegarynki –  BIAŁOŁĘKA DWORSKA – Cieślewskich – Białołęcka – Hemara – 

Ostródzka – Berensona – Skarbka z Gór – OS. DERBY.

Częstotliwość kursowania: w godz. szczytu na pełnej trasie co 20 minut, godz. szczytu na 

trasie TARCHOMIN – BAŁOŁĘKA DWORSKA co 20 minut, (wspólny odcinek co 10 minut), poza 

szczytem i święto na pełnej trasie co 30 minut, poza szczytem i święto na trasie TARCHOMIN 

– BAŁOŁĘKA DWORSKA co 30 minut, (wspólny odcinek – 15 minut).

Wydłużenie trasy linii 152 na wschodnią Białołękę będzie możliwe po przebudowie ulicy 

Cieślewskich, której termin nie jest obecnie znany, oraz po wybudowaniu połączenia ulicy 

Hemara do ul. Białołęckiej co Dzielnica Białołęka planuje zrealizować w IV kwartale br. 

133 - skoordynowanie z linią 126 2 Negatywnie
Z uwagi na różną częstotliwość kursowania tych linii nie ma możliwości wzajemnej 

koordynacji ich rozkładów jazdy.

połączenie przystanku Chudoby z Centrum 1 Negatywnie
Dojazd z tego przystanku do funkcjonalnego centrum miasta jest możliwy z jedną przesiadką 

do linii metra M1 lub M2.

utworzenie linii nocnej Centrum - Dąbrówka Wiślana 1 Negatywnie
Komunikację nocną dla osiedla Dąbrówka Wiślana zapewnia linia N63 zatrzymująca się na 

przystanku ALUZYJNA.

włączenie gminy Nieporęt do 1 strefy 1 Negatywnie

Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym obsługa komunikacyjna gminy należy do 

zadań własnych tej gminy. ZTM jest jednostką budżetową m.st. Warszawy, która nie może 

samodzielnie finansować komunikacji na obszarze innych gmin. Linie strefowe ZTM 

(wyjeżdżające poza granicę Warszawy) funkcjonują na podstawie porozumień zawartych 

między władzami m.st. Warszawy i władzami gmin podmiejskich. Porozumienia te określają 

poziom dofinansowania tych linii przez gminy podmiejskie. Przebiegi tras i rozkłady jazdy 

linii strefowych odzwierciedlają zatem poziom usług przewozowych, jakie wykupiły u nas 

władze tych gmin. 
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dodanie przystanku Urząd Gminy dla 734 (dojazd do szkoły) 1 Negatywnie

Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym obsługa komunikacyjna gminy należy do 

zadań własnych tej gminy. ZTM jest jednostką budżetową m.st. Warszawy, która nie może 

samodzielnie finansować komunikacji na obszarze innych gmin. Linie strefowe ZTM 

(wyjeżdżające poza granicę Warszawy) funkcjonują na podstawie porozumień zawartych 

między władzami m.st. Warszawy i władzami gmin podmiejskich. Porozumienia te określają 

poziom dofinansowania tych linii przez gminy podmiejskie. Przebiegi tras i rozkłady jazdy 

linii strefowych odzwierciedlają zatem poziom usług przewozowych, jakie wykupiły u nas 

władze tych gmin. 

utworzenie nowego połączenia od Skarbka z Gór przez Cm. Bródnowski 1 Negatywnie

Dojazd z ul. Skarbka z Gór do cm. Bródnowskiego jest i będzie możliwy z jedną przesiadką z 

często kursującej linii 527 do innych często kursujących linii na przystanku ŚW. 

WINCENTEGO.

utworzenie linii ekspresowej wg trasy linii 511 1 Negatywnie

Podział linii 511 na dwie przyspieszoną i ekspresową przy wykorzystaniu tej samej ilości 

wozów wiązałoby się z dwukrotnym zmniejszeniem podaży na przystankach nie 

obsługiwanych przez proponowaną linię ekspresową. Powyższe działanie spowodowałoby 

duże niezadowolenie społeczne. Brak jest również odpowiedniej ilości taboru potrzebnego 

dla utrzymania obecnej częstotliwości kursowania linii 511 przy uruchomieniu dodatkowej 

linii ekspresowej na jej trasie.

połączenie Os. Derby, Głębockiej, Berensona i Lewandów z Centrum i 

Metrem Marymont
1 Negatywnie

W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych os. Derby i ul. Berensona nadal będą miały bezpośrednie 

połączenie z funkcjonalnym centrum miasta linią 527 a także możliwość przesiadki z tej linii 

zarówno do pierwszej jak i drugiej linii metra. Ciąg ul. Głębockiej i Lewandów będzie 

obsługiwany nową, całotygodniową linią stworzoną na bazie linii E-7 zapewniającą dojazd 

do linii metra M2.

W przypadku połączenia do metra Marymont z os. Derby i ul. Berensona nadal kursować 

będzie linia E-9, natomiast dojazd do tej stacji metra z ul. Lewandów i Głębockiej w 

docelowym układzie komunikacyjnym zapewni linia 132.

utworzenie linii w rejonie ul. Wilkowieckiej 1 Negatywnie

W wyniku komisyjnego przejazdu autobusem pomiarowym ciągiem ulic: Wilkowiecka – 

Ornecka stwierdzono brak możliwości bezpiecznego przejazdu autobusów z uwagi na zbyt 

ciasne łuki na ul. Wilkowickiej oraz skrzyżowanie ulic Wilkowiecka/Ornecka, które jest 

niedostosowane do ruchu tego typu pojazdów. 

utworzenie linii przyśpieszonej po trasie 326 1 Negatywnie

Z uwagi na często występujące obecnie zatory drogowe na ciągu ulicy Płochocińskiej, 

przekształcenie linii 326 w linię przyspieszoną i pominięcie części przystanków 

zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy nie wpłynęłoby na znaczne skrócenia czasu podróży. 

Dodatkowo linia 326 obsługując przystanki przy ul. Płochocińskiej zapewnia  dodatkową 

ofertę komunikacyjną dla mieszkańców rejonu tej ulicy przy kursujących rzadko linii 

strefowych 705 i 735 w relacji z/do metra Marymont. 

reaktywacja linii 16 i 41 1 Negatywnie

Z uwagi na zamknięcie pętli tramwajowej SŁUŻEWIEC z powodu przebudowy ul. 

Marynarskiej i brak odpowiedniej ilości miejsca dla zakrańcowania kolejnej linii na pętli 

KIELECKA nie możliwości przywrócenia kursowania linii 16 i 41.

utworzenie bus-pasa na trasie Konwaliowa - Metro Marymont 1 Negatywnie
Decyzja w tej sprawie leży poza kompetencjami ZTM. Zgłoszona uwaga nie jest związana z 

przedmiotem prowadzonych konsultacji.
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utworzenie linii całotygodniowej z przystanku Geodezyjna 1 Pozytywnie

Z uwagi na liczne postulaty mieszkańców rejonu ul. Głębockiej dotyczące dwukierunkowego 

skierowania linii tą ulicą lub o pozostawienie linii 527 na obecnej trasie oraz w związku z 

tym, że większość postulatów o pozostawienie linii 120 na obecnej trasie pochodziła od 

mieszkańców ulicy Lewandów, dla m.in. wspomnianej grupy pasażerów linia E-7 zostanie 

przekształcona w linię przyspieszoną kursującą we wszystkie dni tygodnia następującą trasą 

w obu kierunkach:

GRODZISK – Głębocka – Berensona – Oknicka – Lewandów – Głębocka – Toruńska – al. 

Piłsudskiego – Radzymińska – al. Solidarności – DW. WILEŃSKI.

Częstotliwość kursowania - w godz. porannego szczytu co 10 minut, w godz. 

popołudniowego szczytu co 12 minut, poza szczytem i w święto co 20 minut.

Zakładamy, że pomiędzy przystankami GRODZISK i GEODEZYJNA autobusy tej linii 

zatrzymywać się będą na wszystkich napotkanych przystankach. Na pozostałym odcinku trasy 

zakres obowiązywania przystanków w porównaniu z obecną linią E-7 nie ulegnie zmianie.

Na tej zmianie zyskają także pasażerowie korzystający z przystanku GEODEZYJNA, którzy 

otrzymają całotygodniowe połączenie zarówno z linią metra M2 jak i „zieloną” Białołęką.

nowa linia autobusowa Nowodwory - Płochocińska - Tarchomin 1 Negatywnie
W wymienionej relacji kursuje obecnie linia 126. Dodatkowo jest możliwości przesiadki do 

niej z innych linii na przystanku PŁOCHOCIŃSKA.

połączenie ul. Odkrytej z Metrem Młociny 1 Negatywnie

Przystanki autobusowe na ul. Odkrytej znajdują się w strefie dojścia do linii tramwajowej na 

ul. Światowida, która zapewni dojazd do stacji metra Młociny. Z ul. Odkrytej będzie także 

możliwość dojazdu do tramwaju często kursującą linią 516. Bezpośrednie połączenie części 

ul. Odkrytej ze stacją pierwszej linii metra (Marymont)w docelowym układzie 

komunikacyjnym zapewni linia 518.

stworzenie przystanku tramwajowego przy Galerii Północnej 1 Pozytywnie Przewiduje się budowę postulowanego przystanku.

utworzenie węzła przesiadkowego na Trasie Toruńskiej 1 Negatywnie
Brak precyzyjnego określenia lokalizacji węzła. Obecnie na trasie Toruńskiej znajduje się 

kilka węzłów przesiadkowych m.in. Żerań FSO i PKP Toruńska.

utworzenie połączenia Żerań FSO - Metro Młociny 1 Negatywnie Postulowane połączenie obecnie zapewnia linia 156.

skierowanie linii 152 na Nowodwory 1 Negatywnie

Brak odpowiedniej ilości taboru pozwalającej na wydłużenie trasy bez spadku częstotliwości 

kursowania linii. Obniżenie częstotliwości kursowania tej linii spotkałoby się z 

niezadowoleniem ze strony mieszkańców Białołęki Dworskiej i Płud. Połączenie do 

Nowodworów jest możliwie z jednoperonową przesiadką do innych linii m.in. na przystanku 

BIAŁOŁĘKA-RATUSZ.

dodanie przystanku  tramwajowego przy Barei 1 Negatywnie
W kolejnym etapie budowy linii tramwajowej do Winnicy planowane jest utworzenie 

przystanku po północnej stronie skrzyżowania Światowida/Dzierzgońska.

połączenie Dąbrówka Wiślana - PKP Choszczówka 1 Negatywnie

Na chwilę obecną brak odpowiedniej infrastruktury drogowej i przystankowej 

umożliwiającej skierowani linii autobusowych w rejon przystanku kolejowego Warszawa 

Choszczówka. Niemniej Zarząd Transportu Miejskiego podejmuje działania zmierzające do 

uruchomienia linii autobusowej dowożącej do pociągu w Choszczówce.

wzmocnienie komunikacji w rejonie ul. Majolikowej 1 Pozytywnie

W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii 211 do 

10 minut w obu szczytach komunikacyjnych na całej trasie BUKÓW – ŻERAŃ FSO.
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utworzenie linii przyśpieszonej na trasie Światowida - Metro Młociny 1 Częściowo pozytywnie

Czas przejazdu tramwajem linii 2 z ul. Światowida do stacji metra Młociny będzie wynosił 

maksymalnie 14 minut niezależnie od pory dnia i utrudnień na drogach m.in. dzięki 

zastosowaniu priorytetu w sygnalizacji świetlnej.

nowa wiata na Myśliborska 03 1 Częściowo pozytywnie
Podjęte zostały działania mające na celu ustalenie możliwości zlokalizowania wiaty 

przystankowej w postulowanym miejscu

wzmocnienie komunikacji dla Os. Lewandów 1 Pozytywnie

Z uwagi na liczne postulaty mieszkańców rejonu ul. Głębockiej dotyczące dwukierunkowego 

skierowania linii tą ulicą lub o pozostawienie linii 527 na obecnej trasie oraz w związku z 

tym, że większość postulatów o pozostawienie linii 120 na obecnej trasie pochodziła od 

mieszkańców ulicy Lewandów, dla m.in. wspomnianej grupy pasażerów linia E-7 zostanie 

przekształcona w linię przyspieszoną kursującą we wszystkie dni tygodnia następującą trasą 

w obu kierunkach:

GRODZISK – Głębocka – Berensona – Oknicka – Lewandów – Głębocka – Toruńska – al. 

Piłsudskiego – Radzymińska – al. Solidarności – DW. WILEŃSKI.

Częstotliwość kursowania - w godz. porannego szczytu co 10 minut, w godz. 

popołudniowego szczytu co 12 minut, poza szczytem i w święto co 20 minut.

Zakładamy, że pomiędzy przystankami GRODZISK i GEODEZYJNA autobusy tej linii 

zatrzymywać się będą na wszystkich napotkanych przystankach. Na pozostałym odcinku trasy 

zakres obowiązywania przystanków w porównaniu z obecną linią E-7 nie ulegnie zmianie.

utworzenie przystanku na ul. Krzyżówki 1 Częściowo pozytywnie

ZTM pozytywnie odnosi się do propozycji. Skierowanie linii 211 w ten rejon Żerania 

uzależnione jest jednak od dostosowania infrastruktury drogowej do możliwości 

kursowania autobusów. Przebudowa dróg leży w kompetencjach Urzędu Dzielnicy Białołęka.

przebudowa pętli Żerań FSO 1 Negatywnie Obecnie nie planuje się przebudowy tej pętli.

utworzenie linii przyśpieszonej na trasie Białołęka - Ochota 1 Negatywnie

Obecnie z zachodniej Białołęki w tej relacji kursują linia 186. Likwidacja niektórych 

przystanków na trasie tej linii spotkałaby się niewątpliwie z negatywnym odbiorem 

społecznym, a pasażerowie dotychczas korzystający ze zlikwidowanych przystanków 

występowaliby do ZTM o ich ponowne uruchomienie lub objęcie ich obsługą przez inne 

linie. Dodatkowo liczba możliwych do pomięcia przystanków jest na tyle niewielka, że 

przekształcenie tej linii w przyspieszoną nie spowodowałoby znacznego skrócenia czasu 

podróży. Dojazd w rejon Ochoty ze wschodniej Białołęki jest możliwy z jedną przesiadką z 

innych linii do autobusu linii 186, tramwajów linii 1/25 oraz pociągów KM/SKM.

zwiększenie częstotliwości SKM 1 Negatywnie
Decyzja w tej sprawie leży poza kompetencjami ZTM. Zgłoszona uwaga nie jest związana z 

przedmiotem prowadzonych konsultacji.

utworzenie przystanku na ul. Echa Leśne 2 1 Negatywnie

Najbliższy podanej lokalizacji przystanek - POŚREDNIA znajduje się w odległości 350 

metrów. W związku z powyższym opisane miejsce znajduje się w strefie dojścia pieszego do 

istniejącego przystanku, przyjętej dla zabudowy jednorodzinnej, która występuje w 

omawianym rejonie dzielnicy Białołęka.

utworzenie nowej linii na trasie Nowodwory - PKP Płudy 1 Negatywnie
Brak odpowiedniej liczby taboru dla uruchomienia postulowanego połączenia. Obecnie 

dojazd jest możliwy z jedną przesiadką do często kursującej linii 152 na ciągu ul. Światowida.

utworzenie linii autobusowej do Dw. Gdańskiego 1 Negatywnie Brak precyzyjnego określenia punktu początkowego podróży. 
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skierowanie linii 104 do Metra Marymont 1 Negatywnie

Mieszkańcy okolicy ul. Białołęckiej będą mieli do dyspozycji nową linię 334 dowożącą do 

tramwaju na Żeraniu Wschodnim. Dojazd z ul. Białołęckiej do metra Marymont będzie 

możliwy z jedną przesiadką przy skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Łabiszyńskiej.

skierowanie linii 723 do Metro Młociny 1 Negatywnie Brak odpowiedniej ilości miejsca na pętli dla zakrańcowania kolejnej linii.

utworzenie połączenia Dw. Wschodni - Dąbrówka Wiślana 1 Negatywnie

Z uwagi na ograniczoną ilość autobusów oraz dublowanie postulowanego połączenia przez 

inne linie na długich odcinkach (509, 511) na chwilę obecną nie ma możliwości utworzenia 

bezpośredniego połączenia Dąbrówki Wiślanej z dworcem Wschodnim.

utworzenie linii na ul. Myśliborskiej 1 Negatywnie

Ulica Myśliborska na odcinku nie obsługiwanym przez autobusy znajduje się w strefie 

dojścia do linii tramwajowej na ul. Światowida, która zapewnia dojazd do stacji metra 

Młociny. Z przystanku KAMIŃSKIEGO będzie także możliwość dojazdu do tramwaju często 

kursującą linią 516.

likwidacja przystanku na ul. Kaflowej 12 1 Negatywnie

Przystanek obsługuje m.in. szkołę podstawową nr 355 w związku z powyższym z uwagi na 

konieczność utrzymania dogodnego dojazdu do tej placówki oświatowej nie ma możliwości 

likwidacji przystanku KAFLOWA.

utworzenie linii przyśpieszonej z Os. Lewandów do Dw. Wileńskiego 1 Pozytywnie

Z uwagi na liczne postulaty mieszkańców rejonu ul. Głębockiej dotyczące dwukierunkowego 

skierowania linii tą ulicą lub o pozostawienie linii 527 na obecnej trasie oraz w związku z 

tym, że większość postulatów o pozostawienie linii 120 na obecnej trasie pochodziła od 

mieszkańców ulicy Lewandów, dla m.in. wspomnianej grupy pasażerów linia E-7 zostanie 

przekształcona w linię przyspieszoną kursującą we wszystkie dni tygodnia następującą trasą 

w obu kierunkach:

GRODZISK – Głębocka – Berensona – Oknicka – Lewandów – Głębocka – Toruńska – al. 

Piłsudskiego – Radzymińska – al. Solidarności – DW. WILEŃSKI.

Częstotliwość kursowania - w godz. porannego szczytu co 10 minut, w godz. 

popołudniowego szczytu co 12 minut, poza szczytem i w święto co 20 minut.

Zakładamy, że pomiędzy przystankami GRODZISK i GEODEZYJNA autobusy tej linii 

zatrzymywać się będą na wszystkich napotkanych przystankach. Na pozostałym odcinku trasy 

zakres obowiązywania przystanków w porównaniu z obecną linią E-7 nie ulegnie zmianie.

utworzenie połączenia Metro Marymont - Dąbrówka Wiślana 1 Negatywnie

Postulowane połączenie w przeszłości obsługiwane było przez linię 511. Linia na czas 

przebudowy trasy Armii Krajowej i mostu Grota-Roweckiego została skierowana do węzła 

Metro Młociny. Po zakończeniu powyższej inwestycji pasażerowie opowiedzieli się za 

pozostawieniem na stałe trasy początkowo przyjętej jako objazdowa. Obecnie dojazd ze 

stacji Marymont do Dąbrówki Wiślanej jest możliwy z jedną przesiadką z metra linii M1 na 

stacji Młociny do autobusów linii 511.

utworzenie połączenia Os. Derby z PKP Toruńska 1 Negatywnie

Postulowane połączenie w przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy 

Białołęka wypracowanym podczas konsultacji społecznych będzie możliwe z jedną 

przesiadką – z linii 527 do linii 132 na ul. Głębockiej lub z linii E-9 do linii 134 na ul. 

Ostródzkiej. 

wydłużenie tras dla linii 412 oraz 512 1 Negatywnie

Z uwagi na ograniczoną ilość autobusów obsługujących układ komunikacyjny Warszawy i tym 

samym brak możliwości dodawania kolejnych pojazdów do obsług poszczególnych linii nie 

ma możliwości wydłużenia tras tych linii bez zmniejszenia częstotliwości ich kursowania. To 

z kolei spotkałoby się ze znacznym niezadowoleniem wśród pasażerów obecnie 

korzystających z tych linii.
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połączenie Legionowo - Metro Młociny 1 Negatywnie

Obecnie postulowane połączenie bezpośrednio zapewnia prywatna linia L-7 przewoźnika 

„Translud”. Na podanej trasie jest możliwość podróżowania z jedną przesiadką na ciągu ul. 

Modlińskiej z linii 511 do linii 723/731.

skierowane linii 11 do Nowodworów 1 Negatywnie

Połączenie Nowodworów z węzłem przesiadkowym metro Młociny zapewni linia 

tramwajowa 2 na krótkiej, mniej narażonej na opóźnienia trasie. Zapewni ona także 

możliwość przesiadki do tramwajów linii 11.

utworzenie połączenia PKP Płudy - Dąbrówka Wiślana 1 Negatywnie

Brak odpowiedniej liczby taboru dla uruchomienia postulowanego połączenia. Obecnie 

dojazd jest możliwy z jedną przesiadką z często kursującej linii 511 do często kursującej linii 

152 na przystanku KLASYKÓW.

utworzenie połączenia PKP Płudy - ul. Mehoffera 1 Negatywnie
Brak odpowiedniej liczby taboru dla uruchomienia postulowanego połączenia. Obecnie 

dojazd jest możliwy z jedną przesiadką do często kursującej linii 152 na ciągu ul. Światowida.

utworzenie przystanku tramwajowego Prozy 1 Negatywnie

Większość pasażerów tramwajów zainteresowana jest jak najszybszym przejazdem w relacji 

metro – os. Tarchomin/Nowodwory. Przesiadki do innych linii są możliwe na kolejnych 

przystankach na trasie tramwajów - ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ (na trasie linii 2) oraz CM. WŁOSKI 

(na trasie linii 17).

zmiana charakteru przystanku Kąty Grodziskie 1 Pozytywnie

W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych charakter przystanku zostanie zmieniony z warunkowego 

(na żądanie na stały)

wprowadzenie zapowiedzi głosowych na przystankach 1 Częściowo pozytywnie

Przystanki tramwajowe w ciągu ul. Światowida na nowym odcinku trasy do Nowodworów 

podobnie jak ma to miejsce na odcinku już funkcjonującym będą wyposażone w głosowe 

zapowiedzi przystanków w ramach tablic elektronicznej informacji pasażerskiej.

wydłużenie linii tramwajowej z Żerań FSO na Tarchomin 1 Częściowo pozytywnie
Tramwaje Warszawskie podejmują działania zmierzające do zrealizowania postulowanej 

inwestycji.

zmiana charakteru przystanku Ostródzka 1 Pozytywnie

Charakter danego przystanku autobusowego (stały lub warunkowy – tzw. „na żądanie”) jest 

ściśle związany z jego wykorzystaniem przez pasażerów. Decyzje o ewentualnej zmianie 

podejmujemy na podstawie pomiarów jego wykorzystania w różnych porach dnia i 

tygodnia, których wyniki pozwalają określić stosunek liczby efektywnych zatrzymań do 

liczby kursów. Jeżeli odsetek niepotrzebnych zatrzymań przekracza wartość 25%, dany 

przystanek powinien obowiązywać na żądanie. Z pomiarów przeprowadzonych przez nas na 

przystanku OSTRÓDZKA wynika, że jego charakter odpowiada rzeczywistemu wykorzystaniu.
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połączenie Tarchomina i Nowodworów z PKP Choszczówka i PKP Płudy 1 Pozytywnie

Brak odpowiedniej liczby taboru dla uruchomienia postulowanego połączenia. Obecnie do 

stacji Warszawa Płudy dojazd jest możliwy z jedną przesiadką do często kursującej linii 152 

na ciągu ul. Światowida. Jeśli chodzi o dojazd do przystanku kolejowego Warszawa 

Choszczówka na chwilę obecną brak odpowiedniej infrastruktury drogowej i przystankowej 

umożliwiającej skierowani linii autobusowych w ten rejon. Niemniej Zarząd Transportu 

Miejskiego podejmuje działania zmierzające do uruchomienia linii autobusowej dowożącej 

do pociągu w Choszczówce.

połączenie tramwajowe Żerań FSO z Tarchominem / Nowodworami 1 Częściowo pozytywnie
Tramwaje Warszawskie podejmują działania zmierzające do zrealizowania postulowanej 

inwestycji.

wydłużenie M1 na Nowodwory 1 Negatywnie
Decyzja w tej sprawie leży poza kompetencjami ZTM. Zgłoszona uwaga nie jest związana z 

przedmiotem prowadzonych konsultacji.

zwiększenie częstotliwości linii N11 1 Negatywnie

Zmiany w układzie komunikacyjnym odbywają się w wyniku bilansowania rzeczywistych 

potrzeb przewozowych oraz posiadanych środków na ich zaspokajanie. W ramach działań 

statutowych oraz zgłaszanych postulatów dokonujemy stosownych analiz, w których wyniku 

podejmujemy decyzje mające na celu racjonalne wykorzystanie przyznanych środków. 

Obecnie nie posiadamy rezerw taborowych pozwalających na uruchamianie nowych linii, 

jak też wydłużanie tras linii już istniejących bez spadku częstotliwości ich kursowania, jak 

również pogorszenia lub wręcz likwidacji możliwości dokonywania przesiadek pomiędzy 

liniami nocnymi w węźle Dw. Centralny, co w komunikacji nocnej jest priorytetem. 

Informujemy ponadto, że komunikacja nocna ze względu na wielokrotnie mniejsze 

zainteresowanie pasażerów w stosunku do komunikacji dziennej pełni funkcję 

uzupełniającą, w związku z czym jej zasięg jest ograniczony. 

Postulat zostaje przez nas zachowany do analiz i zostanie wzięty pod uwagę w przypadku 

możliwości rozszerzenia sieci komunikacji nocnej.

zwiększenie częstotliwości linii 191 w weekendy 1 Negatywnie Zgłoszona uwaga nie jest związana z przedmiotem prowadzonych konsultacji.

buspas na Modlińskiej 1 Negatywnie
Decyzja w tej sprawie leży poza kompetencjami ZTM. Zgłoszona uwaga nie jest związana z 

przedmiotem prowadzonych konsultacji.

zwiększenie częstotliwości połączeń ul. Ostródzka - Metro 1 Pozytywnie

Nasza propozycja wydłużenia trasy linii 134 do pętli Metro Marymont bezpośrednio Trasą 

Toruńską bez przejazdu przez os. Bródno spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród 

uczestników konsultacji. W związku z tym linia 134 po pozyskaniu taboru ze zlikwidowanych 

linii 101 i E-8 zostanie skierowana na następującą trasę:

OLESIN – Kobiałka – Ruskowy Bród – Zdziarska – Ostródzka – Toruńska – most Grota-

Roweckiego – Trasa AK – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT (powrót: 

Włościańska – Żelazowska). 

Częstotliwość kursowania - co 20 minut w godzinach szczytu, oraz co 30 minut poza szczytem 

i w dni świąteczne.

Dodatkowo linia będzie kursować częściej w godzinach szczytu a jej trasa będzie przebiegać 

bezpośrednio Trasą Toruńską bez przejazdu przez os. Bródno. Natomiast lokalne połączenie 

z os. Bródno zapewni nowa linia 214.

W przyszłości po wdrożeniu zmiany trasy linii 132 (przez ul. Głębocką) linia 134 na ciągu ul. 

Ostródzkiej pomiędzy ul. Berensona a Trasą Toruńską stanie się podstawową linią dla relacji: 

ul. Ostródzka – pierwsza linia metra, i będzie dodatkowo wspomagana w godzinach szczytu 

przez linię ekspresową E-9. Wówczas częstotliwość kursowania linii 134 wzrośnie do 15 

minut w godzinach szczytu i 20 minut poza szczytem i w dni świąteczne.
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dodanie połączenia Zielona Dolina - Żerań Wschodni 1 Pozytywnie

W toku konsultacji społecznych pojawiło się bardzo wiele sugestii mieszkańców wschodniej 

Białołęki o utworzenie połączenia „zielonej Białołęki” z liniami tramwajowymi na Żeraniu 

Wschodnim. Taka możliwość zaistnieje wraz z wybudowaniem przez Dzielnicę Białołęka 

przedłużenia ulicy Daniszewskiej od ul. Szlacheckiej do ul. Białołęckiej a także po 

wybudowaniu przez ZTM przystanku krańcowego dla autobusów w rejonie pętli 

tramwajowej Żerań Wschodni. Wstępnie planowany termin zakończenia tych inwestycji to 

1.09. br. Po zakończeniu tych inwestycji planujemy wydłużenie trasy linii 334 z obecnej pętli 

JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA do nowej pętli ŻERAŃ WSCHODNI.

Szczegółowa trasa:

OLESIN – Kobiałka – Mochtyńska – Ostródzka – Juranda ze Spychowa – Białołęcka – 

Daniszewska – Annopol – ŻERAŃ WSCHODNI.

Częstotliwość kursowania: co 20 minut w godzinach szczytu i co 30 minut poza szczytem. 

Linia zgodnie z postulatami mieszkańców Białołęki pozwoli na połączenie „zielonej 

Białołęki” w tym rozbudowujących się osiedli przy ul. Białołęckiej oraz osiedla Regaty z linią 

tramwajową na Żeraniu Wschodnim. Linia kursować będzie wyłącznie w dni powszednie.

dojazd z przystanku Chudoby do ul. Św. Wincentego 1 Częściowo pozytywnie
Dojazd z przystanku CHUDOBY do ul. św. Wincentego będzie możliwy z jedną przesiadką z 

linii 132 do linii 120 w ciągu ul. Głębockiej.

buspas na Trasie Toruńskiej 1 Negatywnie
Decyzja w tej sprawie leży poza kompetencjami ZTM. Zgłoszona uwaga nie jest związana z 

przedmiotem prowadzonych konsultacji.

Metro do Os. Derby 1 Negatywnie
Decyzja w tej sprawie leży poza kompetencjami ZTM. Zgłoszona uwaga nie jest związana z 

przedmiotem prowadzonych konsultacji.

uruchomienie komunikacji wzdłuż ul. Cieślewskich 1 Pozytywnie

Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy zgłaszali potrzebę utworzenia linii autobusowej 

łączącej wschodnią i zachodnią część dzielnicy Białołęka kursującą ulicą Cieślewskich.

W odpowiedzi na te wnioski planujemy wydłużenie linii 152, której trasa obecnie kończy się 

na Białołęce Dworskiej. Część kursów tej linii w przyszłości pojedzie dalej m.in. przez ul. 

Cieślewskich i ul. Hemara do os. Derby.

Szczegółowa trasa:

TARCHOMIN – Świętosławskiego – Świderska – Ćmielowska – Światowida (powrót 

Światowida – Świętosławskiego) – Modlińska – Klasyków – Bohaterów – Wałuszewska – 

Żyrardowska – Zegarynki –  BIAŁOŁĘKA DWORSKA – Cieślewskich – Białołęcka – Hemara – 

Ostródzka – Berensona – Skarbka z Gór – OS. DERBY.

Częstotliwość kursowania: w godz. szczytu na pełnej trasie co 20 minut, godz. szczytu na 

trasie TARCHOMIN – BAŁOŁĘKA DWORSKA co 20 minut, (wspólny odcinek co 10 minut), poza 

szczytem i święto na pełnej trasie co 30 minut, poza szczytem i święto na trasie TARCHOMIN 

– BAŁOŁĘKA DWORSKA co 30 minut, (wspólny odcinek – 15 minut).

Wydłużenie trasy linii 152 na wschodnią Białołękę będzie możliwe po przebudowie ulicy 

Cieślewskich, której termin nie jest obecnie znany, oraz po wybudowaniu połączenia ulicy 

Hemara do ul. Białołęckiej co Dzielnica Białołęka planuje zrealizować w IV kwartale br. 

stworzenie komunikacji z ulicą Ornecką 1 Negatywnie

W wyniku komisyjnego przejazdu autobusem pomiarowym ciągiem ulic: Cieślewskich – 

Ornecka  – Szamocin stwierdzono brak możliwości bezpiecznego przejazdu autobusów ww. 

ciągiem ulic z uwagi na zbyt wąskie pasy ruchu i łuki na skrzyżowaniach niedostosowane do 

ruchu tego typu pojazdów. 

dołożenie dodatkowych linii 1 Pozytywnie

W przyjętym do realizacji układzie komunikacyjnym dzielnicy Białołęka wypracowanym 

podczas konsultacji społecznych zwiększona zostaje częstotliwość kursowania linii: 132, 134 , 

334, 527 oraz utworzone zostają nowe połączenia: liniami 152 i 214 do zachodniej Białołęki, 

linią 334 do linii tramwajowych na Żeraniu wschodnim, linia E-7 zostaje przekształcona w 

całotygodniową, czas przejazdu liniami: 120, 132, 134, 527, E-9 ulegnie skróceniu.
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zapewnienie lepszej komunikacji na ul. Zdziarskiej 1 Pozytywnie

Nasza propozycja wydłużenia trasy linii 134 do pętli Metro Marymont bezpośrednio Trasą 

Toruńską bez przejazdu przez os. Bródno spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród 

uczestników konsultacji. W związku z tym linia 134 po pozyskaniu taboru ze zlikwidowanych 

linii 101 i E-8 zostanie skierowana na następującą trasę:

OLESIN – Kobiałka – Ruskowy Bród – Zdziarska – Ostródzka – Toruńska – most Grota-

Roweckiego – Trasa AK – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT (powrót: 

Włościańska – Żelazowska). 

Częstotliwość kursowania - co 20 minut w godzinach szczytu, oraz co 30 minut poza szczytem 

i w dni świąteczne.

Dodatkowo linia będzie kursować częściej w godzinach szczytu a jej trasa będzie przebiegać 

bezpośrednio Trasą Toruńską bez przejazdu przez os. Bródno. Natomiast lokalne połączenie 

z os. Bródno zapewni nowa linia 214.

W przyszłości po wdrożeniu zmiany trasy linii 132 (przez ul. Głębocką) linia 134 na ciągu ul. 

Ostródzkiej pomiędzy ul. Berensona a Trasą Toruńską stanie się podstawową linią dla relacji: 

ul. Ostródzka – pierwsza linia metra, i będzie dodatkowo wspomagana w godzinach szczytu 

przez linię ekspresową E-9. Wówczas częstotliwość kursowania linii 134 wzrośnie do 15 

minut w godzinach szczytu i 20 minut poza szczytem i w dni świąteczne. Dodatkowo czas 

przejazdu kursującej ul. Zdziarską linii 120 ulegnie skróceniu o 5 minut w związku z 

wycofaniem przejazdu przez ul. Oknicką i Lewandów.

połączenie komunikacyjne ulic Bohaterów i Płochocińska 1 Pozytywnie

Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy zgłaszali potrzebę utworzenia linii autobusowej 

łączącej wschodnią i zachodnią część dzielnicy Białołęka kursującą ulicą Cieślewskich.

W odpowiedzi na te wnioski planujemy wydłużenie linii 152, której trasa obecnie kończy się 

na Białołęce Dworskiej. Część kursów tej linii w przyszłości pojedzie dalej m.in. przez ul. 

Cieślewskich i ul. Hemara przecinając ul. Płochocińską do os. Derby.

Szczegółowa trasa:

TARCHOMIN – Świętosławskiego – Świderska – Ćmielowska – Światowida (powrót 

Światowida – Świętosławskiego) – Modlińska – Klasyków – Bohaterów – Wałuszewska – 

Żyrardowska – Zegarynki –  BIAŁOŁĘKA DWORSKA – Cieślewskich – Białołęcka – Hemara – 

Ostródzka – Berensona – Skarbka z Gór – OS. DERBY.

Częstotliwość kursowania: w godz. szczytu na pełnej trasie co 20 minut, godz. szczytu na 

trasie TARCHOMIN – BAŁOŁĘKA DWORSKA co 20 minut, (wspólny odcinek co 10 minut), poza 

szczytem i święto na pełnej trasie co 30 minut, poza szczytem i święto na trasie TARCHOMIN 

– BAŁOŁĘKA DWORSKA co 30 minut, (wspólny odcinek – 15 minut).

Wydłużenie trasy linii 152 na wschodnią Białołękę będzie możliwe po przebudowie ulicy 

Cieślewskich, której termin nie jest obecnie znany, oraz po wybudowaniu połączenia ulicy 

Hemara do ul. Białołęckiej co Dzielnica Białołęka planuje zrealizować w IV kwartale br. 

 dodanie przystanku na ul. Verdiego 1 Pozytywnie

Urząd dzielnicy Białołęka wspólnie z ZTM podejmują działania zmierzające do przebudowy 

ul. Verdiego i dostosowania jej do możliwości kursowania autobusów. Ulica będzie 

wyposażona w przystanki. W rejonie skrzyżowania z ul. projektowaną powstanie pętla 

autobusowa. 

utworzenie linii 106 z Dworca Wileńskiego do Nowodworów 1 Negatywnie Obecnie w tej relacji kursuje linia 509.

741 - skierowanie na Młociny 1 Negatywnie Brak odpowiedniej ilości miejsca na pętli dla zakrańcowania kolejnej linii.

735 i 736 - Dojazd do przystanku Kupiecka i oś. Marywilska 1 Negatywnie

Wydłużenie trasy spotkałoby się z negatywnym odbiorem wśród mieszkańców gminy 

Nieporęt i Legionowo, którzy zainteresowani są jak najszybszym dojazdem do stacji metra 

Marymont/Żerania.

723 - zmiana rozkładu jazdy 1 Negatywnie

Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym obsługa komunikacyjna gminy należy do 

zadań własnych tej gminy. ZTM jest jednostką budżetową m.st. Warszawy, która nie może 

samodzielnie finansować komunikacji na obszarze innych gmin. Linie strefowe ZTM 

(wyjeżdżające poza granicę Warszawy) funkcjonują na podstawie porozumień zawartych 

między władzami m.st. Warszawy i władzami gmin podmiejskich. Porozumienia te określają 

poziom dofinansowania tych linii przez gminy podmiejskie. Przebiegi tras i rozkłady jazdy 

linii strefowych odzwierciedlają zatem poziom usług przewozowych, jakie wykupiły u nas 

władze tych gmin. 
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723 - skierowanie do Metro Młociny 1 Negatywnie Brak odpowiedniej ilości miejsca na pętli dla zakrańcowania kolejnej linii.

186 - utrzymanie linii bez zmian 1 Pozytywnie Kursowanie linii 186 pozostanie bez zmian. 

152 - skoordynowanie z linią 511 1 Negatywnie
Z uwagi na różną częstotliwość kursowania tych linii nie ma możliwości wzajemnej 

koordynacji ich rozkładów jazdy.

152 - zmiana trasy przez ul. Cieślewskich 1 Pozytywnie

Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy zgłaszali potrzebę utworzenia linii autobusowej 

łączącej wschodnią i zachodnią część dzielnicy Białołęka kursującą ulicą Cieślewskich.

W odpowiedzi na te wnioski planujemy wydłużenie linii 152, której trasa obecnie kończy się 

na Białołęce Dworskiej. Część kursów tej linii w przyszłości pojedzie dalej m.in. przez ul. 

Cieślewskich i ul. Hemara do os. Derby.

Szczegółowa trasa:

TARCHOMIN – Świętosławskiego – Świderska – Ćmielowska – Światowida (powrót 

Światowida – Świętosławskiego) – Modlińska – Klasyków – Bohaterów – Wałuszewska – 

Żyrardowska – Zegarynki –  BIAŁOŁĘKA DWORSKA – Cieślewskich – Białołęcka – Hemara – 

Ostródzka – Berensona – Skarbka z Gór – OS. DERBY.

Częstotliwość kursowania: w godz. szczytu na pełnej trasie co 20 minut, godz. szczytu na 

trasie TARCHOMIN – BAŁOŁĘKA DWORSKA co 20 minut, (wspólny odcinek co 10 minut), poza 

szczytem i święto na pełnej trasie co 30 minut, poza szczytem i święto na trasie TARCHOMIN 

– BAŁOŁĘKA DWORSKA co 30 minut, (wspólny odcinek – 15 minut).

Wydłużenie trasy linii 152 na wschodnią Białołękę będzie możliwe po przebudowie ulicy 

Cieślewskich, której termin nie jest obecnie znany, oraz po wybudowaniu połączenia ulicy 

Hemara do ul. Białołęckiej co Dzielnica Białołęka planuje zrealizować w IV kwartale br. 

152 - przedłużenie do PKP Płudy 1 Pozytywnie Obecnie i przyszłości linia nadal będzie zapewniać dojazd do tej stacji. 

133 - wydłużenie do PKP Choszczówka 1 Negatywnie

Na chwilę obecną brak odpowiedniej infrastruktury drogowej i przystankowej 

umożliwiającej skierowani linii autobusowych w rejon przystanku kolejowego Warszawa 

Choszczówka. Niemniej Zarząd Transportu Miejskiego podejmuje działania zmierzające do 

uruchomienia linii autobusowej dowożącej do pociągu w Choszczówce.

133 - zwiększenie częstotliwości 1 Negatywnie
Z pomiarów napełnienia autobusów linii 133 dokonywanych na bieżąco wynika, że podaż 

miejsc w tej linii jest dostosowana do obecnie występujących potoków pasażerskich.

240 - skierowanie do pętli Grodzisk 1 Negatywnie
Skrócenie trasy linii spotkałoby się z niezadowolenie ze strony mieszkańców Marek, którzy 

zainteresowani są bezpośrednim dojazdem w rejon. os. Bródno oraz Żerania. 

przedłużenie linii 1 do pętli Żerań Wschodni na wszystkich kursach 1 Negatywnie

Z pomiarów napełnienia autobusów tramwajów linii 1 i 4 dokonywanych na bieżąco wynika, 

że podaż miejsc w tych liniach jest dostosowana do obecnie występujących potoków 

pasażerskich.


