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Jakie autobusy po otwarciu metra na Wolę?

TREŚĆ (przy digitalizacji starano się zachować pisownię oryginalną)

Szanowni Państwo,

głos spoza bezpośrednio dotkniętym zmianami obszaru ale dot. Grochowa.

Proponują Państwo zmianę trasy i częstotliwość linii 102. Dla okolic ul. Kinowej linia ta jest niewielka alternatywą do linii tramwajowych. W przypadku awarii oraz coraz częstszych imprez masowych w 

okolicach stadionu. Obecna trasa i częstotliwość pozwalająca dostac sie w okolice Powiśla jest wystarczająca. Najważniejszym kryterium jest tutaj możliwość przedostania się na drugą stronę Wisły a 

dodatkowo połączenie bezpośrednie okolic Grochowa i Powisla oraz Saskiej Kępy.

Propozycja skrócenia linii do Ronda Waszyngtona oraz obcięcia częstotliwości do poziomu 30min jest równoznaczna z jej likwidacją. Nie stanowi żadnej alternatywy i nie łączy żadnych kluczowych 

punktów na terenie Pragi Południe.

Linia powinna mieć dotychczasową częstotliwość oraz zostać możliwie na trasie do pętli na Placu Piłsudskiego.

Jako mieszkańcy ul.Szaserow i okolic nie wyrażamy zgody na skrócenie linii 102 do ronda Wiatraczna. Taka decyzja pozbawiacie nas jedynego bezpośredniego połączenia ze Śródmieściem. Będziemy 

zmuszeni iść aż do Grochowskiej do zatłoczonych już tramwajów 9 i 24. 

Dzień dobry, 

Prosili państwo na sronie https://www.wtp.waw.pl/newsy/2019/12/03/autobusy-po-otwarciu-metra-na-woli/?fbclid=IwAR1yrKRYrz5RBmxfWtC3EGBv6XXmiqRImsJKCKjjooowNZV9Z-XDnXheYl4 o opinie 

na temat zmian komunikacji na Bemowie. Przykład Targówka lub chociażby non stop nie działającej stacji Młociny sprawia, że likwidacja wszystkich środków komunikacji miejskiej poza metrem jest 

nieefektywna. W związku z tym proszę o nie usuwanie połączenia większej części Bemowa z centrum poprzez ograniczenie lini 171 wyłącznie do nowej stacji metra. 

Szanowni Państwo,

piszę do Państwa w sprawie konsultacji dotyczących kursowania autobusów po otwarcia metra na Woli.

1. 105 - likwidacja odcinka rondo Daszyńskiego - Uniwersytet Warszawski

1) Jak zapewne dobrze się Państwo orientują, w okolicach os. Górczewska mieszka dużo studentów (choćby akademiki na Jelonkach). Likwidując odcinek pomiędzy rondem Daszyńskiego a Biblioteką 

UW likwidujecie Państwo możliwość BEZPOŚREDNIEGO dojazdu z Bemowa do Uniwersytetu oraz Biblioteki UW. Rozumiem, że docelowo odcinek ten będzie zapewniony przez metro, super, bardzo 

się cieszę. Jednak ani przesiadka na Księcia Janusza ani na Rondzie Daszyńskiego nie będzie dogodna. Dodatkowo nie zapewniacie Państwo dogodnego, szybkiego i częstego dojazdu bezpośrednio 

ze stacji Księcia Janusza a os. Górczewską (o czym niżej). 105 może być jedyną alternatywą dla dojazdu do Uniwersytetu, który będzie omija korki budowy metra przy Ratuszu Bemowo, albo był 

alternatywą do długiego czekania na autobus.

2) Brak dojazdu bezpośredniego na ulicę Grzybowską i Jana Pawła

2. 109

1) częstotliwość co 20 minut jest zdecydowanie nie wystarczająca, szczególnie uwzględniając fakt, że będzie to główny autobus dojazdowy z Metra Księcia Janusza do os. Górczewska (dlaczego 190 

nie będzie tym autobusem o tym niżej).

3. 171 - j.w. brak możliwości dojazdu bezpośredniego i szybkiego do Jana Pawła oraz Metra Ratusz Arsenał

4. 190

Objazd 190 do os. Górczewska przez ul. Człuchowską, zdecydowanie wydłuża czas przejazdu. Ta trasa jest potrzebna, nie zaprzeczam temu. Jednak, jeżeli planujecie Państwo ustawić 109 co 20 

minut, to dojazd z os. Górczewska do Metra, gdzie moglibyśmy się dogodnie przesiąść i jechać dalej, staję się bardzo wydłużony i nie komfortowy. W połączeniu z faktem, że 105 będzie jeździć też 

rzadko i tylko do ronda Daszyńskiego, wskazuję na fakt, że planujecie Państwo odciąć ludzi mieszkających przy przystanku Kondartowicza i os. Górczewska od komfortowego, bezpośredniego, 

szybkiego transportu do Centrum.

E2 - podejrzewam, że dołączę do licznych głosów przeciwko skróceniu trasy tylko do metra Ratusz Arsenał, zwłaszcza tych, którzy chcą powrotu tego autobusu na Nowe Bemowo.

A ogólnie rzecz biorąc, w tym świetle autobus do os. Górczewska z Metra Księcia Janusza będą kursować tylko co 10 minut (z czego 190 jeździ dookoła, a bezpośredni i szybki 109 jeździ co 20 minut). 

Spodziewam się, że jeżeli Państwo chcą, żeby taki użytkownik, jak ja, zamiast dojazdu do pracy samochodem, przesiadł się do metra z autobusu. Bardzo dobrze, to świetna okazja, żeby naprawić co nie 

funkcjonuje teraz. Wielokrotnie pisałam do ZTM po pierwszych zmiana w komunikacji i później, po odcięciu tramwajów z os. Górczewska, że aktualne połączenie, zwłaszcza na odcinku Ratusz Bemowo-

os. Górczewska, jest fatalne. 109 oraz 190 jest PRZEPEŁNIONE już na pętli. Spodziewałam się, że mając świadomość, jak źle jest, zaproponują Państwo chociaż jedną, krótką linię, bezpośrednio 

łączącą os. Górczewska z metrem, co 5 minut. Z tego co Państwo w tej chwili proponujecie, zwłaszcza w miesiącach zimowych, niestety wolałabym dojeżdżać samochodem, a nie czekać 10 minut przy 

metrze, aż łaskawie przyjedzie autobus, który albo będzie już przepełniony, albo będzie do niego tyle ludzi, że się nie zmieszczę, żeby wsiąść. A potem będzie trzeba jechać 190 dookoła całego świata, 

zamiast bezpośrednio, co wydłuża czas przejazdu o 12 minut w stosunku do 109 (zmierzyłam i Państwu o tym pisałam!).

Bardzo proszę o uwzględnie opisanych przez mnie niewygód, zwłaszcza związanych z dojazdem z os. Górczewska na Uniwersytet, do Biblioteki UW, Jana Pawła (kino Femina), bezpośredniego 

dojazdu do Ratusz Arsenał (co zapewniało 26). W przedstawiony przez Państwa scenariuszu nie widzę możliwości dogodnego dojazdu ani z domu do metra ani tym bardziej z domu do pracy.



Szanowni Państwo,

wnioskuję o pozostawienie przebiegu linii 520 BEZ ZMIAN. Skrócenie jej przebiegu spowoduje, że wielu mieszkańców Woli nie będzie miało wygodnego połączenia nie tylko z Centrum, ale i - dalej - 

Pragą Południe. Linia od lat służy wielu osobom z okolic Kercelaka do dojazdu do pracy na Pragę. 

Błędem jest utożsamianie mieszkańców Woli z trasy drugiej linii metra z mieszkańcami np. Leszna, Młynowa - dojeżdżanie z Okopowej do metra na Rondzie Daszyńskiego wcale nie jest wygodne 

(przepełnione totalnie linie tramwajowe 1 i 22 w godzinach szczytu), a dojazd na Pragę Północ i Pragę Południe zapewniają właśnie znacznie wygodniejsze i BEZPOŚREDNIE linie 190 i 520.

Skrócenie linii 520 odetnie dużą część Woli od Pragi Południe, a linie tramwajowe 22 i 24 wprawdzie dojeżdżają na Pragę, ale w zupełnie inną jej część.

Proszę też pamiętać, że przy Kercelaku również rozwija się część biznesowa, a potrzeby komunikacyjne będą rosnąć.

Dzien dobry

Niepoki mnie sytuacja autobusów na ulicy Deotymy. Proponujecie państwo tylko linie 129 co 10min w dzień roboczy i co 20 w dni swiąteczne. Pragnę zauważyc z tej ulicy bardzo dużo osób jeździ do 

dworca zachodniego oraz do pobliskich szkół dzięki lini 184 a trasa lini zostanie usunięta. Linia 129 jest obsługiwana małymi autobusami, oznacza to ze będzie straszny tłok w autobusach. Proponuje 

zmianę 129 na 184.

Dzień dobry,

W związku z nadchodzącym otwarciem wolskiego odcinka drugiej linii metra wnioskujemy o zmianę planowanego przebiegu linii 154 tak, aby jechała ulicą Wolską aż do Powstańców Śląskich. Obecnie 

Zachodnie Odolany nie mają żadnego połączenia z kluczową arterią jaką jest ulica Żwirki i Wigury. Jazda na Lotnisko Chopina w najszybszym wariancie wymaga dwóch przesiadek i jazdy przez 

Centrum – jest to rozwiązanie absurdalne dla osób podróżujących z bagażem czy dziećmi. Aby poprawić obsługę komunikacyjna obszaru, gdzie ciągle oddawane są nowe inwestycje, a szacowana 

liczba mieszkańców ma sięgać nawet 30 000 osób, niezbędne jest dołożenie dodatkowych połączeń z innymi rejonami miasta. Obecnie linia 105 w szczycie jest wykorzystywana w maksymalnym 

możliwym wymiarze. Już na wysokości przystanku Fort Wola nie daje się w porannym szczycie wsiąść do pełnego autobusu i trzeba „przepuścić” dwa lub trzy pojazdy. Niewielka korekta trasy autobusu 

linii 154 pomoże rozwiązać przynajmniej część problemów komunikacyjnych, z jakimi obecnie zmagają się mieszkańcy Odolan.

Opcjonalne przesunięcie linii 167 na ulicę Redutową zapewni pełną obsługę komunikacyjną połączeń z ulicą Górczewską. Zmiana ta nie będzie więc powodować utrudnień czy pogorszenia sytuacji 

mieszkańców okolicznych terenów, szczególnie, że w pasie ulicy Górczewskiej będzie jeździć metro. Nie wymaga także żadnego dodatkowego taboru, a znacznie poprawi obsługę komunikacyjną 

zachodniej części Odolan.

Kilka uwag z mojej strony jako mieszkańca Odolan (Kasprzaka/Ordona) do planowanych zmian w trasach i rozkładach autobusów:

- nowy plan zakłada głównie dowiezienie pasażerów do metra Daszyńskiego, znacznie ograniczając możliwości dojazdu bezpośredniego do celów, które nie są zlokalizowane na liniach metra (co 

oznacza dodatkowe 10 min. na przesiadkę na Daszyńskiego plus jeszcze jedną min. 10-15 min, aby dojechać do celu)

- Dla Odolan zmiana oznacza stratę linii 171 (brak bezpośredniego dojazdu do Pl. Krzyży, Powiśla Pd), stratę 105 jako bezpośredniego dojazdu do ul. Grzybowskiej/Jana Pawła - biura). Linia 109 

zaplanowana jest za rzadko - żadne metro nie dojeżdża do dworca centralnego, a aktualne obłożenie linii 109 z dworca i Emilii Plater jest b. duże.

Propozycje zmian:

- pozostawienie 171 na Kasprzaka / Ordona

- pozostawienie 105 do Browarnej 3-4 razy na godz.

- inne propozycje - 1) brakuje dogodnego dojazdu z Odolan na lotnisko, SKM w tym kierunku kursuje za rzadko z Dw. Zachodniego, 2) 178 w aktualnym grafiku nie wystarcza do obsługi pasażerów w 

kierunku siedziby Orange i innych biur w Al. Jerozolimskich/ Jutrzenki (mało autobusów, olbrzymie spóźnienia rano i wieczorem), 3) 136 jest niewystarczające jako transport do Służewca przemysłowego 

(biur w okolicy Galerii Mokotów / Rzymowskiego), zarówno jeśli chodzi o częstotliwość kursowania, jak i duże spóźnienia w godzinach szczytu

W kontekście planowanych zmian - czy jest szansa na poprawę/zmiany linii 255? W obecnej chwili ten autobus potrafi mieć po 20 minut spóźnienia na 12 minutowej trasie! Ja rozumiem, że na Jana 

Kazimierza jest teraz dużo mieszkańców i trzeba ich rozwieść, ale po planowanych zmianach 255 będzie pokrywać się w znacznej części trasy ze 105B? Może zamiast części Kasprzaka jechał by Bema 

-> Prądzyńskiego -> Kolejowa -> Przyokopowa i do Daszyńskiego? Bo trasa Bema -> Prądzyńskiego -> Kolejowa -> Towarowa -> Daszyńskiego (ew. Plac Zawiszy -> Daszyńskiego) nie jest możliwa bez 

zmiany organizacji ruchu tam (brak lewoskrętu) i raczej tylko wydłuży opóźnienia?

Witam Szanownych Państwa - decydentów. Wyczytałem w dniu 3.12.2019, że niebawem maja być wprowadzone zmiany w kursowaniu wielu linii autobusowych na Bemowie. Zwracam się do planistów o 

zachowanie dotychczasowej trasy linii 112. Zależy mi szczególnie na odcinku wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich od Bemowa na Jelonki. Proszę zwrócić uwagę na przeładowane i ciasne autobusy na 

ulicy Powstańców Śląskich. Obecny pomysł skrócenia linii 112 do Bemowa to proszę wybaczyć, ale chory pomysł. Proszę sprawdzić ile osób podróżuje 112. Uprzednio (kilka lat temu) zlikwidowano na 

tej trasie linie 184, argumentem były zapewne tramwaje, ale 112 jednak ciągle jest zapchane w porównaniu do linii 105. Korzystam z tej trasy już 30 lat i widzę co się dzieje. Proszę wziąć pod rozwagę 

wasze obecne plany wg mnie źle rozpoznane. Innym zagadnieniem jest brak przystanku tramwajowego na ul. Powstańców Śląskich Plac Kasztelański w kierunku do Połczyńskiej. Paradoksem jest, że w 

stronę Górczewskiej jest przystanek tramwajowy, czyżby Wasze pomiary wykazały, że na tej samej trasie w jedną stronę odległość jest inna niż w stronę przeciwną!!! Pasażer ZTM

Szanowni Państwo,

uważam, iż w skróceniu trasy linii 112 nie widać głębszego sensu. Przebieg trasy pokrywa się z miejscami, gdzie mieszka bardzo dużo ludzi, którzy muszą z Bemowa dotrzeć na Bielany w jak 

najszybszym czasie. Dotychczas z Jelonek można było dojechać np do ul. Żeromskiego w pół godziny (nie licząc korków). Jeśli dojdzie do tego przesiadka, czas dotarcia może zająć nawet godzinę. 

Proszę o pozostawienie trasy linii 112 tak jak było dotychczas.

Szanowni Państwo, 

w kwestii proponowanych zmian po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli, proszę o rozważenie przy tej okazji skomasowania linii 154 i 167. Proponuję likwidację linii 154 z jednoczesnym 

wydłużeniem trasy linii 167: SIEKIERKI-SANKTUARIUM - Gwintowa - Gościniec - Bartycka - Czerniakowska - Gagarina - Spacerowa - Goworka - Puławska - Rakowiecka - al. Niepodległości - Wawelska 

- Grójecka - Bitwy Warszawskiej 1920 r. - al. Prymasa Tysiąclecia - Kasprzaka - Ordona - Wolska - Redutowa - Jana Olbrachta - Górczewska - Lazurowa -Kaliskiego - STARE BEMOWO. 

W zastępstwie linii 154 na Ochocie i linii 167 w rejonie pętli ZNANA proponuję: 

1. zmianę trasy linii 141: P+R AL. KRAKOWSKA - al. Krakowska - Komitetu obrony Robotników- Żwirki i Wigury - Racławicka - .... -WITOLIN, 

2. zwiększenie częstotliwości linii 228 wraz wydłużeniem jej trasy od ul. Żwirki i Wigury przez nowowybudowany odcinek ul. Woronicza i dalej ul. Racjonalizacji - Konstruktorską - Suwak - Domaniewską - 

do METRA WILANOWSKA, 

3. zwiększenie częstotliwości linii 184, która po otwarciu nowych stacji M2 na Woli będzie stanowiła dla mieszkańców Nowego Bemowa lepszą ofertę dowozu do stacji METRO KSIĘCIA JANUSZA niż 

linia 171. Tym samym proponuję zamianę częstotliwości i tras w rejonie ul. Żołnierzy Wyklętych linii 171 i 184: 

a) 171: CHOMICZÓWKA – Conrada – Powstańców Śląskich – Wrocławska – Radiowa – Powstańców Śląskich – Górczewska – METRO KSIĘCIA JANUSZA 

b) 184: METRO MŁOCINY – Kasprowicza – al. Reymonta – Powstańców Śląskich – Piastów Śląskich – Żołnierzy Wyklętych –Wrocławska – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – Ciołka – 

Górczewska – Elekcyjna – Ordona – Kasprzaka – al. Prymasa Tysiąclecia – Aleje Jerozolimskie – Grzymały-Sokołowskiego – Szczęśliwicka – SZCZĘŚLIWICE, 4. skierowanie do pętli ZNANA nowej linii 271: KAROLIN – Połczyńska – Lazurowa – Człuchowska – Powstańców Śląskich – Górczewska – Jana Olbrachta – ZNANA 

5. likwidację linii 255 z jednoczesnym pozostawieniem linii 155 na nowej trasie:  RONDO DASZYŃSKIEGO - Kasprzaka - Ordona - Jana Kazimierza - Hubalczyków - Wolska - Redutowa - Jana Olbrachta 

- ZNANA. Ta ostatnia propozycja spowodowałaby polepszenie dowozu do tramwajów i autobusów kursujących ulica Wolską zarówno dla mieszkańców okolic pętli ZNANA (w proponowanym przez ZTM 

projekcie linia 167 dowoziłaby do tramwajów na ul. Wolskiej naokoło, tzn. ulicami Jana Olbrachta - Górczewską - Elekcyjną), jak również mieszkańców osiedli zlokalizowanych przy ul. Jana Kazimierza. 

W przypadku mieszkańców ul. Jana Kazimierza byłaby to: 

- dogodniejsza przesiadka w zespole przystankowym "Sowińskiego" niż "Fort Wola" - więcej linii tramwajowych, ponieważ na tym samym przystanku zatrzymują się tu wszystkie linie tramwajowe 

kursujące ul. Wolską; 

- umożliwienie sprawnego dojazdu do zespołu przystankowego "Sowińskiego" w ramach tzw. przeciwpotoku ulicznego powodującego poranny jednokierunkowy zator na ulicy Jana Kazimierza i ul. 

Ordona. 

Z poważaniem, 

Planowane zmiany w kursowaniu linii które mają zostać wprowadzone dla mnie są nie do przyjęcia . 

Jeśli już mają zostać wprowadzone , to proponuję dla ułatwienia poruszania się komunikacją miejską przywrócić linię 184 która by kursowała poprzez przystanek Ratusz Bemowo i linię E-2 wydłużyć do 

pętli Os.Górczewska , napewno wielu mieszkańcom ułatwił by przemieszczanie się . Może przy obecnych konsultacjach Państwo by wprowadzili możliwość zagłosowania na taką opcję ? 

Jak narazie dla mnie sukcesywnie Państwo staracie sie odciąć okolice Ratusza Bemowo od komunikacji miejskiej. 

PozdrawiamUważam, że zmiana trasy 167 oprócz tego, że oczywiście będzie dla mnie ogromnie niewygodna, ponieważ nie wiem w jaki sposób wtedy odstanę się z Redutowej na Al. Niepodległości w mniej niż 

godzinę autobusami  jest również bezsensowna, bo przez Górczewską i tak jeździ obecnie autobusów mnóstwo, a mieszkańcy całego odcinka Redutowej na dobrą sprawę zostaną kompletnie odcięci 

od komunikacji miejskiej jeżdżącej bezpośrednio do ważniejszych miejsc w mieście typu wyżej przytoczona Al. Niepodległości (jak również byłe 155 jadące w kierunku centrum przez np. Szpital Wolski, 

który mógł być punktem docelowym podróży wielu osób) na rzecz Metra Stare Bielany. Niezmiernie mi się to nie podoba, co chciałam uprzejmie wyrazić tym właśnie mailem. Pomimo, że autobus 

czasami się spóźnia, a kierowca dwa razy nie zareagował na moje machanie na przystanku na żądanie to niezmiernie kocham tę linię (mam nadzieję, że z wzajemnością) i na pewno ciężko będzie nam 

się rozstać.

Chciałbym się odnieść do proponowanych zmian w kursowaniu linii 171.

Moim zdaniem jest bezsensowne skracanie linii do metra Księcia Janusza. 

Uważam, ze linia 171 powinna zostać na obecnej trasie aż do Torwaru. 

Dzień dobry,

 Chciałbym zgłosić uwagi do planowanego rozkładu autobusów po oddaniu wolskiego odcinka metra. 

Proszę uwzględnić istotny rozwój osiedli mieszkaniowych na Odolanach. Proponuję aby autobus linii 171 kontynuował swoją trasę przez ulicę Elekcyjną, Kasprzaka, Prosta, Emili Plater, Al Jerozolimskie 

i dalej na Powiśle w celu zachowania połączenia południowej Woli (bez dostępu do metra i pociągu prowadzącego do centrum) z południowym centrum Warszawy aż po Powiśle (bez dostępu do metra i 

pociągu).



Piszę, ponieważ nie zgadzam się ze zmianą trasy linii 167, do tej pory miałam bezpośredni dojazd z przystanku Pustola do szkoły, po zmianach będę jechała z przesiadkami około godziny. 

Piszę, ponieważ nie zgadzam się ze zmianą trasy linii 167, do tej pory miałam bezpośredni dojazd z przystanku Pustola do szkoły, po zmianach będę jechała z przesiadkami około godziny. 

Bardzo prosze o informacje kiedy zostanie przywrocony kurs autobusów na trasie hala wola - dw.zachodni. Przed rozpoczeciem budowy taki kurs realizowala linia 184, dlaczego po wlaczeniu metra ta 

linia nie zostanie przywrócona. Byla ona dla nas mieszkańców tej lokalizacji niezmiernie przydatna, a w tym momencie czas dojazdu do tego miejsca owiele nam sie wydluzyl i czeste awarie tramwajów 

uniemozliwilo nam sprawna komunikacje do dworca zachodniego. O przesiadkach i bieganiem miedzy awariami na swiatlach nie wspomne. Bardzo prosze o przeanalizowanie kursow przy Ratusz 

Bemowo bo z stamtąd jak sie nie myla odjezdzaja 3 autobusy w kierunku dworca, a z hali wola zaden.

W nawiązaniu do Państwa propozycji reorganizacji linii autobusowych po otwarciu metra uważam, iż propozycje odnośnie kursowania linii 171 i 109 są zdecydowanie za rzadkie:

109 co 20 minut - proponuję co 10 minut, w najgorszym wypadku tylko w szczycie

171 co 10 minut - z racji dużego obłożenia linia powinna kurować częściej, co 5 minut.

Szanowni Państwo,

Z oburzeniem przyjąłem planowany przebieg tras autobusowych od kwietnia 2020.

Linia 112 powinna utrzymać swoją trasę, podobnie jak linia 171.

To linie kluczowe dla wielu Bemowian.

Witam przeczytałam państwa propozycje jestem w szoku trochę właśnie się przeprowadziłam na wolę z myślą że mam dobre połączenie ze szkołą dzieci które  są słabowidzące  na Koźmińskiej na 

Powiślu. Wiele rodzicow jeździło tym autobusem zabieracie Państwo 520 wysiadałam na trasie z dziećmi i schodziłam pod szkołę albo przesiadłam się w centrum w 171 a teraz tak naprawdę dzielnica 

nie ma bezpośredniego połączenia z Powiślem .czy tak trudno zostawić przynajmniej 171 są też dzieci autystyczne wybieramy takie linię żeby było jak najmniej przesiadek a metrem dzieci nie jeżdżą 

przeszkadza im świat hałas hamulców głośne informacje.

Chciałabym zaznaczyć, że te "cięcia autobusowe" będą utrudniać poruszanie się komunikacja mieszkańcom woli i nikomu nie jest to na rękę.. . Niektórym zależy by dostać się bezpośrednio na Pragę 

albo i dalej w dni robocze a na dodatek (co ważne) w weekendy (bez większych cznych przesiadek) gdzie w weekendy linia 520 jest notorycznie zapchana po uszy i było to idealne połączenie. .. A linia E-

2 była jedynym autobusem który dojeżdża na sam Wilanów gdzie komuniacja w tym kierunku jest mocno utrudniona... Skoro już istnieje metro do idealnie połączy się z centrum... A co z innymi osobami 

które nie mają innej możliwości transportu i chcą się dostać na odległe km poza Śródmieście..  Proszę pomyśleć o innych 

Właśnie zapoznałam się z Państwa informacją w związku ze zmianami jakie będą po otwarciu metra na Woli. Z wielką chęcią wezmę udział w rozmowach na temat tych zmian. Jestem czwartym 

pokoleniem w mojej rodzinie, które urodziło się i mieszka na Woli. Wiele już widziałam ale to jakie zmiany są proponowane są niedorzeczne. 

Po pierwsze zlikwidowanie autobusów na trasie centrum -Plocka mam tu na myśli E2, 520, 171. Jedynym transportem z młynowa koła i okolic do centrum jest 24. Transportem to dużo powiedziane 

ponieważ 24 w godzinach szczytu jest jak jeżdżąca konserwa. Nie wspomnę o tym że na podróż tym tramwajem nie może liczyć żadna matka z dzieckiem w wózku czy osoba niepełnosprawna. 

Druga kwestia a raczej pytanie dlaczego została zmieniona trasa 171. Ta linia od wieków jeździła na Torwar. Ja rozumiem że trasa została zmieniona z uwagi na budowę metra, ale nie rozumiem 

dlaczego nie została przywrócona do czasów z przed jego budowy (nowe bemowo- Torwar). 

Będę wdzięczna za informację i chęć dokonania zmian. 

Szanowni Państwo,

jako mieszkaniec okolicy ul. Rozbrat z ogromnym zaniepokojeniem zapoznałem się z Państwa propozycją tras autobusowych w jej rejonie po otwarciu II linii metra na odcinku wolskim. Uważam, że 

proponowane zmiany są nieprzemyślane, a przede wszystkim nie uwzględniają potrzeb mieszkańców. Poniżej lista moich uwag do przebiegu tras. 

1. Trasa linii 517 - jest czymś wysoce niepożądanym, aby tę linię wysyłać na kraniec Torwar, a tym bardziej niepożądanym jest jej planowana trasa przez ul. Łazienkowską, Rozbrat i Książęcą. Jest to 

linia przyspieszona, która powinna poruszać się głównymi trasami w mieście, najlepiej tam, gdzie są buspasy. Jeśli linia miałaby kończyć bieg na krańcu Torwar, to jej trasa powinna biec Al. 

Jerozolimskimi, Marszałkowską, Waryńskiego i Trasą Łazienkowską ze zjazdem na Czerniakowską. Jednak uważam, że linia ta powinna jechać dalej, a nie zatrzymywać się na krańcu Torwar. Mogłaby 

dojeżdżać na Gocław lub na kraniec Sanktuarium, gdzie budowane są nowe, duże osiedla mieszkaniowe (proponowana trasa przez Czernkowską i al. Polski Walczącej). Linię tę można też skierować 

na Most Poniatowskiego, a następnie w stronę Metra Stadion, gdzie byłaby możliwa dogodna przesiadka do metra w stronę Targówka.

W zamian za to linię 187 można by było skierować z Trasy Łazienkowskiej na ul. Łazienkowską / Rozbrat / Książęcą / Al. Jerozolimskie, ale tylko w sytuacji, gdy zostałaby skasowana linia 171.

Niestety, planowana trasa 517 będzie dublowała się z przebiegiem tras linii 187 i 127. Czy taki miał być efekt wprowadzanych zmian??? Naprawdę wątpię. Ponadto wprowadzanie linii przyspieszonej na 

ulice zbiorcze, ale jednak o znaczeniu lokalnym, jest samo w sobie czymś mocno niepożądanym, przy najmniej blisko ścisłego centrum miasta!

2. Trasa linii 171 powinna zostać przywrócona do stanu sprzed budowy metra, jednak z ograniczoną częstotliwością kursowania (3-4 autobusy na godzinę). Jej usunięcie będzie bardzo poważnym w 

skutkach ograniczeniem możliwości dostania się na Wolę i Bemowo z tej części Warszawy. Problem będzie spotęgowany przez skrócenie trasy linii 520. Na dobrą sprawę jedynym autobusem na 

Bemowo zostanie linia 523, która jednak jeździ okrężną i mocno zakorkowaną trasą i przez to podróż nią trwa zdecydowanie zbyt długo. Przypominam, że kilkanaście lat temu obok linii 171 kursowała w 

stronę Woli linia 155. Jej bieg zaczynał się również od krańca Torwar.

3. Linia 162 w przypadku zlikwidowania linii 171 powinna koniecznie zostać wzmocniona (jeśli zakładamy, że osoby chcące pojechać z okolicy ul. Rozbrat na Wolę będą chciały skorzystać z metra i 

wsiąść do niego na stacji Centrum Nauki Kopernik). W ciągu dnia roboczego powinno to być co najmniej 6 kursów w ciągu godziny i nie może to być na zasadzie bezprzegubowych "wtyczek". W soboty i 

święta co najmniej 4 kursy na godzinę.  Szczególnie kluczowy jest odcinek od ul Chełmskiej do Placu Hallera. Tu w dni powszednie godzinach szczytu (po skasowaniu linii 171) 162 powinno kursować co 

6-8 min, nie rzadziej.

Są to moje najważniejsze uwagi do planowanych przebiegów tras autobusów. Mam nadzieję, że uwzględnią je Państwo w ostatecznej wersji zmian przebiegu tras linii autobusowych po otwarciu 

wolskiego odcinka II linii metra.

Witam,

stanowczo protestuję przeciwko zmianie trasy linii 167, jest to jedyny pojazd komunikacji miejskiej którym mogę dostać się do szkoły, więc bardzo proszę o powtórne rozpatrzenie sprawy tego autobusu.Dzień dobry,

chciałabym zaproponować i poprosić, pozostawienie linii 171 na dotychczasowych warunkach, jak również częstsze przejazdy linii 109. Zmiana 171, całkowicie omija skrzyżowanie Ul.Kasprzaka z 

Ul.Ordona i Ul.Elekcyjną, Prymasa Tysiąclecia itd. w kierunku do centrum.

Obecnie jedynymi połączeniami w tej strefie w kierunku centrum są linie 109 i właśnie 171.

Z Państwa propozycji wynika, że zarówno częstotliwość autobusu 109 (do 20 min-kompletnie niezrozumiałe ) jak i likwidacja linii 171 z tej strefy sparaliżuje możliwość porannego przedostania się do 

centrum.

171, obsługiwała dłuższą trasę niż metro, co dawało jej przewagę nad przejazdem łączonym.

W okolicy Jana Kazimierza mamy w tej chwili nową dzielnicę, która nadal czeka na napływ dodatkowych mieszkańców z osiedla Bliska Wola które w tej chwili się buduje a już w tej chwili poranny 

przejazd autobusami to koszmar. Pasażerów jest tyle, że nie można dostać się do autobusu.

Cały ciężar przerzucony został przez Państwa na ul Górczewską, zapominając, że właśnie oni mają tam metro, a sytuacja na Woli w rejonie o którym piszę tego metra nie posiada. Przejazd w tej chwili 

do centrum autobusami 109, 171, w porannym szczycie- uwzględniając bus pasy to czas ok 20 min.

W propozycji jaką Państwo proponują, przejazd linią 105 i przesiadanie się do metra nie rozwiązuje sytuacji bo czas konieczny na przesiadkę, będzie dłuższy, co naraża pasażerów na dodatkowe koszty.

Zwracam się z prośbą o przemyślenie jeszcze raz połączeń na skrzyżowaniu Kasprzaka-Ordona-Elekcyjna, jest to główny węzeł przesiadkowy oraz miejsce startowe, dla całej dzielnicy Odolany.

Tramwaje są na ulicy Wolskiej, metro dopiero mamy przy rondzie Daszyńskiego, lub na Górczewskiej- dlatego powstaje martwy punkt z masą ludzi, szczególnie biorąc pod uwagę obecną sytuację 

komunikacyjną (drogi dojazdowe do osiedli, które już są nieprzejezdne w godzinach szczytu.

Proponuję spróbować przejazdu tą trasą w godzinach szczytu.

Witam,

Przeczytałem z dużym zaniepokojeniem propozycję likwidacji linii 155.

Linia 155 na obecnej trasie: Znana - Rondo Daszyńskiego jest bardzo popularna i korzysta z niej mnóstwo osób (przy pętli Znana znajduje się gęsto zamieszkane osiedle Górczewska Park oraz duży 

biurowiec na Olbrachta). Linia 155 zapewnia nie tylko dojazd do metra! Jadąc od ulicy Znanej można dogodnie przedostać się do skrzyżowania Redutowa-Kasprzaka i przesiąść się na tramwaj jadącymi 

ulicą Wolską i dalej w kierunku centrum. Równie wygodnego połączenia nie zapewni z pewnością linia 167 (od przystanku na Elekcyjnej do przystanku tramwajowego na Wolskiej jest znacznie dalej - 

będzie to duży problem w przypadku osób starszych, rodziców z wózkiem, etc.). Co ważne, linią 155 możliwy jest także dojazd od Znanej do Szpitala Wolskiego (nie będzie takiej możliwości bez 

przesiadki po likwidacji linii). Linia 155 z całą pewnością doskonale się sprawdziła w czasie budowy metra i powinna zostać utrzymana również po zakończeniu budowy metra.

Bardzo wygodne połączenie Bemowa i Woli z centrum dawała zawsze linia E2. Linia ta wygrywała plebiscyty na ulubioną linię autobusową warszawiaków. Bardzo proszę o ponowne przemyślenie 

decyzji i przywrócenia długiej trasy "Edwarda" aż do Nowego Bemowa (linia ta łączy akademiki w okolicach Ratusza Bemowo i kampus UW na Krakowskim Przedmieściu, trudno wyobrazić sobie aby E2 

nie dojeżdżało aż na Bemowo).



Metro okazuje się przekleństwem dla warszawiaków, bo likwiduje się linie, ktorymi jezdzą od dziesiątek lat. Linia 102 – jedyna linia, którą jezdzi wiele młodziezy do szkół srednich oraz studentów, 

zarówno z Gocławia do Srodmiescia na Krakowskie i dalej oraz w drugą stronę – linia wcale nie ma opoznień, jezdzi i tak rzadko, ale jest. Przyznam sie, ze znam osobiscie kilkadziesiąt osób, ktore bez 

tej linii nie wybrałyby danego liceum, a teraz nagle udupia się ich, likwidując JEDYNĄ linię ,która łączy brzegi Wisły. Po co puszczać ją zatłoczonym Nowym Swiatem, gdzie są dziesiątki linii i dublować ze 

111. Tak jak to zrobiono ze 128, ktore jezdziło na Powisle, a teraz nie wiedzieć czemu jezdzi totalnie puste pod koniec, a na Powiśle nie jezdzi juz nic. 

 

LInia 105 jesli zniknie, to jak będziecie puszczac w weekendy przez pół roku inne linie, ktore mają objazd?? chcecie odciąc ludzi z okolic Kopernika ktorzy nie chcą i nie mogą jezdzić metre, bo mają 600 

metrow do przystanku, a poza tym metro nie jedzie tam, gdzie crhcą. Zabraliście nam 155, kto jezdziło do Legii, dawało dojazd do liceów (Batory, Baczynski itp), jechało na Wolę, od lat tylko do metra, 

teraz w ogole. W tych okolicach mieszka wiele starszych osób. Ja sama mam 56 lat, ale mam chore kolana, nie jestem w stanie dochodzić kilometr do stacji metra i chodzić 10 minut po pietrach i 

peronach, w dodatku wysiadając nie tam, gdzie mnie normalnie zawiezie autobus. Zmuszacie mnie do samochodu. Wydłuzacie i utrudniacie ludziom transport publiczny, wpychacie ich do samochodów, 

to jest złosliwe działanie. Bo jesli zabiera sie jeden bezposredni autobus do pracy czy szkoły, to zmusza sie do jezdzenia samochodem. 

Poza tym nie rozumiem, jakie są zakusy na linię 105??? Jest to jedyna linia z Powiśla do Srodmiescia, bez tej linii niemozliwe jest w ogole funkcjonowanie nas mieszkańców Powiśla i Pólnocnego 

środmiescia jest niemozliwe. I plaroszę sie nie przejmować, ze autobusy stoją w korkach na Tamce. Nie my ją zwęzylismy, nie my wydalismy pozwolenia na budowę giga hotelu na Tamce, nie my 

zwęzylismy Swietokrzyską i nie my zamykamy Nowy Swiat i Krakowskie przez pól roku na wekendy, tak, ze starsze osoby nie były latami na Starówce, bo nie ma czym dojechać, bo nawet taksówka nie 

jest wpuszczana na starówkę. 

Na Tamce MUSZĄ BYĆ AUTOBUSY. Zlikwidowano 150 i 155 przed budową metra II linii, okłamano nas, bo linie miały być tylko zawieszone. Juz wy sie nie przejmujcie opoznieniami. Ja wolę postać 5 

minuty w korku na Tamce niz drałować i przesiadać sie 7 razy. Ja wiem, ze szefowie ztm NIGDY NIE JEZDZĄ TRANSPORTEM PUBLICZNYM, bo wozi ich samochód. To wygenerujecie korki i 

zatłoczenie. Jezdzijcie 5 dni w tygodni do szkoły czy pracy zbiorkomem, w upał i mróz, może zmieni sie wam perpektywa. 

uzupełniając jeszcze swoją poprzednią wiadomość, chciałbym jeszcze dodać, że przed budową linii metra M2 zabrano nam jeszcze jedno połączenie z Wolą - chodzi o linię autobusową 159. 

Skierowano ją na kraniec CH Blue City, a więc plany puszczenia 517 na Torwar tym bardziej są absurdalne, bo będziemy mieli trzecią, a nawet czwartą dublującą się linię w kierunku Szczęśliwic!!! 

Tymczasem potrzebne jest tu dobre połączenie autobusowe z Wolą i Bemowem. Linia 171 pełni właśnie taką funkcję i jest to obecnie jedyne sensowne połączenie okolic ul. Rozbrat z Wolą. Jeśli jednak 

nie przejdzie pozostawienie tej linii na krańcu Torwar, proponowałbym przedłużenie linii 109 to krańca Torwar, a linia 517 powinna zostać skierowana albo na drugą stronę Wisły albo dojeżdżać jedynie 

do krańca Centrum. Skrócenie linii 520 do krańca Centrum generalnie jest dobrym pomysłem - linie przyspieszone powinny dowozić ludzi z dalej położonych węzłów komunikacyjnych głównymi trasami 

do miejsc położonych jak najbliżej centrum miasta.

Dzien dobry,

absolutnie jestem przeciwna skróceniu tak bardzo lini 102. Ja i wiele osob mieszkających niedaleko ronda wiatraczna nie wyobraża sobie takiej trasy. Nasze dzieci, jak i my pracujemy na powislu, 

śródmieściu a linia ta powodowała znacznie lepszy dojazd w te rejony.

Wielu znajomych ma dzieci w żłobach, przedszkolach i szkołach w okolicach kruczkowskiego i drewnianej, zabierając ta linie jak bede mogła dostac się z dzieckiem w wózku do placówek?metra z 

wiatracznej nie ma,tramwaje jeżdżą mostem Poniatowskiego gdzie nie ma windy ani żadnych udogodnień dla wózków. Mozna skrócić linie ale chociażby do bankowego. Proszę mieć na uwadze ze jest 

to jedyna linia łącząca grochów z Powiślem i okolicami Nowego Światu.

Bardzo doceniam państwa troskę o przyjezdnych z aglomeracji i połączenie linii 719 z metrem w sposób bezpośredni, co mnie niezmiernie cieszy.

Jednakże chciałbym zaproponować państwu możliwą zmianę dotyczącą linii 719 i L29.

Należy wspomnieć, że cechą charakterystyczną tego mikroregionu jest urbanizacja liniowa, gdzie mamy stosunkowo dobre połączenie z miastem centralnym - Warszawą, a miejscowościami 

aglomeracyjnymi. Trzeba także napomknąć, że komunikacja po zachodniej stronie Warszawy jest bardzo popularna, brakuje tylko większej obecności Warszawy w tym rejonie, co pozwoliłoby na jeszcze 

większy rozwój tego, bądź co bądź, strategicznego mikroregionu dla Warszawy. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, że coraz więcej Warszawiaków sprowadza się do tego miejsca, zaś Ci 

chcą nadal korzystać z oferty, którą posiada stolica. Zwróćmy jeszcze wzrok na Bemowo, jako naturalne okno na ten strategiczny powiat. Tworzy ono spoiwo Warszawy z aglomeracją, dając możliwości 

pokrycia zapotrzebowania rynku pracy i napędzania gospodarki Warszawy, poprzez konsumpcję usług. Aglomeracja ma też wpływ na inną twarz Bemowa - jego poziom urbanizacji i udziału 

procentowego inwestycji w tej dzielnicy. Na koniec przedstawmy teraźniejszość i przyszłość powiatu. W powiecie jest ulokowane zaplecze całej stolicy. Przy granicy powiatu pojawi się CPK, powstaną 

linie kolejowe. Warszawiacy będą wtedy potrzebować powiatu Warszawskiego zachodniego bardziej niż kiedykolwiek. Stąd też mając na względzie niebagatelny wpływ komunikacji i owe szanse 

dynamicznego rozwoju wypunktuję i wskażę, co należałoby zrobić.

Piętą Achillesową komunikacji w tym mikroregionie są: braki w połączeniach wewnątrz powiatu, co pozwoliłoby na jego większą integrację, poza tym niska częstotliwość odjazdów w stosunku do ilości 

osób korzystających z autobusów (w godzinach szczytu są wyraźnie przepełnione). Brak linii która by rozładowywała zapotrzebowania  częstotliwości odjazdów na osi Kampinos - Warszawa, brak 

dogodnego dojazdu na wspomnianej osi (szczególnie w weekendy i w godzinach szczytu). Brak linii wewnętrznej spajającej osie wschód-zachód między sobą (aktualnie są trzy tego typu linie - L6, L7, 

L18 (nie liczę L29 - o tym będzie niżej))

 

Proponowane zmiany:

1. Wariant A) Wydłużenie linii 719 z likwidacją linii L29.

Proponuję wydłużenie linii 719 o przystanki linii L29, gdyż L29 kończy na przystanku Kampinos - ośrodku gminy Kampinos.(Kampinos - Metro Księcia Janusza). Pozwoli to na większą integrację całego 

powiatu Warszawskiego zachodniego ze stolicą.

Częstotliwość:

godziny szczytu - co 15 minut

poza godzinami szczytowymi : co 20-30 minut

godziny poranne / wieczorne:- co godzinę 

weekend godzina szczytu - co 30 minut

weekend poza godzinami szczytowymi - co godzinę 

1 Wariant B) Wydłużenie linii 719 okresowe z pozostawieniem linii L29

Wariant który zakładałby rozwiązanie stosowane w przypadku linii 720 - Rzakta. Gdzie wybrane kursy biegną przez dodatkowe miejscowości. 

Częstotliwość 719 do Leszna:

godziny szczytu - minuta: 00 / 15 / 45

poza godzinami szczytowymi : minuta: 45

godziny poranne / wieczorne:- minuta: 45  

weekend godzina szczytu - minuta: 45 

weekend poza godzinami szczytowymi - wszystkie na trasie wydłużonej

Częstotliwość 719 do Kampinosu:

godziny szczytu - minuta: 30

poza godzinami szczytowymi : minuta: 15

godziny poranne / wieczorne:- minuta: 15

weekend godzina szczytu - minuta: 15

weekend poza godzinami szczytowymi - minuta  45

1 Wariant C)  Wydłużenie linii 719 okresowe z likwidacją linii L29. 

Częstotliwość 719 do Leszna:

godziny szczytu - minuta: 15 / 45

poza godzinami szczytowymi : wszystkie na trasie wydłużonej 

godziny poranne / wieczorne:- wszystkie na trasie wydłużonej  

weekend godzina szczytu - wszystkie na trasie wydłużonej 

weekend poza godzinami szczytowymi - wszystkie na trasie wydłużonej

Częstotliwość 719 do Kampinosu:

godziny szczytu - minuta: 00 / 30

poza godzinami szczytowymi : minuta: 15 / 45

godziny poranne / wieczorne:- minuta: 15 / 45

weekend godzina szczytu - minuta: 15 /45

weekend poza godzinami szczytowymi -  minuta 45

2 Wariant A) Zmiana trasy linii L29 -  Linia uzupełniająca na trasie Kampinos - Żelazowa Wola

Żelazowa Wola - Żelazowa Wola

Żelazowa Wola - Strzyżew - Skarbikowo - Zawady - Prusy - Podkampinos - Kampinos A -  Kampinos - Komorów - Łazy - Wola Pasikońska - Strojec - Mokas - Dzięglewo - Żelazowa Wola

Częstotliwość:

tydzień - co godzinę

weekend - co dwie godziny

2 Wariant B) Zmiana trasy linii L29 - Linia uzupełniająca na trasie Kampinos - Ożarów Mazowiecki

Kampinos - Kampinos A - Podkampinos - Stelmachowo - Trzciniec - Gawartowa Wola - Czarnów - Podrochale - Grądki - Grądy - Leszno - Białuty - Błonie - Błonie PKP - Błonie - Zofiówka - Święcice - 

Michałówek - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów Mazowiecki Starostwo. 

Częstotliwość:

tydzień - co godzinę

weekend - co dwie godziny

2 Wariant C)  Zmiana trasy linii L29 - Linia uzupełniająca na trasie Kampinos - Błonie

  Kampinos - Kampinos A - Podkampinos - Stelmachowo - Trzciniec - Gawartowa Wola - Czarnów - Podrochale - Grądki - Grądy - Leszno - Białuty - Błonie - Błonie PKP  

Częstotliwość:

tydzień - co godzinę

weekend - co dwie godziny



3 Wariant A) Nowa Linia Lokalna (Połączenie długie) Kampinos - Dziekanów Leśny

  Kampinos - Wiejca - Wilkowa Wieś - Grądy - Leszno - Białuty - Błonie - Błonie PKP - Błonie - Zofiówka - Święcice - Michałówek - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów Mazowiecki Starostwo - 

Bronisze - Piotrkówek Duży - Nowe Babice - Stare Babice - Stare Babice (Rynek) -Kwirynów - Mościska - Warszawa (Wólka Węglowa) - Warszawa (Cmentarz Północny) - Treny - Łomianki (centrum 

handlowe) - Łomianki (Brukowa) (Lwowska) (Szkolna) (Wiślana) (Armii Poznań) (Graniczka) (Instytut Ekologii PAN) - Dziekanów Leśny  

Częstotliwość:

tydzień - co godzinę

weekend - co dwie godziny

3 Wariant B) Nowa Linia Lokalna (Połączenie ekonomiczne) Błonie PKP - Dziekanów Leśny

Błonie PKP - Błonie - Zofiówka - Święcice - Michałówek - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki (3 Maja) (PKP Ożarów) (Sanktuarium) (Starostwo) - Bronisze - Piotrkówek Duży - Nowe Babice - Stare Babice - 

Stare Babice (Rynek) -Kwirynów - Mościska - Warszawa (Wólka Węglowa) - Warszawa (Cmentarz Północny) - Treny - Łomianki (centrum handlowe) - Łomianki (Brukowa) (Lwowska) (Szkolna) 

(Wiślana) (Armii Poznań) (Graniczka) (Instytut Ekologii PAN) - Dziekanów Leśny  

Częstotliwość:

tydzień - co godzinę

weekend - co dwie godziny

3 Wariant C) Nowa Linia Lokalna (Połączenie szybkie) Błonie PKP - Stare Babice (Rynek)

Błonie PKP - Błonie - Zofiówka - Święcice - Michałówek - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki (3 Maja) (PKP Ożarów) (Sanktuarium) (Starostwo) - Bronisze - Piotrkówek Duży - Nowe Babice - Stare Babice - 

Stare Babice (Rynek) 

Częstotliwość:

tydzień - co godzinę

weekend - co dwie godziny

3 Wariant D)  Nowa Linia Lokalna (Połączenie CPK ekonomiczny) Baranów - Stare Babice (Rynek)

Baranów - Nowa Pułapina - Murowaniec Bieniewice - Błonie PKP - Błonie - Zofiówka - Święcice - Michałówek - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki (3 Maja) (PKP Ożarów) (Sanktuarium) (Starostwo) - 

Bronisze - Piotrkówek Duży - Nowe Babice - Stare Babice - Stare Babice (Rynek) 

Częstotliwość:

tydzień - co dwie godziny

3 Wariant E)  Nowa Linia Lokalna (Połączenie CPK szybki) Baranów - Stare Babice (Rynek)

Baranów - Nowa Pułapina - Murowaniec Bieniewice - Błonie PKP - Błonie - Białuty - Leszno

Częstotliwość:

tydzień - co dwie godziny

Wszystkie propozycje znacząco zwiększyłyby mobilność osób w aglomeracji. Proponowane przeze mnie trasy skupiają się na jak najszybszym dotarciu do głównych węzłów komunikacyjnych, które są w 

rzeczywistości często używane - np. Rynek w Starych Babicach. Podawane trasy różnią się od siebie sposobem realizacji ze względu na prędkość jazdy i opłacalności inwestycji. Warto zauważyć, że w 

dalszej części aglomeracji Warszawski ztm musi więcej czasu poświęcić na reklamę nie tylko w Warszawie.

Propozycje odnoszące się do Bemowa:

Zwiększenie dogodności przesiadek w miejscach:

Bemowo Ratusz - większość odjazdów autobusów jest zsynchronizowane na jedną minutę, przez co użytkownik nie ma czasu przejść przez skrzyżowanie aby dostać się do autobusu / tramwaju, do 

którego potrzebuje, powoduje to straty ~15 minut na postojach zamiast ~5 minut - mimo bliskości osiedla górczewska (ok 3 min dojazdu) bardziej opłaca się iść pieszo, gdyż nie ma dobrych połączeń z 

autobusami strefowymi - 154 jeżdżące według własnego planu - nie założonego przez ztm / 109 ze źle zsynchronizowanym rozkładem z autobusami strefowymi - przez co należy później czekać na 

kolejny autobus. Tak samo w drugą stronę - wjeżdżając do Warszawy należy czekać na kolejny autobus. 

Radiowa - brak połączeń z głównymi punktami przesiadkowymi oprócz 122 i 210, które jeżdżą dość rzadko - brakuje autobusu na trasie tramwaju 28 (który z powodu budowy metra został przekierowany 

w inną stronę).

Hala Wola - brak autobusu zastępującego linię 10 na starej trasie.

Tak więc, moim zdaniem warto pochylić się nad kwestią rozbudowy komunikacji po zachodniej stronie Warszawy.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do newsa ze strony https://www.wtp.waw.pl/newsy/2019/12/03/autobusy-po-otwarciu-metra-na-woli/ chciałbym Państwu przekazać swoje uwagi, zapewne pokrywające się też z uwagami 

wielu mieszkańców osiedla Bliska Wola, na rogu ul. Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia.

Osiedle stale się rozrasta, liczba jego mieszkańców rośnie, z kolei zaproponowane przez Państwa zmiany znacząco redukują ruch autobusów w tej okolicy. Osiedle nie jest beneficjentem otwarcia 

nowego fragmentu metra, ponieważ do najbliższej stacji Płocka będzie nadal ok. 1.5km a obecnie do r. Daszyńskiego jest ok. 2 km i 6 autobusów umożliwiających sprawne dostanie się tam (105, 109, 

155, 171, 190, 255). Po zmianach stracimy 155, 171 i 190, znacznie spadnie częstotliwość 109. To w zasadzie uniemożliwi szybkie przetransportowanie się w okolice Dworca Centralnego.

Tym samym proszę i postuluję o pozostawienie ww. linii autobusowych w niezmienionym/zbliżonym kształcie przynajmniej do czasu planowanej rozbudowy trakcji tramwajowej na całej długości ul. 

Kasprzaka. W przeciwnym wypadku, w moim odczuciu, sparaliżuje to codzienne dojazdy z i do pracy/szkoły paru tysięcy mieszkańców.

planowane zmiany w komunikacji autobusowej na Ulrychowie są bezsensowne, ponieważ mocno utrudniają dojazd z dwóch dużych osiedli przy ulicy Znanej do szkoły SP 238 na ulicy Redutowej oraz do 

tramwajów na ul. Wolskiej. Zaproponowane zmiany spowodują, że mieszkańcy osiedli Olbrachta I i II będą musieli się przesiadać po zaledwie 2-3 przystankach i czekać na kolejny autobus. Proszę o 

informację w jaki sposób mogę się skontaktować w tej sprawie z dyrektorem ZTM Wiesławem Witkiem.

Szanowni Państwo, w związku z udostępnionymi informacjami nt. zmian w komunikacji po otwarciu kolejnych linii metra chciałbym zgłosić swój sprzeciw do zmian linii 105. Jest to jedyne połączenie 

zachodnich Odolan z rejonem Grzybowskiej, placem Piłsudskiego i Powiślem. Zgadzam się,że większość połączeń w godzinach szczytu może być skróconych do Ronda Daszyńskiego, natomiast 

ucinanie tak ważnego połączenia do Browarnej jest niezrozumiałe. 

Proszę o pozytuwne rozpatrzenie mojego wniosku. 

Przeczytalam propozycje autobusow po otwarciu metra odnosze wrazenie ze zapomniano o mieszkancach oddalonych od metra np.osiedle sowinskiego  od ulicy olbrachta  dojechac w mniejsze ulice to 

problem komunikacja  w warszawie kreci sie tylko wokol metra.gdzie podzial sie autobus 178 z nowego miasta do ursusa na tej linii merta nie ma.komu przeszkadzalo 155 od daszynskiego do znanej 

przez redutowa .171 ktory jezdzil kasprzaka z na bemowo dlaczego go zmieniono .prosze sie wypowiedziec w tej sprawie .tylko prosze nie pisac ze mozna sie przesiadac bo oprocz mlodych 

mieszkancow jest duzo starych chorych i inwalidow ktorzy tez potrzebuja korzystac z autobusow .z powazaniem 

Witam mam pytanie. 

Dlaczego z ulicy Deotymy znika linia 184 która zapewniała mieszkańcom świetny dojazd do dworca zachodniego? Na to miejsce proponujecie państwo linię 129 która ma jeździć co 30 min. Pragnę 

zauważyć ze nawet w dni świąteczne 184 jezdzi co 20 min. Jest to dla mnie duży szok i mam nadzieję że linia 184 wróci na ulicę Deotymy po otwarciu 2 lini metra 

Witam

Chcę zabrać głos w sprawie planowanych zmian w komunikacji na osiedlu Jelonki.

Linia 105 - już dziś przy częstotliwości w godzinach szczytu - co 3 minuty - ogromnie przeciążona. Proszę się przejechać tym autobusem o godzinie 7:30 - powodzenia. Już na początkowych 

przystankach: Siemiatycka, Szeligowska jest problem by wsiąść.

Linia 112 - od lat planowane skrócenie linii - bardzo zły pomysł.

Linia 220 - ma być zlikwidowana? Co ma wspólnego trasa tego autobusu ze stacjami metra?

Proszę pamiętać, że z komunikacji miejskiej korzystają osoby starsze, rodzice z małymi dziećmi. Dla nich "poszatkowana" komunikacja oznacza 2 lub 3 przesiadki w drodze do celu. Proszę spróbować 

pojechać z wózkiem dziecięcym autobusem i przesiąść się po drodze 3 razy. Powodzenia

Zwracam się z prośbą o zachowanie dotychczasowego przebiegu trasy autobusu linii 112, w szczególności nie skracanie  jej do pętli Nowe Bemowo. Linia 112 od wielu lat łączy CH Marki z pętlą Karolin, 

ciesząc się dużym zainteresowaniem pasażerów. Jest to połączenie pomiędzy Markami, Targówkiem, Żoliborzem oraz południową częścią Bemowa. Skrócenie trasy uniemożliwi dotarcie mieszkańcom 

Targówka, Żoliborza oraz Bielan na Bemowo.

Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec planu skrócenia trasy linii 112.

Witam czy nie można by było by 520 dojeżdżała do pl bankowego A 190 zostawcie do wola parku bo z al Solidarności by było możliwość dojechała bez przesiadek do centrum handlowego ,zaś 520 

mozna by wydłużyć do bankowego chociaż ponieważ po 22 dłuższy czas oczekiwania na metro jest na pierwszej lini. 

Dzień dobry, 

skrócenie linii 112 to dla mnie JAKIŚ ABSURD!!! Jadąc z Chrzanowa na Żerań będę musiała przesiadać się minimum 3 razy!!! Absurd!!!! Brawo za pomysłowość!!

Nie dość, że teraz jadę 1h20min (1 przesiadka) do pracy to od kwietnia będę trwało to jeszcze dłużnej!!

Połoczanie Chrzanowa z Głębokim Targówkiem jest do niczego!!!!!!!

Dla mnie liczy się czas w domu z dziećmi a będę miała go jeszcze mniej.

CHCECIE ABY LUDZIE PRZESIEDLI SIĘ DO KOMUNIKACJI ALE DZIAŁACIE ODWROTNIE!!

NIE WSPOMINAJĄC O POLITYCE PRORODZINNEJ.

-- 

Pozdrawiam

K.

Mama 4 DZIECI

Szanowni Państwo, nowe osiedla położone na ulicy Ordona, Kasprzaka i Jana Kazimierza zostaną praktycznie bez komunikacji z metrem i tramwajem. Zostaje tylko autobus 105 i bardzo rzadko 

kursujący 255. Moze uwzględnią Państwo fakt rozbudowy tutejszych osiedli - z pozdrowieniami



jako mieszkance Odolan i osobie korzystającej z komunikacji miejskiej codziennie uważam, że aby poprawić obsługę komunikacyjna obszaru Odolan, niezbędne jest dołożenie dodatkowych połączeń z 

innymi rejonami miasta. Jest to bardzo prężnie rozwijająca się część Woli, gdzie ciągle oddawane są nowe inwestycje, a szacowana liczba mieszkańców ma sięgać nawet 30 000 osób. Obecnie linia 105 

w szczycie jest wykorzystywana w maksymalnym możliwym wymiarze. Już na wysokości przystanku Fort Wola nie daje się w porannym szczycie wsiąść do pełnego autobusu i trzeba „przepuścić” dwa 

lub trzy pojazdy. 

W związku z nadchodzącym otwarciem wolskiego odcinka drugiej linii metra wnioskuję o:

- zmianę planowanego przebiegu linii 154 tak, aby jechała ulicą Wolską - Połczyńską aż do Powstańców Śląskich. Obecnie Zachodnie Odolany nie mają żadnego bezpośredniego połączenia z Dworcem 

Zachodnim oraz ul. Żwirki i Wigury. Jazda na Dworzec Zachodni czy Lotnisko Chopina w najszybszym wariancie wymaga przesiadek co jest kłopotliwe dla osób podróżujących z bagażem czy dziećmi. 

Niewielka korekta trasy autobusu linii 154 pomoże rozwiązać przynajmniej część problemów komunikacyjnych, z jakimi obecnie zmagają się mieszkańcy Odolan.

- pozostawienie 105 i 105B zgodnie z planowanymi zmianami. Obecnie 105 jest bardzo przeładowana w godzinach szczytu, dodanie 105B od przystanku cm. Wolski spowoduje znaczną poprawę 

komfortu podróżowania dla mieszkańców.

- pozostawienie (397) zgodnie z zaplanowaną trasą. Na mapce dotyczącej Odolan nie ma trasy tego autobusu która w opisie miałaby przebiegać do cm. Wolskiego. Jest to dobre rozwiązanie dla 

wszystkich mieszkańców chcących dojechać szybko i komfortowo odpocząć w okolice Lasu Bielańskiego.

- rozważenie przesunięcia linii 523 lub dodanie innej linii przyśpieszonej na trasie al. Prymasa Tysiąclecia- Wolska-Połczyńska- Powstańców Warszawy łączącej Odolany z Pragą i Centrum. W linii 

Górczewskiej mieszkańcy Bemowa będą mieli metro które w sposób najbardziej efektywny połączy ich komunikacyjnie z Pragą (M2) oraz Centrum (M2-M1). 

Witam zaczynają się pojawiać informacje dotyczące zmiany trasy autobusów interesuje mnie przestanek Ordona w kierunku centrum dochodząc do mnie informację że 154 ma nie jeździć przez ten 

przestanek proszę to jeszcze przemyśleć jest tam ogromne osiedle i co rano autobus ten jest wręcz załadowany bo to dojazd do dworca zachodniego ale i dalej w kierunku Okęcie. Zostanie 184 ale to 

może być za mało. Z całym szacunkiem otwarcie metra jak dla mnie to żadna przysługa ja dojeżdżam na al. stanów zjednoczonych i potrzebuję połączenie z dworcem zachodnim gdzie mam 523 ,158 a 

ZTM mi zabiera tą możliwość. Tak samo dobrym autobusem jest 171 który jeździ przez Ordona ma mieć skrócona trasę i nie jeździć do centrum , też był dobry bo można było się przesiąść w centrum 

lub na kruczej na 158. Proszę się zastanowić nad tym i nie utrudniać nam życia bo metro nie załatwi w tym przypadku wszystkiego. 

Dzień dobry,

uważam, że tramwaj nr 10 powinien pozostać na swojej trasie. Umożliwia on transport z przystanku Wola Ratusz na Dworzec Centralny, a także na Rondo ONZ. 105 i 102 również nie powinny zmieniać 

swoich tras, ponieważ umożliwiają dostanie się na przystanek Uniwersytet. Szanowni Państwo,

przede wszystkim w ramach wyrażenia swojej opinii o planowanych zmianach proszę o sprawdzenie po otwarciu wspomnianego odcinka metra, jak faktycznie pasażerowie będą korzystać z komunikacji 

miejskiej. Planowanie zmian na podstawie przypuszczeń specjalistów z ZTM (nie kwestionuję ich wiedzy, ale to jednak tylko przypuszczenia co do zachowań ludzkich) wydaje mi się działaniem mocno na 

wyrost.

Proszę o przemyślenie kwestii pozbawienia Powiśla komunikacji autobusowej. 102 jest obecnie jedyną opcją bezpośredniej komunikacji okolic Al. Waszyngtona z Powiślem w okolicy Centrum Nauki 

Kopernik i Biblioteki Uniwersyteckiej. Jeżdżę tym autobusem regularnie i również przed południem w niedziele niehandlowe autobus zdecydowanie nie wozi powietrza, a pasażerów potrzebujących 

takiego połączenia. Ciekawe, jak będzie po przedłużeniu metra. Poza tym pamiętajmy, że nie wszyscy użytkownicy komunikacji miejskiej są sprawni i stanowi dla nich sporą różnicę, gdy muszą np. od 

ulicy Topiel dojść do stacji metra, tam skorzystać z windy (o ile akurat nie trafią na awarię) i niekoniecznie ich punkt docelowy znajduje się przy linii metra, tak więc niewykluczone, że będą musieli 

wyprawę metrem uzupełnić innym środkiem komunikacji (przy czym często przesiadki w Warszawie wymagają podejścia jeszcze dodatkowego odcinka między przystankami). 105 i 102 pełnią też istotną 

rolę w "podjeżdżaniu" na górę skarpy. Nie każdy ma zdrowie, by pieszo podejść na górę, a jeśli ktoś nie bardzo ma siły na podejście w górę, to też niekoniecznie będzie się czuł na siłach dojść dużo 

dłuższy odcinek do stacji metra, by podjechać pod ziemią ten jeden przystanek. 

Wydaje mi się, że proponowane przez ZTM zmiany autobusowe dla Powiśla przewidziane są na osobę zdrową, sprawną, dla której przesiadki i dłuższe dojścia do przystanków nie stanowią problemu. 

Proszę skonsultować te zmiany także z osobami mniej sprawnymi, poruszającymi się na wózku, z wózkiem, o kuli/lasce. A przede wszystkim poczekać z rewolucją jakiś czas po otwarciu nowego odcinka 

metra. Szanowni Państwo,

chciałbym podzielić się uwagami do planowanych zmian. Wypowiem się na temat linii, z których korzystam, a których modyfikacja dotyczy obszarów nie w pobliżu otwieranych stacji metra, lecz w 

Śródmieściu i na Pradze.

1. Przede wszystkim, rozdzielenie linii 105 na 105 dowożące z zachodu miasta do metra i 106 obsługujące Powiśle, Trakt Królewski i część Woli uważam za jak najbardziej trafiony pomysł! Podobnie w 

przypadku 171 i 271. Popieram ogólny kierunek proponowanych przez Państwa zmian, polegający na rezygnacji (tam, gdzie to możliwe) z tasiemcowych linii o osiemdziesięciominutowym przebiegu, 

przecinających całą Warszawę w poprzek. Takie linie jak 105, 112, 171 to moim zdaniem mordęga i dla pasażerów, i dla kierowców, przez skumulowanie na trasie miejsc, w których autobusy utykają w 

korkach. Przez to rzadko kiedy odjeżdżają punktualnie dalej niż z piątego przystanku, jeżdżą po dwa lub trzy naraz, kiedy zbliżają się do krańcówki (nagminnie 171 w Alejach w kierunku Torwaru), a 

kierowcy nie mają czasu na ludzką przerwę.

2. Czy skrócenie linii 102 do ronda Waszyngtona jest zasadne? Wg projektu jej zadanie na Pradze przejęłaby 202, wzmocniona i zapewniająca dowóz do metra – to pozytyw. Natomiast nowe 102 

wygląda na peryferyjną linię znikąd donikąd. Czy nie można by jej pociągnąć na Powiśle (Browarna, Mariensztat?). Obecnie 102 obsługuje przystanek metro Centrum Nauki Kopernik. Ta okolica 

niebawem wygeneruje większy ruch wynikający z otwarcia centrum handlowego w dawnej elektrowni Powiśle. Poza tym dojazd z CNK, Biblioteki Uniwersyteckiej i Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej na 

Pragę-Południe jest kiepski. Przesiadka z linii 118, 127, 162 na linie jadące mostem Poniatowskiego (na przystankach al. 3 Maja i PKP Powiśle) jest beznadziejna dla ludzi z trudnościami w poruszaniu 

się.

3. Przywrócenie tras sprzed budowy metra (np. 103, 136, 190) i wyprostowanie odcinków objazdowych powinno poprawić punktualność.

4. Które przystanki między pl. Trzech Krzyży a Torwarem będą obsługiwane przez linię przyspieszoną 517? Czy wszystkie, które do tej pory obsługuje 171? Na pl. Trzech Krzyży jest kłopotliwa zawrotka 

oraz wiecznie zakorkowany wlot Książęcej wraz z Nowym Światem od placu po rondo de Gaulle'a, a poza powyższym – także pętla-parking pod Torwarem, który regularnie staje się nieprzejezdny. Takie 

rozwiązanie rodzi obawę o zrujnowanie dopiero co poprawionej punktualności 517 po jej zdjęciu z Pragi i Targówka. Rozumiem, że Solec musi dostać jakąś linię w zamian za 171, ale czy ta propozycja 

cokolwiek poprawi?Szanowni Państwo, 

czy w planowanych zmianach dot. komunikacji miejskiej rozważane jest przywrócenie linii tramwajowej nr 8, która stanowiła idealne połączenie dla wielu mieszkańców Warszawy (nie tylko Bemowa i 

Woli). 

Z poważaniem, 

Dzień dobry. Zapowiadana zmiana trasy 112 jest dla mnie nie logiczna. Mam starszych Rodziców, którzy mieszkają na ul. Chodeckiej. Obecnie dojeżdżają od siebie do ul.Raginisa jednym autobusem. 

Przy zmianie jaka jest przez Państwo planowana będą musieli się przesiadać trzy razy. Gdzie logika. Podobno ZTM zmienia się dla pasażerów, to proszę dać nam to odczuć. Dojazd z Raginisa na 

Chodecką zajmuje godzinę jadąc bez przesiadki. Dodając przesiadki, dochodzenie do przystanków, czekanie- czas wydłuży się, nie mówiąc o niedogodności. 

Proszę o odstąpienie o zmianie trasy linii 112.  

chciałem wyrazić swoje stanowcze negatywne stanowisko dot. próby zmniejszenia kursowania linii 102. Już obecnie częstotliwość kursowania tej linii jest na granicy istotności dla mieszkańców na 

Pradze Południe – co powoduje, że mieszkańcy szukają alternatywnych, ale mniej korzystnych połączeń komunikacyjnych lub są zmuszeni do pokonywania pieszo znacznych odległości do przystanków 

linii tramwajowych. Na Pradze Płd linia ta pełniła i jeszcze w pewnym zakresie pełni istotną rolę w miarę bezproblemowego dostania się do Śródmieścia wzdłuż Al. Jerozolimskich (z jednoperonową 

przesiadką do tramwajów w Al. Waszyngtona). Rozumiem, że ZTM promuje od wielu lat podejście przesiadkowe. Jednakże forma przesiadek dla osób o ograniczonej mobilności (dzieci, starsi, 

niepełnosprawni, wózkowicze, osoby z bagażem/zakupami) powinna mieć jak najbardziej formę przyjazną. Al. Waszyngtona posiada rzadko spotykany w Warszawie bardzo wygodny system przesiadek 

w ramach jednego przystanku autobusowo-tramwajowego (są 3 tego typu przystanki, 2 dla linii 102). Jednocześnie 102 ma duży potencjał zapewnienia w miarę wygodnego dostania się do centrum 

dużej części mieszkańców, jako środka dojazdu do tramwaju. Cała północna część Grochowa, wraz z prężnie rozwijającym się osiedlami wzdłuż ul. Chrzanowskiego potrzebuje zwiększenia 

częstotliwości kursowania autobusów, które prowadzą do transportu tramwajowego. Dlatego proponuję nie zwiększać dalej kursowania linii 202, wzdłuż której funkcjonują na wielu jej odcinkach inne 

alternatywne linie autobusowe, a zwiększenie częstotliwości kursowania linii 102 – przynajmniej w układzie 10/20/30 - przy ew. ograniczeniu tej linii do przystanku rondo Waszyngtona.

Dzień dobry, 

w nawiązaniu do planowanych zmian w komunikacji na Woli chciałabym zgłosić kilka uwag w temacie.

1. Skrzyżowanie Kercelak oraz odcinek Towarowa-Okopowa zostały 

  potraktowane po macoszemu jeśli chodzi o autobusy.

 Autobus 520 częściowo ratował do tej pory sytuację, ale z tego co widzę nie będzie go już  na tej trasie, a to jest wielki błąd.

2. Ruch tramwajowy i samochodowy na tym skrzyżowaniu wygląda jak apokalipsa - ogromne korki i straty czasowe przez sygnalizację świetlną.

   Dojazd z Kercelaka do stacji metra Rondo Daszyńskiego tramwajem, tylko przy dużym szczęściu może przebiegać sprawnie.

   Z mojego doświadczenia to jest raczej nieopłacalne czasowo. Potrzeba albo usprawnić to skrzyżowanie, albo dodać autobusy przyspieszone.

3. Kercelak to duże skupisko miejsc pracy (Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, SPARK, PGN i wiele innych),

   tramwaje zawsze będą przeładowane na tym odcinku. Szczególnie w kierunkach innych niż trasa WZ-Wolska,

   które potraktowane są w sposób marginalny.

4. Największym problemem Kercelaka jest brak bezpośredniego połączenia autobusowego z Mordorem i z Dworcem Zachodnim.

   Dojazd do centrum jedynie w celu przesiadki w kierunku Mordoru jest bezsensem. 

   Potrzebne są 2 dodatkowe linie przyspieszone autobusowe obejmujące kierunki KERCELAK-MORDOR (Wołoska) i KERCELAK-DW.ZACHODNI

Bardzo proszę o analizę powyższych uwag.



Szanowni Państwo,

Jestem bardzo zaniepokojona pomysłem skrócenia trasy autobusu 112. Proszę uprzejmie o wyjaśnienie jaki to ma związek z oddaniem nowych stacji metra na Woli?

Dojeżdżam autobusem 112 codziennie do pracy - wsiadam na przystanku KAZUBÓW i wysiadam na przystanku PERZYŃSKIEGO. Już na Kazubów, w autobusie jadącym z Karolina rano nie ma miejsc 

siedzących co świadczy o tym że dużo osób korzysta z tej linii. Skrócenie jej utrudni dojazd do pracy i do szkoły wielu osobom, w tym mnie. Będę wówczas zmuszona przesiąść się na samochód a 

przecież chyba nie o to chodzi? Wydaje mi się że polityką miasta jest ograniczenie liczby samochodów a nie jej zwiększenie, prawda?

Zwracam się z uprzejmą prośbą o nie skracanie trasy linii 112. 

Szanowni Państwo, 

Z analizy zmian w trasach autobusów po otwarciu Metra na Woli wynika, że radykalnie obciete zostaną autobusy jeżdżące przez Odolany (wzdłuż Kasprzaka, przyst Ordona i wcześniejsze). Bezpośredni 

dojazd do Centrum nie będzie możliwy. Za sugestie przesiadki w metro przy Daszynskiego albo przy Dworcu Centralnym z góry dziękuję, bo to jest zwykła udręka. 

Pisze to tylko po to żeby wylać swoje żale bo oczywiście będziecie mieli to w dupie. Tym samym oświadczam, że jeśli taka organizacja autobusów wjedzie w życie to przerzucam się na samochód i będę 

wam zadymial to miasto i parkowal po trawnikach żeby nie płacić Za parametry :)  

z uwaga przeczytalam propozycje zmian po otwarciu kolejnych stacji 2 linii metra. Mieszkam na Jelonkach od wielu lat i rownie dlugo dojezdzam do Uniwerytetu Warszawskiego. Kiedys to byla linia 506, 

ktora w chwili rozpoczecia budowy metra zostala zlikwidowana. Potem pojawila sie linia 105, co spowodowalo dla mnie zmiane przystanku, z ktorego wsiadalam rano - wszystko to do akceptacji.

Otworzono 2 linie metra - jezdzilam 105 i metrem a na Browarna 105 w wersji wydluzonej.

Nowe propozycje sa mocno zaskakujace. Linia 105 znow ma byc tylko do ronda Daszynskiego. Juz przy twarciu 2 linii metra ten pomysl upadl - 105 raz na 10 minut na Browarna to jest dobry pomysl.

Nowy projekt zaklada, ze 105 jest do Daszynskiego - potem trzeba sie przesiasc w metro. Pojawia sie linia 106 - ale nie laczy sie ze 105. Zrozumialabym gdyby 105 konczylo bieg a dalej daloby sie 

jechal 106. Zeby dojechac na Browarna w tej koncepcji wsiadmy do metra i mozemy przy UW lapac 106.

Uwazam ten pomysl za zly. Nie mozna po wybudowaniu metra likwidowac linni naziemnych - nie mozna zmuszac ludzi na sile by korzystali z metra. Nawet jesli nie ma linii bezposredniej to powinna byc 

mozliwosc dojechania z jedna przesiadka a nie z dwiema. Po co budowac buspasy jesli likwiduje sie linie autobusowe, ktore po tych pasach maja jezdzic. Utrudnienie ruchu - koniecznosc przesiadek - 

zamiast zmniejszac ruch samochodowy - taki ruch zwieksza.

Z szacunkiem

Po zmianie rozkładu linii 520, dla mieszkańców ul. Leszno + okolic, ul. Al. Solidarności, ul. Żelaznej nie zostaje żaden bezpośredni dojazd do Centrum ( ul. Marszałkowska ).

Autobus 190 jak i wszystkie tramwaje jadące Al. Solidarności wymagają przesiadki do centrum.

Ostatnio został też zlikwidowany autobus 527, którym poruszali się mieszkańcy w kwadracie Al. Solidarności, Okopowa, Anielewicza, Al. Jana Pawła.

Czy autobus 520 nie mógł by mieć trasy przez Centrum, Pl. Bankowy, Al. Solidarności – Ratusz Wola i zastąpić końcową trasę tak jak miało 527, do pętli na Esperanto.

Mieszkańcy bliskiej Woli, Muranowa nie mają bezpośredniego dostępu do linii metra, każdy dojazd do Centrum miasta wymagać będzie przesiadek.

Witam,

chciałabym zwrócić uwagę na częstotliwość kursowania linii podmiejskich nr 719 i 729, które skomunikują tereny podmiejskie z metrem na Woli. Podniesienie częstotliwości ich kursowania i dodanie bus 

pasa na ul. Górczewskiej do metra Księcia Janusza mogłoby zdecydowanie usprawnić dojazd do centrum miasta.

Zwłaszcza w godzinach porannych (6:00-9:00) i popołudniowych (16:00-19:00) przydałoby się aby linie 719 i 729 (!) zwiększyły częstotliwość.

Czy według Państwa wiedzy będzie jakiś dodatkowy Park @ Ride na linii ul. Górczewskiej lub na wjeździe z kierunku Starych Babic ? Z chęcią przesiadłabym się do komunikacji miejskiej, ale drastycznie 

mała ilość miejsc parkingowych skutecznie mnie od tego zamiaru odciąga ...

Szanowni Państwo, 

autobusy linii 102 i 105 są bardzo ważnymi połączeniami, których trasy nie nakładają się na trasę żadnych innych środków transportu - ani nie będą się nakładać po otwarciu metra na Woli. Autobusy 

102 i 105 pełniły ważną funkcję w życiu wszystkich studentów, szczególnie tych z Pragi Południe, i otworzenie stacji metra na Woli nijak nie wpłynie na ich sytuację komunikacyjną, skąd więc pomysł 

usunięcia tych połączeń? 102 i 105 powinny kursować przynajmniej do Traktu Królewskiego, może dalej do metra Świętokrzyska i okolic Dworca Centralnego. 

Zwracam uwagę, że z komunikacji miejskiej korzystają też osoby starsze albo po prostu w jakiś sposób niepełnosprawne, choćby czasowo. Zdarza się, że ludzie mają ciężkie bagaże. Jest wiele 

czynników, które sprawiają, że częste przesiadki czy podróże metrem powinny mieć alternatywę. 

Metro nie przebiega na tyle blisko budynków uniwersyteckich, by uznać je za idealny dojazd np. do BUWu. Ze 105 korzystali głównie zziębnięci, objuczeni lub niesprawni studenci (połamani, niewidomi), 

by przedostać się między BUWem a Kampusem Głównym - w 15 minut przerwy między zajęciami. Z kolei 102 to linia emerytów, którzy do metra nigdy się nie przesiądą - czy nie zasługują na JEDEN 

autobus, i tak kursujący rzadko i wybitnie niepunktualnie? 

Dzień dobry.

Chciałabym podzielić się swoją uwagą dot. zmiany linii autobusowych po oddaniu nowej linii metra na Woli.

Bardzo bym prosiła o pozostawienie linii 109 na swojej dawnej trasie na odcinku ul. Górczewska, Płocka, Kasprzaka. Mieszkam na rogu ul. Górczewskiej i Sokołowskiej, autobus 109 był  bezpośredni na 

Dw. Centralny.

Chciałem skorzystać z okazji i zasugerować, iż aby skutecznie zachęcić mieszkańców Fortów Bema do zamiany samochodów na autobus należy koniecznie poprowadzić trasę linii 197 i 397 

bezpośrednio ulicą Księcia Janusza do metra. Pozwoli to dojechać do 10 min do stacji metra. Proponowana trasa przez ul. Ciołka tylko niepotrzebnie wydłuży przejazd (osobiście będę wysiadał na 

Obozowej i szedł piechotą). W ten sposób może uda się rozładować ruch na ulicach Obrońców Tobruku/Księcia Bolesława.

Dzień dobry,

w ramach konsultacji społecznych dot. zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu metra na Woli chciałbym jednoznacznie sprzeciwić się likwidacji bezpośrednich połączeń autobusowych do Centrum dla 

mieszkańców okolicy Solidarności/Żelazna (tzw. Bliska Wola).  

Przed zmianami w układzie komunikacji związanymi z budową metra obszar ten był obsługiwany przez kilka linii:190, 520, 171, 527, E-2 (3 linie do centrum). Zgodnie z proponowanymi przez Państwa 

zmianami pozostać na Solidarności ma jedynie linia 190 oraz linie tramwajowe (bez zmian). Oznacza to brak bezpośredniej linii do centrum. W świetle powyższego dojazd do centrum będzie ZAWSZE 

wymagał przesiadki na Placu Bankowym. 

Zwracam uwagę, iż:

- linie tramwajowe obsługują kierunek Praga nie centrum, 

- przesiadki co oczywiste nie są wygodne dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz oczywiście zajmują czas, 

- w przypadku awarii linii tramwajowej, co ma miejsce regularnie, mieszkańcy praktycznie będą pozbawieni transportu publicznego (poza jedną linią 190), nie wspominając o awarii metra. 

- ponadto już obecnie możliwości przewozowe linii M1 są bardzo mocno ograniczone (sugerowane przez państwa jako alternatywa),

- na al. Solidarności został wytyczony buspas (będzie wykorzystywany przez jedną linię?)    

Nie wszyscy mieszkańcy powinni być zmuszani do korzystania z metra zwłaszcza gdy mieszkają w miejscu oddalonym od niego. Nie wiem dlaczego bliska Wola ma być poszkodowana w zw. zmianami 

dot. dalszej Woli. Sugeruje wykorzystanie okolic ronda Kercelak lub pętli Esperanto jako kraniec dla linii autobusowych obsługujących w/w okolice (tak jak to było dotychczas) i co najmniej pozostawienie 

linii 520 do Ronda Kercelak. 

Moja opinia nie jest odosobniona o czym najlepiej świadczą komentarze na portalach społecznościowych oraz reakcje moich sąsiadów.

Rozumiejąc potrzebę zmian jednocześnie liczę, że mój głos zostanie przez Państwa wzięty pod uwagę, a w/w propozycje uwzględnione w końcowych propozycjach dot. układu komunikacji po otwarciu 

metra.  

W zawiązku z otwarciem konsultacji społecznych "Autobusy po otwarciu metra na woli" chciałbym odnieść się do prezentowanych propozycji zmian. 

Na wstępie zaznaczam, że w pełni rozumie idę która przyświecała zmianą, aby zapewnić jak najsprawniejszy dojazd do stacji Metra Księcia Janusza. Natomiast warto zaznaczyć, że niepożądanym 

zjawiskiem byłoby zmiana wszystkich połączeń bezpośrednich z Bemowa do innych dzielnic niż centrum (np. mokotów, wilanów, ochota) poprzez centrum. Już obecnie łącznik miedzy I a II linnią metra 

jest przeciążony. Poza tym I linia metra jest już na granicy swoich możliwości przepustowych. Dlatego przy okazji zmian dojazdu z Bemowa do nowo otwartej stacji księcia Janusza należy pamiętać o 

pozostawieniu bezpośrednich linni autobusowych z innymi dzielnicami niż centrum. Tak, żeby sztucznie nie kierować ruch "tranzytowego" przez centrum. 

Nowe Bemowo - specyfika tej części Bemowo. Chciałbym zwrócić uwagę, że na terenie Nowego Bemowa, głównym miejscem przesiadkowym jest skrzyżowanie ulic Powstańców Śląskich z Wrocławską. 

To jest również główne skrzyżowanie Nowego Bemowa. W okolicy zlokalizowane jest wile punktów usługowych, bazar, Mc Donald, Skate Park, pasaże handlowe. Chciałbym podkreślić tą informacje w 

odniesieniu do pętli nowe bemowo. Która nie ma możliwości stania się centrum przesiadkowy ze względu na jej położenie. Z jednej strony odgrodzona jest ogródkami działkowymi, od północy stacją 

stacją benzynową i starym podupadającym centrum handlowym bemowo, a od południa parkingami. Po prostu brak jest w pobliżu pętli zabudowań mieszkalnych, które potrzebuje bliskości przestanków. 

Pętla jako zaplecze postojowe dla autobusów jest idealna jednak nie spełnia funkcji centrum przesiadkowego. Dlatego tak ważne jest, żeby trasy autobusów przebiegały przez skrzyżowanie Powstańców 

Śląskich i Wrocławskiej. 

Linia 112. Projekt skrócenia linii 112 do Pętli nowe Bemowo według wielu opinii nie jest najlepszym pomysłem. W mojej ocenie mieszkańca Nowego Bemowa najgorszą jego wadą jest zakończenie linii 

bezpośrednio na pętli Nowe Bemowo i odcięcie najważniejszego skrzyżowania Powstańców Śląskich - Wrocławska od bezpośredniego połączenia z Bielanami, Żoliborzem i Targówkiem. Jeśli skrócenie 

linii 112 do pętli Nowe Bemowo jest konieczne to postuluje o poprowadzenie jej ulicami: [...] Powstańców Śląskich, Piastów Śląskich, Żołnierzy Wyklętych, Powstańców Śląskich, pętla Nowe Bemowo.  

Linia 201. Chciałby zgłosić postulat o pozostawienie rozszerzonej trasy (Piastów Śląskich, Żołnierzy Wyklętych, Powstańców Śląskich, Pętla Nowe Bemowo) również w weekendy i święta. 

Uzasadnieniem postulatu jest fakt, ze linia 201 to jedyne połączenie komunikacji miejskiej Bemowa z istotnymi miejscami rekreacji, sportu, wypoczynku i kultury również mieszczącymi się na Bemowie. 

Mianowicie mam na myśli teren Fortów Bema, jako miejsca do spacerów, wypoczynku, największego na Bemowie placu zabaw oraz innych atrakcji (kajaków, parku linowego itp.). Oraz teren OSiR 

Bemowo(hala sportowa), bezpłatnego lodowiska i wypożyczalni łyżew! i hali piłkarskiej (przy ul. Księcia Bolesława). W weekendy i święta linia 201 skracają swoją trasę pozbawia możliwość dojazdu do 

tych wszystkich atrakcji mieszkańców Nowego Bemowa oraz mieszkańców innych części Bemowa którzy mogliby skorzystać z przesiadki na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z Powstańców Śląskich. Tak 

jak wspominałem na wstępie pętla Nowe Bemowo nie zapewnia takiej możliwości przesiadek. 

Skrócenie linii 171. Bezpośrednie połączenie z Bemowa do Trowaru jest potrzebne. Możliwa jest korekt trasy linni 171, tak aby nie pokrywała się z trasą II linii metra. Jednak jak najbardziej bezpośrednie 

połączenie z Torwarem jest potrzebne. 



Dzień dobry,

z uwagą wczytałem się w propozycje zmian. Generalnie wydaje się, iż propozycja jest dobra. Jednak zwracam uwagę i proszę rozważyć następujące kwestie:

1. Najszybszym połączeniem z II linią metra dla rejonu bemowo lotnisko będzie linia 184. Puszczenie jej co 10-12 min. w godzinach szczytu będzie połączeniem zbyt rzadkim. Proponuję autobus ten 

puścić częściej co 5-7/15/15 min. Linia 171 będzie jechała dłużej, do tego prawdopodobnie będzie stała w korkach przy Ratuszu Bemowo. Ew. przesiadki z tramwajów przy Kole w autobusy nie są 

wygodne. Trzeba kawałek przejść, do tego w dni handlowe na bazarku na Kole, przejście w tym rejonie znacznej liczby ludzi będzie problematyczne.

2. Ew. rozwiązaniem/ alternatywą może być wydłużenie lini E2 do Nowego Bemowa (dodatkowe przystanki - Kino Femina, Metro Młynów, Metro ks. Janusza, Koło, Orlich gniazd, Widawska, Wrocławska, 

Nowe Bemowo. Będzie to przywrócenie Edka na Bemowo, które było obiecywane przed zamknięciem Górczewskiej.

3. w związku z zabraniem linii 112 na odcinku Nowe Bemowo - Karolin, a także obecnie zabraniem linii 28 z Bemowa, a także faktem, że tramwaje na odcinku Radiowa - centrum są w godzinach szczytu 

przepełnione (często się zdarza, że trzeba przepuścić kilka tramwajów, zwłaszcza w popołudniowym szczycie) proszę o zwiększenie częstotliwości linii tramwajowej 24. Aby zachęcić ludzi do korzystania 

z komunikacji miejskiej tramwaje i autobusy nie mogą być przepełnione, nikt nie lubi jechać w takim tłoku, do tego musieć przepuścić kilka kursów aby móc w ogóle wejść. To jest zmiana która nie 

powinna czekać do wiosny.

Dzień dobry, 

Na poratlu Metro Warszawa, przeczytałem o planowanej zmianie trasy autobusu 517. Z tego co rozumiem, linia ta przestałaby kursować na przystanku ŚMIGIELSKA według nowej trasy.

Bardzo mnie martwi ta wiadomość, gdyż dla całej mojej rodziny oraz sąsiadów jest to jedyny autobus prowadzący nie tylko co centrum miasta, ale również do pracy oraz szkół.

Zmiana kursowania z tego przystanku oznacza dla nas stracenie trasy dojazdowej. Dla wielu z nas droga od Śmigielskiej, poprzez Lalki, Dzieci Warszawy, Al. Jerozolimskie jest podstawą drogi 

codzinennej do i z pracy.

W ramach konsultacji chciałbym zgłosić swój głos obawy o integralność tras dojazdowych dla mieszkańców Ursusa z uwagi na zmianę tej trasy.

Szanowni Państwo, 

biorąc pod uwagę likwidację trasy autobusu 112 przez ul.Człuchowską skazujecie nas jedynie na autobus 190, który jeździ  baaardzo nieregularnie.  W zeszły piatek czekałam na 190 przy Wola Park 40 

minut! i nie, nie doczekałam się. Do domu przy ul. Człuchowskiej musiałam jechać 523, tramwajem i potem właśnie 112. Cała trasa nie powinna zając dłużej niż 20-25 minut. Zajęła około 55.

Metro będzie dużym udogodnieniem, ale musimy mieć też szansę aby się do niego dostać. Jedna linia dla tak ogromnej liczby mieszkańców to stanowczo za mało. 

Pozdrawiam serdecznie 

Szanowni Państwo,

 Po otwarciu metra na woli, linia 190 nie ma większego sensu, gdyż prawie cały jej odcinek przebiega tak samo jak metro (pokrywa się). W dodatku ta linia przez swoją bardzo długą trasę łapie ciągłe 

opóźnienia. Jej zostawienie po otwarciu metra na woli jest bezcelowa i bezzasadna

Szanowni Państwo,

piszę aby zgłosić swoje uwagi do zmian w kursowaniu autobusów po otwarciu metra na Woli.

Po pierwsze, proszę rozważyć zmianę trasy autobusu 136 zgodnie z następującą propozycją: MŁYNÓW - Płocka - Kasprzaka - al. Prymasa Tysiąclecia - ... - CYNAMONOWA

Byłby to miły ukłon w stronę wielu mieszkańców Woli, którzy w ciągu ostatnich lat zdążyli przywyknąć już do 136 jeżdżącego ulicą Skierniewicką. Autobus 136 stanowi obecnie idealny dojazd dla wielu 

studentów mieszkających właśnie w licznych blokach przy ulicy Płockiej i Skierniewickiej, studiujących m. in. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia, 

znajdujących się na Ochocie. Proszę też zauważyć, że al. Prymasa Tysiąclecia na odcinku od skrzyżowania z ul. Górczewską do skrzyżowania z ul. Kasprzaka kursuje już autobus 186, który również 

kieruje się w stronę Banacha.

Po drugie, proszę o wzięcie pod uwagę zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu linii 103, tak aby kursował ogólnie nie rzadziej niż co 15min i nie rzadziej niż co 10min w "godzinach szczytu", 

ponieważ jest to jedyny autobus zawożący/odbierający pasażerów na/z dworca zachodniego od strony dzielnicy Woli. Można rozważyć wprowadzenie kursów skróconych, np. tylko do przystanku 

METRO Płocka (trasa: DW. Zachodni (TUNELOWA) - ... - METRO Płocka, kwestia zawracania - do ustalenia), aby umożliwić pasażerom przesiadkę z/do II linii metro.

Proszę o rozważenie powyższych propozycji i oddanie możliwości ostatecznej decyzji co do tras autobusów w ręce mieszkańców.

Proszę o potwierdzenie otrzymania powyższych uwag.Witam,

Mieszkam od roku na Kasprzaka 31A. Chciałbym zwrócić uwagę,  że w ostatnim czasie powstalo tam wiele bloków a także przy ulicy Jana Kazimierza. Uważam że ta część Woli znajduje się w dziurze 

komunikacyjnej. Faktycznie jest sporo autobusów na rondo Daszyńskiego, jednak w godzinach szczytu dojazd PKP kasprzaka - rondo Daszyńskiego zajmuje około pół godziny (są to zaledwie 4 

przystanki). Chciałbym również zauważyć, że obecnie linia 523 jest jedną z najbardziej eksploatowanych. Jest to obecnie w zasadzie jedyna linia którą mozna dojechac na GUS (jest jeszcze 167 ktore 

ma 2 razy dluzsza trasę) lub metro politechnika. Patrzac dalej, z dw. zachodniego na bemowo obecnie mozna dojechac 523, 154 i 184. Likwidacja 2 oststnich przełoży sie na jeszcze wieksze obłożenie 

523, które  i tak teraz jest ogromne (w godzinach szczytu czasem niemozliwe jest wejście do autobusu!). Ulicą Wolską jeżdżą tramwaje, autobusy, a teraz będzie też metro. Na pkp kasprzaka mozna 

dojechać tylko autobusem. Proponuje szukac zmniejszenia częstotliwości kursowania na wolskiej, natomiast zastanowic sie czy nie zwiększyć częstotliwości 523 lub rozważyć dodanie drugiej linii o 

podobnej trasie.

Szanowni Państwo,

 

przeczytałam w internecie o propozycjach zmiany tras autobusów nr 171 i 520. Chciała wyrazić swoje zdanie, że proponowane zmiany będą stanowić dla mnie dużą przeszkodę. Już i tak w związku z 

budową metra straciłam jeden dojazd do pracy linią 171 (jeździła kiedyś przez Wolę Ratusz m.in. przez pl. Trzech Krzyży), więc przesiadłam się w 520, mimo, że nie jest i tak od końca po drodze, ale i 

tak dużo z tego autobus korzystam i często jest on wypełniony po brzegi na trasie od Centrum do Wola Ratusz, gdzie wysiadam, a i dalej jest on pełny. Jest to bardzo dobra trasa i naprawdę narobi mi to 

sporo kłopotu, jeśli trasa zostanie tak drastycznie skrócona.

 

przy okazji chciałam zwrócić uwagę na fakt nie przywrócenia rozkładu jazdy E-2 po wakacjach. Przed wakacjami ostatni poranny kurs z Wola Ratusz odjeżdżał o 9.36, a teraz 9.16, co jednak robi sporą 

różnicę, więc proszę jeszcze to wziąć pod uwagę.Szanowni Państwo,

 

proszę również wziąć po uwagę mój głos sprzeciwu wobec skrócenia liniii E-2. Mieszkam prawie w centrum (przystanek wola-ratusz), a przy proponowanych zmian nie będę mieć niedługo ani jednego 

bezpośredniego połączenia. Z wózkiem dziecięcym, zakupami jest naprawdę nie za wygodnie przesiadać się co chwila. Proszę również pomyśleć o osobach starszych, których w mojej okolicy nie 

brakuje.

Po przeanalizowaniu całości proponowanych zmian chciała zauważyć, że pozostawicie Państwo przystanek Wola Ratusz tylko z jednym autobusem 190 i bez żadnego bezpośredniego połączenia z 

centrum. Zdecydowanie jestem przeciwko takim zmianom.Dzień dobry,

W nawiązaniu do nowych planów kursowania autobusów, zgłaszam postulat, aby spośród linii: 197, 397, 201 obsługujących odcinek Obrońców Tobruku - stacja metra ks. Janusza, przynajmniej jedna 

jechała krótszą trasą tj. zamiast trasą: Obrońców Tobruku – ks. Bolesława – ks. Janusza – Obozowa – Ciołka – Górczewska – Jana Olbrachta trasą: Obrońców Tobruku – ks. Bolesława – ks. Janusza – 

stacja metra.

Nowe osiedla przy Obrońców Tobruku z uwagi na dużą liczbę mieszkańców oraz długie czasy dojazdu komunikacją do większości punktów w mieście (m.in. z uwagi na konieczność średnio 2-3 krotnych 

przesiadek) potrzebują szybkiego, bezpośredniego połączenia z nową stacją metra.

Dzień dobry 

zgłaszam propozycje zmian w Komunikacji miejskiej po otwarciu II linii Metra na Wolę 

Linie 102, 112, 171, 397, 517 - na obecnej trasie 

linia 271 na trasie: Nowe Bemowo - Powstańców śląskich - Radiowa - Dywizjonu 303 - Deotymy - Górczewska - Metro Księcia Janusza 

linia 155 na trasie: Cm. Wolski - Wolska - Kasprzaka - Metro Rondo Daszyńskiego

Linia 106 na trasie: Metro Księcia Janusza - Górczewska - Leszno - Al. Solidarności - Towarowa - Grzybowska - Królewska - Krakowskie Przedmieście - Tamka - Dobra - Browarna 

Witam

Co do proponowanych zmian, jeśli autobus linii 102 ma mieć skróconą trasę to:

- powinien jechać  przez rondo Waszyngtona, ale flash aż do metra Stadion Narodowy

- powinien zwiększyć częstotliwość

Co do autobusu 202 to w związku z licznymi oddawanymi inwestycjami mieszkaniowymi, częstotliwość powinna zostać zwiększona nie tylko w weekendy ale też w tygodniu, w szczególności w godzinach 

szczytu.

W związku z planowanymi zmianami organizacji sieci komunikacji miejskiej od kwietnia 2020 uprzejmie proszę o rozważenie połączenia obszaru Powiśla i Solca - obszaru ograniczonego ul. 

Czerniakowska, Rozbrat, Trasa Łazienkowska, Wisłostrada dodatkowym autobusem łączącym ten obszar z II linią metra i osiedlem Wilanów?

Po skasowaniu linii 318, planowanej zmianie i skróceniu trasy linii 171 obszar ten traci dostęp do tej linii metra.

Obszar ten nie ma też dostępu do Osiedla Wilanów. 

Dawno temu była linia 155 łącząca Torwar z Wolą poprzez Ludną, Solec, Tamkę na Wolę.

Obecnie osoby w podeszłym wieku zamieszkałe osiedle Torwar mają i będą miały tylko jeden środek komunikacji 171 lub 517.

Czy jest szansa, żeby połączyć Wilanów (Przystanek Wilanów 02 lub Świątynia Opatrzności Bożej) z Wolą ( Metro Rondo Daszyńskiego) przez Rozbrat  z Powiślem, Solcem?

Będę wdzięczny za rozważenie sugerowanej opcji



Dzień dobry,

Chciałbym zapytać o prezentowane nowe linie autobusowe, czy przedstawiają one wykaz przystanków, czy może ogólną linię trasy? Jeżeli wykaz przystanków, prośba o uwzględnienie przystanków 

REDUTA WOLSKA oraz ZAJEZDNIA REDUTOWA dla powyższych linii.  REDUTA WOLSKA  to istotny węzeł przesiadkowy, natomiast  ZAJEZDNIA REDUTOWA jest ważnym przystankiem dla 

obecnych oraz przyszłych mieszkańców nowo powstałych osiedli.

Linia 201 - zwiększenie częstotliwości kursowania w godzinach szczytu

Obecnie w godzinach szczytu od pętli Znana do linii tramwajowej i dalej do miasta jeżdżą 2 linie 155 i 167 - każda z nich co 10 minut - duża część pasażerów jedzie tylko do linii tramwajowej, a autobusy 

bywają już w dużej części zapełnione przed dojazdem do przystanku REDUTOWA. Pasażerowie z kilku dużych osiedli przy ulicy Jana Olbrachta. Po otwarciu metra pewnie większość tych osób będzie 

jeździć do stacji metra KSIĘCIA JANUSZA. Autobus co 12 minut + 129 co pół godziny to zdecydowanie za rzadko.

Szanowni,

Wyrażam swój sprzeciw odnośnie skrócenia lub zmiany kuroswania linii E-2.

Kasując lub skracając tą linię kasujecie praktycznie jedyne połączenie Woli z Wilanowem i całą ulicą Sobieskiego.

Brak tej linii a nawet skrócenie jej do/ od placu Bankowego jest niebywały utrudnieniem dla osób dojeżdzających do pracy i szkoły

Dzień dobry,

chciałabym podzielić się z Państwem opinią na temat proponowanych zmian w komunikacji po wydłużeniu linii M2. 

Mieszkam na Woli osiedle Czyste, przy ul. Kasprzaka, mam dwoje małych dzieci. Dojeżdżamy do żłobka na ul. Grzybowskiej 7. Linia 105 to jedyne połączenie z Kasprzaka na północ od ronda ONZ, po 

jej likwidacji odcinek pomiędzy Rondem ONZ, a Grzybowską trzeba będzie przejść. Czyste nie ma też połączenia z Halą Mirowska, ani okolicami Biblioteki na ul. Chłodnej 11. Po przywróceniu trasy 190 

utracimy także połączenie z okolicą Ratusza Wola. 

Szanowni Państwo!

Po przeanalizowaniu informacji prasowych na temat planowanych zmian w kursowaniu autobusów po otwarciu stacji metra na Woli stwierdziłam, że nie będzie żadnego bezpośredniego połączenia 

pomiędzy Osiedlem Górczewska, czy nawet Ratuszem na Bemowie a Bielanami, np. ul. Broniewskiego, Żeromskiego. Młodzież uczęszczająca do szkół na Bielanach i Żoliborzu, np. na ul. Elbląskiej, 

Staffa, Ks. Popiełuszki nie będzie mogła dotrzeć do szkół bez przesiadek. Obecnie nie kursuje tramwaj nr 28, autobus nr 112 nie będzie dojeżdżał do Ratusza, autobus nr 171 nie będzie dojeżdżał na 

ul. Broniewskiego, czy Żeromskiego. W takiej sytuacji jedynym sensownym rozwiązaniem będzie prywatny samochód. Może można to poprawić?

Dzień dobry,

Uważam, że zmiana trasy 520 tak, aby autobus jechał tylko z Marysina do Centrum to błąd. Trasa powinna być przywrócona do przystanku ZNANA, tak jak to wyglądało przed budową II linii metra. Taka 

trasa umożliwiłaby wielu osobom codzienny dojazd z prawej strony Wisły na Wolę bez konieczności przesiadki.

Dzień dobry,

Przesyłam moje opinie co do przedstawionych propozycji:

• Postuluje zmianę trasy albo autobusu 184 albo 154, tak aby jeździł wzdłuż Wolskiej obsługując przystanki w ciągu Fort-Wola --> Reduta Wolska (czyli skręt na Powstańców Śląskich zamiast 

Redutowa/Elekcyjna). O ile dobrze pamiętam przed budową metra 184 jeździło przez wolską i dowoziło do Dworca Zachodniego, który jest genialnym miejscem przesiadkowym (pociąg do centralnego, 

na Służewiec, do lotniska itp). Nie widzę powodu dla którego Odolany, które od tamtego czasu znacząco zwiększyły liczbę mieszkańców mają najbardziej stracić na metrze wzdłuż Górczewskiej. Do 

obsługi tamtego rejonu zostaje przecież linia 523.

• Pomysł ze 105B startującą z CM. Wolskiego uważam za genialny, koniecznie musi zostać wdrożony dla porannego szczytu komunikacyjnego,umożliwi to mieszkańcom Odolan spokojne wejście do 

autobusu.

• Utrzymanie 255 w obecnym kształcie jest również pożądane, choć ten autobus o wiele bardziej sprawdza się w godzinach powrotnych, z racji, że rano mocno cierpi na skrzyżowaniu Jana 

Kazimierza/Ordona. 

• 197/397 uważam za dobre rozwiązanie.

Co do tramwajów się nie wypowiadam, bo rzadko z nich korzystam ale mam nadzieje, że to się zmieni przez budowę nowej trasy wzdłuż Kasprzaka.

Szanowni Państwo,

chciałbym zgłosić swój sprzeciw pomysłowi skrócenia tras linii 520 oraz E-2 po otwarciu nowego fragmentu linii metra M2. 

Jako mieszkaniec regionu Wilanowa-Sadyby oraz osoba pracująca w okolicach Esperanto bardzo wysoko cenię sobie możliwość dogodnego dojazdu bez przesiadek linią E-2 do przystanku Wola 

Ratusz. Linia 520 z kolei umożliwia mi zarazem najwygodniejszą formę przesiadki na przystanku Metro Politechnika (przykładowo z linii 501, 519, 522) w kierunku Woli, jak i wygodne połączenie z ul. 

Marszałkowską w drodze powrotnej.

Gdy z kolei wybieram jazdę z przesiadką w metro na Politechnice, dojeżdżam do Ratuszu-Arsenału i staję przed wyborem. Układ przystanków na węźle Metro Ratusz-Arsenał powoduje, że za każdym 

razem muszę stwierdzić, czy szybciej dojadę w okolice Esperanto bezpośrednio liniami 111 lub 107, które jeżdżą rzadko, czy postawić na linie E-2 lub 520, czy też pójść na tramwaj jadący od strony 

mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Zlikwidowanie dwóch połączeń, które zapewniają bezpośrednią łączność ciągu Waryńskiego-Marszałowskiej z al. Solidarności spowoduje konieczność korzystania z bardzo niewygodnego i 

czasochłonnego węzła komunikacyjnego, którym niestety Ratusz-Arsenał jest, z mniejszą szansą na trafienie akurat na pasującą linię.

Dlatego uprzejmie proszę o zachowanie linii 520 i E-2 na ich dotychczasowych relacjach.

Szanowni Państwo,

a gdyby w przypadku braku możliwości zachowania linii 171 na krańcu Torwar linię 517 skierować na następującą trasę:

Torwar - Rozbrat - Książęca - Nowy Świąt - Al. Jerozolimskie - Żelazna - Prosta - Kasprzaka - Wolska - Połczyńska - Al. 4 Czerwca 1989 r. - Traktorzystów - W. Jagiełły - Warszawska - M. Keniga - 

Ursus Niedźwiadek ???

Ta trasa ma dużo zalet:

1. Dostęp do M2 w rejonie ronda Daszyńskiego !!! - rozwiązuje to dylemat zarówno mieszkańców ok. ul. Rozbrat, jak i ułatwia mieszkańcom Ursusa dotarcie do M2.

2. Trasa zastąpi trasę linii 171 do Dworca Centralnego, a jednocześnie nie będzie dublowała się z trasą linii 187 i 159. Po co nam kolejny autobus w rejon ronda Zesłańców Syberyjskich, jak mamy ich w 

tamtą stronę naprawdę wiele (159, 182, 187, 523)???

3. Trasa biegnie obok nowego osiedla na Odolanach - tam będzie zapotrzebowanie na linie autobusowe dowożące ludzi do metra M2.

4. Dojazd do zagłębia biurowego przy rondzie Daszyńskiego - miejsca pracy ogromnej liczby osób.

5. Dojazd z centrum do Ursusa od drugiej strony (Al. Jerozolimskie i rejon ronda Zesłańców Syberyjskich często dość mocno się korkują, ponadto będzie to alternatywa dojazdowa w przypadku 

wypadków / utrudnień w Al. Jerozolimskich).

Opcjonalnie w przyszłości proponowałbym wydłużyć trasę linii 517 na Siekierki (Siekierki-Sanktuarium lub okolice tego krańca przez Al. Polski Walczącej).

Wnoszę o nie zmienianie trasy 167.trasa jest oblegana w obecnym wydaniu i jako jedna łączy Mokotów z wolą (antka rozpylacza)

Zapoznałam się z propozycjami zmian komunikacji autobusowej po uruchomieniu Metra . Mieszkam na Olbrachta niedaleko Sowińskiego , Jestem zdziwiona , że zabrano nam wszystkie 

autobusy skręcające w Redutową np . 155 , nie ma dojazdu do tramwajów . Chciałabym zauważyć, że ludzie starsi, niepełnosprawni i chorzy najczęściej jeżdżą na krótkich trasach , 

najchętniej korzystają z autobusów . Zabrano nam autobus 520 , którym można było dojechać do całodobowej Przychodni na Lesznie. 

A tyle się mówi o Warszawie dla seniorów. 

Mieszkam na ul Obrońców Tobruku gdzie kursuje linia 197. Po otwarciu drugiej linii metra na woli najbliższa stacją będzie stacja Księcia Janusza do której będzie zaledwie 2 km. Niestety nawet tak bliski 

odcinek będzie wymagał przesiadki lub dojścia na piechotę. Autobus 197 będzie jezdzic stara trasą wiec trzeba będzie się przesiąść przy obozowej. Ten autobus zamiast skręcać w obozowa mógłby 

jechać prosto księcia Boleslawa a następnie księcia Janusza prosto do stacji Księcia Janusza i tam skręcać w Górczewska. Natomiast zaplanowane jest ze będzie skręcać w obzowa i potem Ciołka i 

następnie skręcać w Górczewska. Na ul obrońców tobruku nie mamy innych autobusów ani innych środków transportu miejskiego aby dostać się do metra. Proszę o rozważenie tej zmiany. Witam Piszę w sprawie przystanku PUSTOLA (Na woli) zapoznałam się z proponowanym zmianami - i jak zwykle, po każdej zmianie rozkładów, które nanoszone są przed i po każdym Metrze są to 

zmiany w komunikacji niestety na gorsze. Pragnę zauważyć iż Otwarcie metra nie oznacza, że całe społeczeństwo przesiądzie się w metro i przestanie jeździć autobusami. A linię 155 już po trzech 

Waszych zmianach (z coraz to niestety krótszą trasą) chcecie usunąć kompletnie. Proszę zauważyć, że to co jest w propozycjach (które mam nadzieje się zmienią) z przystanku PUSTOLA mają 

odjeżdżać tylko dwie linie - i zapewne ich kursowanie będzie tak samo rzadkie - jak teraz przez 3 lata budowy metra! :/ Przykładowo linia 105- kursuje co 2-3 minuty! Notorycznie na przystanku widać 

obrazek jak podjeżdżają dwie 105 na raz jedna za drugą - na takie kursowanie znalazły się autobusy... My z Redutowej z tego odcinka Woli (Pustola) nie mamy żadnego autobusu który dojeżdżał by 

bezpośrednio do centrum. Nie wszyscy dojeżdżają metrem pod sam dom i pod samą pracę. Proszę również o informację kiedy i gdzie odbywać się będą konsultacje z mieszkańcami aby omówić Wasze 

propozycje likwidowania autobusów. 

uprzejmie proszę o ponowne rozważenie proponowanych zmian w komunikacji na Woli, gdyż nie wszyscy mieszkańcy będą korzystać z metra ze względu na swoje potrzeby komunikacyjne. Od wielu lat 

pracuję przy Placu Trzech Krzyży i kiedyś było świetne połączenie z Bemowa linią tramwajową nr 8. Po jej likwidacji korzystam z linii autobusowej 171 ale po wdrożeniu projektowanych zmian dojazd 

będzie utrudniony - kilka przesiadek. Super utrudnienia nas czekają. 

Proszę o niedokonywanie zmian w trasie autobusu linii 102.Jedyny autobus którym można dojechać bezpośrednio do Śródmieścia z Olszynki Grochowskiej. Metro na Woli nie spowoduje łatwiejszego 

połączenia Pragi Południe ze Śródmieściem.

Dzień dobry, chciałbym zapytać czy istnieje szansa na bezpośrednie połączenie Klaudynu gm. Stare Babice ze skrzyżowaniem ul. Powstańców Śląskich z ul. Radiową. Droga do powyższego 

skrzyżowania jest bez żadnych świateł, a z niego już jest mnóstwo połączeń dalej. 

Mnóstwo dzieci uczęszcza do szkół w Warszawie i jedyne bezpośrednie połączenie jest w kierunku Młocin. Tutaj jest znacznie bliżej, dlatego mam nadzieję, że są takie plany😊



Dzień dobry

W internecie już pojawił się artykuł że chcą państwo zmienić trasy kolejnym liniom.. Nie ukrywam, że zmiana trasy linii tramwajowej nr 10 jest ogromnym utrudnieniem w przemieszczaniu się Z oraz NA 

Bemowo to teraz widzę, że planujecie państwo zmianę trasy 112!

Wg artykułu nowa trasa ma wyglądać następująco :

112 CH MARKI - Toruńska - Głębocka - św. Wincentego - Matki Teresy z Kalkuty - Chodecka - Łojewska - Łabiszyńska - Toruńska - most Grota-Roweckiego - al. Armii Krajowej - Słowackiego - 

Żeromskiego - al. Reymonta - Powstańców Śląskich - NOWE BEMOWO

Czemu tak państwo odcinacie Bemowo?! Nie wyobrażam sobie skrócenia po tej stronie linii 112. Jest to jedna z głównych ulic Bemowa a i tak kursują raptem 3 autobusy z którego jeden chcecie 

skasować. To poważne utrudnienie, za Lazurową ludzie tak samo zostaną odcięci. Autobus nr 112 jeździł na tej trasie od lat, nie jeździ pusty więc świadczy to o tym ile ludzi z niego korzysta. Proszę o 

informację co finalnie będzie z linią 112 bo nie wyobrażam sobie jej skrócenia na odcinku Bemowa. 

Na stronie Gazety Wyborczej przeczytałam o zmianach tras autobusów po otwarciu kolejnych stacji metra M2 po stronie Woli:

http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/7,141637,25476903,zmiany-tras-az-26-linii-autobusowych-w-warszawie-ztm-planuje.html#s=BoxLoCpImg1

W związku z tym chciałabym się upewnić czy dobrze rozumiem - linie 102 i 105 skracają swoją trasę, a na ich miejsce powstaje autobus 106, który jest hybrydą tych dwóch linii. Czy zatem z przystanku 

"Plac Grzybowski" do przystanku "Rondo Daszyńskiego" / "Siedmiogrodzka" będzie po wprowadzonych zmianach kursował tylko ten autobus? Jeśli tak, to czy dobrze rozumiem oznaczenia, że w 

godzinach szczytu będzie kursował co 10min?

Jestem mieszkańcem Bemowa, mieszkam na ul. Dywizjonu 303.

Czytam dzisiaj z niedowierzaniem Państwa pomysły na modyfikację tras linii po otwarciu stacji metra na Woli.

Nie wyobrażam sobie dojazdów do centrum Warszawy korzystając z drugiej linii metra ze stacji Księcia Janusza. Nie zgadzam się na skracanie linii i ich likwidację na Bemowie z powodu otwarcia jakiejś 

stacji metra na Woli. Te stacje metra na Woli dla mieszkańców Bemowa NIC nie znaczą i nikt o zdrowych zmysłach nie będzie korzystał z drugiej linii metra, by dojechać z Bemowa do Centrum. Metro 

będzie pomocne dla mieszkańców Bemowa, gdy zostaną otwarte stacje metra na Bemowie. Teraz to dodatkowe przesiadki i zmarnowany czas z tym związany. Zgodnie z Państwa propozycjami, dojazd 

do Centrum wymagałby dwóch przesiadek - na stacji Księcia Janusza i na stacji Świętokrzyska. To nie jest rozwiązanie dla mieszkańców Bemowa!

Linia 171 jako jedyna dojeżdża z naszych okolic do Centrum i takie połączenie powinno zostać. Bezpośrednie połączenie dzielnicy z Centrum jest konieczne i nie ma możliwości cięcia tej linii! Proszę nie 

pisać, że mamy połączenie 109 (bo po pierwsze nie z naszych okolic, a po drugie sami Państwo proponujecie zmniejszenie częstotliwości tej linii).

Linia 112 skrócona do Nowego Bemowa to także zabranie połączenia mieszkańcom Górców i Jelonek np. z Bielanami, Markami... Nie wiem, jak ma sie ono do zmian związanych z otwarciem nowych 

stacji metra na Woli, ale ... każda okazja jest dobra, by ludziom coś zamieszać, prawda? Nie udało się pociąć tej linii po otwarciu linii tramwajowej na Bemowie, to spróbujmy jeszcze raz - przy okazji 

otwarcia stacji metra na Woli.

Szanowni Państwo - przestańcie wreszcie promować skracanie linii, bo to wcale nie przyśpiesza dojazdu z miejsca na miejsce (nie mówiąc już o komforcie jazdy). Każda przesiadka to co najmniej 10 

minut dodatkowego czasu na przystankach przesiadkowych (niezależnie od ilości linii odjeżdżających z danego przystanku). Spróbujcie sprawdzić to sami wsiadając do komunikacji miejskiej.

Dodatkowo od lat zgłaszam do Państwa konieczność wprowadzenia przystanku (przynajmniej na żądanie) Dywizjonu 303 na trasie linii 523. Ulica Dywizjonu 303 potrzebuje tego połączenia chociażby 

dla dojazdu do Dworca Zachodniego. Policzcie Państwo proszę, ile razy ta linia zatrzymywała się na tym przystanku na żądanie przy okazji różnych remontów w tej okolicy. Prawie każdy autobus linii 523 

zatrzymywany był na tych przystankach. Kto w ZTM (WTP) może pomóc nam wprowadzić tę kosmetyczną zmianę?

Proszę to rozważyć i zastanowić się za co płacicie pieniądze Waszym planistom. Wg mnie, to zmarnowane pieniądze...

Szanowni Państwo,

 

proszę aby linia 102 miała połączenie z II linią metra, stacją Centrum Kopernika (gorzej Stadion Narodowy).

Szanowni Państwo, 

proponowana przez Państwa zmiana jest skandaliczna. Metro nie przejmie pasażerów autobus 102, jeżeli jego końcowy przystanek będzie przy rondzie Waszyngtona a nie przy stacji Metra Stadion. 

Nikt, absolutnie nikt, nawet młodzi i zdrowi ludzie, nie będę pokonywać tego dystansu. Linia 102 powinna zapewniać dojazd do centrum Warszawy, albo przez most Poniatowskiego, albo przez most 

Świętokrzyski. Dobre skomunikowanie jej z Metrem wydaje się działeniem zastępczym, które można przyjąć jako pewnego rodzaju kompromis. 

Kolejnym absurdem jest proponowanie linii, która jeździ tylko co 30 minut. Linia 102 powinna kursować przynajmniej co 15 minut inaczej nie ma praktycznego sensu jako środek komunikacji.

Dzień dobry, 

proszę o odpowiedź jaka linia zamiast 112 będzie jeździła z przystanku Piastów Śląskich do przystanku Karolin (Tesco)? Po likwidacji tej linii będzie duże utrudnienie z wydostaniem się z okolic Karolina 

na Bemowo. 

W przeciwnym razie proszę o rozważenie pozostawienia linii 112 w niezmienionym rozkładzie przystanków. 

Przysyłam uwagi do planowanych zmian w komunikacji miejskiej po uruchomieniu trzech nowych stacji na Woli. Jestem mieszkańcem Koła i po zmianach korzystałbym z linii 129 jako dojazdu do metra. 

Planowana częstotliwość linii 129 co 30 minut na ulicy Deotymy uważam za małą gdyż nie zachęca i nie ułatwia dojazdu do metra. Moja sugestia o zwiększenie jej w godzinach szczytu do 8-10 minut

Szanowni Państwo,

piszę w sprawie zmian tras autobusów na Woli. Otóż, mieszkam w okolicach Idźkowskiego/Zagórna i codziennie korzystam z autobusu 171. Ze zdziwieniem stwierdziłam, że planują Państwo wycofać 

ten autobus z pętli na Torwarze. W zasadzie jest to jeden z nielicznych autobusów, które kursują z Centrum na tą część Powiśla. Jeśli 171 zniknie z naszych okolic, to z jedynego ocalałego 525 nie da 

się korzystać. Już teraz w Centrum są duże problemy, żeby się do niego zmieścić, w godzinach szczytu jest to po prostu niemożliwe. 

Co zatem proponują Państwo w zamian za autobus 171? Jaką linię planują Państwo uruchomić, żebyśmy mogli dojechać z Centrum na tą część Powiśla?

W związku z prowadzonymi konsultacjami ws. tras i rozkładów jazdy.

Zgłaszam potrzebę bezpośredniego autobusowego połączenia Ochoty z Metrem - stacja Rondo Daszyńskiego.

Trasa autobusu 157 Szczęśliwce - Gwiaździsta mogłaby ulec zmianie:

 na Placu Zawiszy prowadzić ul. Towarową i potem ul, Prostą (tu przystanek i bezpośrednia przesiadka do metra)  do ul. Żelaznej (powrót na obecną cześć trasy).

W obie strony oczywiście.

Obecnie trzeba się przesiadać 2-3 razy jadąc z Ochoty (dalszej Ochoty - za ul. Bitwy Warszawskiej) aby dotrzeć do II Linii Metra.

Taka niewielka zmiana trasy dałaby ogromne ułatwienia w dotarciu do II linii Metra z Ochoty.

Bardzo proszę  o informację  – lub ew. przesłanki  co ma być powodem skrócenie  trasy   nr  112 do pętli Nowe Bemowo ? bo na pewno nie metro na Woli .

   Sprawa  tej linii  była  poruszana chyba ze 4 - 5 lat temu na konsultacjach  z Panem Dyrektorem –  w momencie  przedłużania linii tramwajowej  na Bemowo.

Co się zmieniło od tamtego czasu ?, nie ma na razie Metra na Bemowie , natomiast jest coraz więcej nowych osiedli na lazurowej. 

Rozumiem ze zostanie przywrócona linia 506  czasowo zlikwidowana 10 lat temu ( podkreślam słowo czasowo).

Uważam że linia która łączy kilka dzielnic jest bardzo potrzebna – a przesiadki zbędne .

Kolejnym moim wnioskiem jest to że powinniśmy poczekać aż  Metro dojedzie  na Bemowo . 

  Proszę o odpowiedz .

Szanowni Państwo,

właśnie obejrzałam proponowane przez Państwa zmiany i oczom nie wierzę - na ul. Lazurowej nadal zostają tylko 3 autobusy, które komunikują mieszkańców nowych bloków przy Lazurowej z 

Warszawą. Wprowadzacie nową linię - 271, która ma dojeżdżać do nowych stacji metra na Woli, ale ten autobus nie dojeżdża do bardzo obleganego przystanku Batalionów Chłopskich  - więc, żeby 

dojechać do stacji metra Księcia Janusza, będziemy musieli się przesiadać na Człuchowskiej?? Pozostaje tylko 190, które bardzo kluczy zanim dojedzie do Górczewskiej - żaden zysk czasowy, żeby 

skorzystać z metra. Zresztą na planach w internecie linia 190 nie ma przystanku przy stacji metra Księcia Janusza. Wiec, żeby skorzystać z nowych linii, trzeba się przesiadać np. przy ratuszu, żeby 

dojechać do Batalionów Chłopskich. W tym samym czasie można dojechać linią 105 do Ronda Daszyńskiego. Czy Państwo planujący nowe trasy autobusów widzieli, jak dużo osiedli zostało 

wybudowanych i nadal się buduje wokół przystanku Batalionów Chłopskich? Tymczasem nawet obecnie  połączenie z Centrum Bemowa jest problematyczne - żeby dojechać np. do Ratusza jest tylko 

autobus 190, poza tym trzeba się przesiadać. Dla mieszkańców tej części Bemowa nowe linie metra będą przy takich planach bezużyteczne.

Na planach natomiast nie ma linii 249? Czy zostanie zlikwidowana? A może ten autobus powinien mieć wydłużoną trasę do stacji metra Księcia Janusza?

Mieszkam przy ul. Olbrachta 23(przystanek Antka Rozpylacza). Zaproponowany przez Państwa projekt komunikacji po otwarciu 2 linii metra do Ks. Janusza w sposób radykalny ogranicza nasze 

możliwości komunikacji. Aktualnie mamy 3 linie autobusowe, w tym 1 łączącą nas z centrum miasta tj. 155 i 167 jadącą na Mokotów, obsługiwane przez długie autobusy. W godzinach szczytu jeżdżą 

one co 10 minut i są już przepełnione od przystanku Pustola. W związku z powyższym nie dopuszczalna wydaje się pozostawienie tylko linii 167. Pozbawia nas to bezpośredniego połączenia z Centrum, 

które zapewniało dojeżdżające do Ronda Daszyńskiego 155. Ponadto nie będzie autobusu bezpośrednio przez Redutową łączącego nas z Wolska i resztą miasta. Wnoszę więc o utrzymanie linii 155 w 

dotychczasowej trasie. Ponadto w razie bezwzględnej konieczności likwidacji 155, linia 154 winna w godzinach szczytu obsługiwana być przez długie autobusy. Powyższe jest konieczne z uwagi na fakt, 

iż w naszych okolicach w ostatnich 2 latach powstało kilka nowych osiedli i już obecnie obie linie 155 i 167 są przepełnione w godzinach szczytu. Pozdrawiam i liczę na zmiany w projekcie - 

Chciałabym  dowiedzieć się jak długo jeszcze Dzielnica Bemowo będzie pozbawiana kolejnych 

połączeń komunikacji miejskiej. Zabrano nam linie 167, 507, E2 i wiele innych , które łączyły Bemowo z Centrum Warszawy, Ochotą .Teraz po przywróceniu tramwajów na ulicy Kasprzaka nie wiem co to 

ma do rzeczy  skasowano linie 28 , która łączyła Bemowo z np. Centrum Handlowym Arkadia. czy dworcem Gdańskim . Naprawdę ile  trzeba myśleć  nad tak  durnymi rozwiązaniami ,aż strach pomyśleć 

co będzie się działo gdy zostanie uruchomione metro?

Czy Pan Dyrektor ma pojęcie o  komunikacji w Warszawie czy tylko w ciemno podpisuje zmiany 

bez jakichkolwiek konsultacji. Z dotychczasowych zmian wynika że niestety ale nie.

z Wyrazami Szacunku

Nie zgadzam się na kończenie trasy linii 105 na Roncie Daszyńskiego. Dojeżdżam do pracy z Ursusa. Muszę dojechać do pracy niedaleko ul. Grzybowskiej na przystanek Mennica. Przesiadam się do 

autobusu 105 na przystanku Ciepłownia Wola. Już tam wejście do autobusu w kierunku Browarna graniczy czasem z cudem. Poza tym proszę rano poobserwować ile osób wsiada na przystanku Rondo 

Daszyńskiego w kierunku Browarnej. Autobus jest zapełniony. Dzieci dojeżdżają nim do szkoły podstawowej przy ul. Grzybowskiej. Jest to najlepszy przystanek, gdyż jest on blisko szkoły i nie muszą 

przechodzić przez ulicę. W jaki sposób mają się dostać do szkoły skoro chcecie zabrać 105? Pomyślcie, że metro nie dociera wszędzie, a rano każdy chce się dostać do pracy i szkoły jak najszybciej, 

bez konieczności przesiadania się kilkakrotnie do różnych pojazdów komunikacji miejskiej. Jeśli mi zasugerujecie tramwaj linii 26 to Wam od razu mówię, jeździłam nim, owszem, ale jak się tramwaj 

zepsuje to koniec. Nie ma możliwości żeby przesiąść się do autobusu, bo one ul. Wolską nie jeżdżą. Poza tym muszę jeszcze mieć 10 minut na dojście do pracy. Teraz dojeżdżam prawie godzinę, to co, 

mam jeszcze wcześniej z domu wychodzić?! 



Witam, 

Nawiązując do artykułu TVN ( https://tvn24.pl/tvnwarszawa/komunikacja/warszawa-ztm-oglasza-zmiany-tras-26-autobusow-na-woli-2445106) zwracam się z prośbą o rozpatrzenie autobusów na 

Chrzanowie... proszę mieć na uwadze, iż coraz więcej bloków powstaje na naszym osiedlu, a niestety komunikacja tu \"kuleje\" ... Czujemy się pominięci.  

Szanowni Państwo,

Co do tego że powinno się wprowadzać zmiany w transporcie publicznym po oddaniu tak istotnego elementu jakim jest linia metra nie ma wątpliwości, ale zmiany te powinny być na lepsze a te 

zaproponowane na Powiślu, a zwłaszcza na Solcu są co najmniej nietrafione, dyskusyjne i w kilku przypadkach nie ułatwią poruszania się po mieście jego mieszkańcom. Chodzi mi głównie o zmianę 

trasy linii 520, w tej chwili jest to jedna z 2 linii, które z obszaru Solca/Torwaru jadą bezpośrednio w kierunku placu Bankowego i Woli (al. Solidarności, żelaznej czy ul. Wolskiej i Kercelaka) i oddanie 

wolskiego odcinka II linia metra nie spowoduje ułatwienia dojazdu w tej relacji. Drugą linią w tej relacji jest 107 (tylko do pl. Bankowego), która kursuje bardzo rzadko i trasą na której panuje duże 

zatłoczenie (co powoduje duże opóźnienia), czyli linia ta nie jest ani atrakcyjna i ani niezawodna dla pasażerów, a są to podstawowe funkcje które transport publiczny powinien oferować.

Moją propozycją jest zachowanie obecnej trasy linii 520 co najmniej do Kercelaka, a może do Cm. Wolskiego, może do Młynowa lub na Koło, nie wiem to wymagało by dokładnych analiz.

Drugą opcję jest też przywrócenie 171 z pętli Torwar "starą trasą" przez pl. Bankowy i Kercelak (gdzie dalej to wymagałoby dokładnych analiz), wtedy trasa 520 może być skrócona. Proszę o pozytywne 

rozpatrzenie mojego wniosku.

pozdrawiam

Szanowni Państwo,

mam uwagi odnośnie linii:

105 - jak mam dojechać w okolice Mennicy/Norblina z przystanków na trasie Połczyńskiej? Przecież tam metro nie dojeżdża. Mennica to obszar zdecydowanie oddalony od stacji. Już teraz skrócenie 

większości kursów do Ronda Daszyńskiego powoduje ogromne utrudnienia.

197 - nie wiem czy państwo przy planowanych zmianach uwzględnili, że metro na Ursus nie dojeżdża, a chcą państwo zlikwidować możliwość komunikacji między Wolą i Bemowem a Ursusem. W czym 

ten Ursus zawinił, że staje się ofiarą pojawienia się metra na Woli?

Dzień dobry. Chciałbym zgłosić swoje spostrzeżenia co do nowej trasy autobusu 520. Po uruchomieniu metra ma on dojeżdżać tylko do Centrum i być jak rozumiem autobusem który ma bezpośrednio 

dowozić mieszkańców Marysina do drugiej linii metra. Dlaczego nie weźmiecie Państwo pod uwagę że nie wszyscy będą się przesiadać do metra niektórym zależy na dojedzie do Pl Bankowego czy np 

Kina Femina bez konieczności przesiadania się? Druga sprawa dlaczego autobus który (w założeniu ? ) ma jak najszybciej dojechać do stacji 2 linii zamiast jechać prosto Marszałkowską i dojechać do 

Stacji Świętokrzyska objeżdża cały Pałac Kultury tracąc kilkanaście minut biorąc pod uwagę poranne i popołudniowe korki ?

Dzień dobry, proszę o pozostawienie choćby 1 lini (obecnie sa dwie) na wskazanym odcinku Znana-Olbrachta-Redutowa do rejonowej szkoly numer 238 przy Redutowej. Obecnymi propozycjami 

pozbawiacie nas państwo bezposredniego dojazdu do tej placówki. 

Szanowni Państwo,

   P+A117aństwa pomysł na nową trasę linii 102 nie ma większego sensu, tym bardziej że nie ma jak zrobić pętli na Rondzie Waszyngtona. Nie ma do tego miejsca. Moje propozycja jest następująca, 

połączyć linie 102 z linią 135 (która notabene łapie częste opóźnienia na obecnej trasie) i połączyć w jedną linię 102 na trasie Witolin-PL.Hallera. Taka linia przydałaby się zarówno mieszkańcom 

Gocławia jak i Grochowa między innymi byłby bezpośredni dojazd do galerii handlowej przy ul. Jubilerskiej i jednocześnie można by było dojechać do drugiej linii metra bez przesiadania się. Proszę o 

rozważenie mojej propozycji.

Dzień dobry, 

proszę o pozostawienie choćby 1 linii (obecnie są dwie 155 i 167) na wskazanym odcinku Znana-Olbrachta-Redutowa do rejonowej szkoły numer 238 przy Redutowej. Obecnymi propozycjami 

pozbawiacie nas państwo bezpośredniego dojazdu do tej placówki. Proszę rozważyć pozostawienie linii 167 na dotychczasowej trasie, nie wszyscy musza jechać do metra!! Chcemy jeździć tez 

tramwajem (trakcja Polczyńska – Wolska), ale trzeba do niego dojechać. 

Wydawało mi się, że na rozbudowie metra mają zyskać wszyscy, tymczasem zyskuje Bemowo a walnie komuniakcyjnie tracą Odolany. 

Mają powstać nowe linie, które komunikować będą Bemowo z metrem, bardzo dobrze, ale jednocześnie linie które obecnie komunikują z metrem Wolę i Odolany  mają zostać zlikwidowane (171)a te 

które zostaną mają mieć zredukowaną liczbę kursow (109) i nic w zamian, żadnej popraw a pogorszenie.

Miasto chwali się, że w godzinch szczutu będzie odjeżdżał co minutę autobus obsługujący podrożnych na kierunku Bemowo-metro. A co z mieszkańcami Woli/Odolan? Dlaczego dla tej części nie ma 

podobnego rozwiązania, tylko redukcja linii/kursów ?

ZTM na siłę uszczęśliwia ludzi metrem, tymczasem ja nie lubię i nie zamierzam nim jezdzić!! Wolę pojechać dłużej ale za to wygodniej, bez przesiadki autobusem. Poza tym skąd ZTM wie, że akurat 

pasuje mi metro?? Przypominam, że już kiedyś mieszkańcom Nowego Bemowa (w tym mnie) zabraliście "czasowo" linię 507 a następnie E-2 a teraz zabieracie 171!! I nie będzie ŻADNEGO autobusu 

do Śródmieścia!! Kolejna sprawa: jak ma się ma metro na Księcia Janusza do linii 112 na Jelonkach? Czy mam z Nowego Bemowa na Mory jechać metrem?? Linia 112 powinna pozostać w swoim 

kształcie a na Nowe Bemowo powinna zostać skierowana jedna linia ze Śródmieścia np 109.                                                         , długoletni mieszkaniec Bemowa.

Witam.

A gdzie obiecywany 155, ktory mial byc przywrocony na Powisle po otwarciu drugiej linii metra.

Po co 2 autobusy (127 i 517) jadące po prawie identycznej i dlugiej trasie .W korkach nie przestrzegajace rozkladu jazdy jak teraz 171 nie jeżdżący nigdy!!!zgodnie z rozkladem , ani nie co 10 minut.

Lepsze byłyby 2 szybkie autobusy na krótkiej trasie torwar-metro centrum nauki kopernik i torwar -emilii  plater/marszałkowska/metro świętokrzyska.Jeżdżące często. I punktualnie.

Moģlyby bh wtedy byc krótsze sklady.

Dzień dobry 

Ponieważ dużo kursów miało by kończyć kursy tylko na stacji metra księcia janusza proponuje aby chociaż część lini jechała ulicami Górczewska-Deotymy-Obozowa-KOŁO. Taką możliwość miały by 

linie 149,171,271 oraz linie 7xx.

Na pewno zapewniło by to sprawniejszy dojazd do metra osobom mieszkającym na wschód od ulicy Deotymy. Jestem przekonany że linia 129 z częstotliwością co 30 min nie będzie spełniała roli lini 

dojazdowej do metra tak jak państwo to planujecie.

Szanowni Państwo,

Pragnę zwrócić uwagę na pogłębiający się kryzys komunikacyjny w Warszawie, w tym w szczególności na Bemowie - realizowany pod pretekstem rozbudowy metra. Wszelkie zmiany komunikacyjne w 

Dzielnicy Bemowo w ostatnim czasie zamiast powodować wzrost zainteresowania komunikacją miejską i ograniczenie ruchu samochodowego mają skutek odwrotny. Skracanie tras autobusów i 

tramwajów powoduje konieczność licznych przesiadek, które w przypadku niewiarygodnych i niemożliwych do zrealizowania przez kierowców w godzinach szczytu rozkładów jazdy, nie są atrakcyjne dla 

mieszkańców. Co więcej od wielu lat ZTM nie bierze pod uwagę negatywnych uwag odnośnie skracania tras autobusów i tramwajów.

Przy okazji budowy drugiej linii metra cały czas przewija się argument dojazdu do Śródmieścia. Proszę zwrócić uwagę, że mieszkańcy Bemowa nie potrzebują "lepszego" dojazdu do Śródmieścia, gdyż 

ten zawsze był bardzo dobry (dopóki nie zaczęto wprowadzać rewolucyjnych zmian które skutecznie go zniszczyły). Pragnę w tym miejscu przypomnieć linię autobusową E-2, która spod Ratusza 

Bemowo dojeżdżała do Kina Femina w niecałe 14 min. Mieszkańcy Bemowa, chcą móc dojechać w ciągu tygodnia bezpośrednio do pracy np. na Mokotowie, a w weekend z dziećmi do ZOO. Po 

ostatnich zmianach w żadne z tych miejsc nie można dojechać bezpośrednio.

Na ulicy Powstańców Śląskich została wybudowana linia tramwajowa łącząca ul. Radiową z ul. Górczewską. Jest to idealne domknięcie trasy obwodowej na której powinny być realizowane kursy 

tramwajowe przez jedną linię łączące co najmniej Bemowo-Żoliborz-Wolę-Śródmieście-Ochotę (w ciągu ul. Powstańców Śląskich-Broniewskiego-Jana Pawła- Al. Solidarności-Połczyńska-Powstańców 

Śląskich). Aktualnie nie ma ani jednej takiej linii, a z Bemowa w kierunku Bielan można dojechać jedynie na Koło, Hutę i Piaski co jest głębokim nieporozumieniem.

Planowane skrócenie kursowania linii 171 jest kolejnym błędem, gdyż aktualnie jest to jedyna linia którą można dojechać do Centrum i dalej na Torwar bez przesiadek. Podkreślam jeszcze raz - 

przesiadki nie są atrakcyjne, szczególnie gdy wymagają dojścia na inny przystanek.

Jako mama dwójki małych dzieci w przypadku wyboru dojazdu np. do ZOO samochodem lub tramwajem z przesiadką na Piaskach - bez wahania wybiorę samochód. A to tylko jeden z wielu przykładów. 

Gdy zostanie skrócona linia 171 - na Torwar również będę jeździć samochodem, gdyż  przesiadki 1) pod Ratuszem Bemowo 2) na Księcia Janusza 3) w Centrum są absurdem.

W związku z powyższym proszę o przywrócenie dotychczasowego kursowania linii 28, lub zrobienia z niej wspomnianej linii obwodowej. Wydłużenia trasy linii 11. Pętla na Piaskach miła swoje 

uzasadnienie 30 lat temu gdy na Piaskach kończyły się zabudowania ówczesnej Warszawy ale nie w roku prawie 2020.

Proszę o rozważenie uruchomienia bezpośredniego połączenia tramwajowego z Bemowa na PKP Służewiec aby umożliwić mieszkańcom Bemowa łatwy dojazd do tzw. Mordoru, w którym z całą 

pewnością dużo osób pracuje.

Dzien dobry,

Chcialabym do Panstwa zgloscic sie z  prosba o uzwglednienie w konsultancjach odnosnie nowych tras autobusowych, ulic:  Chrzanowa/Batalionów Chłopskich/Rayskiego. 

W nawiązaniu do informacji z linka: https://www.wtp.waw.pl/newsy/2019/12/03/autobusy-po-otwarciu-metra-na-woli/?fbcl id=IwAR3oqlVyOWp3Mu8NpHMwmNODD4dEDC0Qace 

REqPL2c4khevdD7Cqig5Psow . Bardzo proszę o uwzględnienie osiedli na Chrzanowie podczas tworzenia nowych rozkładów jazdy. 

Witam 

Chciałabym wyrazić swoją opinię na temat zmiany kursowania autobusu -112 po uruchomieniu II linii metra, kompletnie nie rozumiem dlaczego autobus 112, który od zawsze miał trasę MARKI -

KAROLIN ma mieć aż tak skróconą trasę. Jeżdżę tym autobusem codziennie przez tyle lat. Ta linia jest idealnym bez przesiadkowym połączeniem Bródna - Bielan i Bemowa (włącznie z ulicą Lazurową) 

Mam na myśli całe Bemowo - nie tylko jego początek- tak jak proponujecie zakończyć jego trasę od nowego roku. Proszę zwrócić uwagę iż autobus ten jest zawsze pełen pasażerów. Gdzie będą 

odbywać się dyżury i konsultacje z mieszkańcami a pro po tych nowych gorszych zmian? 

Dzień  dobry!

Bardzo proszę o uwzględnienie ulicy Rayskiego w konsultacjach dotyczących nowych tras autobusowych.

JESTEŚMY PRZECIWNI SKRACANIA TRASY LINI 102. JEST ONA KRĘTA ALE NIE WSZĘDZIE METRO DOJEŻDŻA WIĘC LINIA 102 BARDZO UŁATWIA PRZEMIESZCZENIE SIĘ.

TO JEST MOJA OPINIA.

Z POWAŻANIEM

piszę jako mieszkaniec dzielnicy Wola-Ulrychów. 

Przyznaję, że z pewnym zdziwieniem przyjąłem propozycję zlikwidowania praktycznie wszystkich autobusów, które mogą zawieźć mieszkańców tej części dzielnicy w różne miejsca w Warszawie. 

Rozumiem, że celem jest podróżowanie po Warszawie metrem i nie ukrywam, że nie mogę się już doczekać (pracuję przy metrze I linii) ale ciężko mi zrozumieć brak bezpośredniego dojazdu np. w rejon 

Placu Bankowego. Wprowadzone zmiany spowodują, że podróż która przed budową metra trwała 20-25 min w godzinach szczytu będzie zajmowała więcej czasu i spowoduje to konieczność dwóch, 

może trzech przesiadek. I o ile to pewnie nie jest problem dla osób dorosłych, to dla dzieci w wieku 9-10 lat lub osób starszych już jest to problem. Tak więc zwaracam się z prośbą o pozostawienie linii 

520 tak jak wcześniej lub założenie innej linii skierowanej bezpośrednio na Plac Bankowy.

Szanowni Państwo! 

Proszę o informację, dlaczego nie jest rozważane przywrócenie kursowania linii 520 do przystanku Znana, na Ulrychowie. Z rozmów z sąsiadami z osiedla liczącego 800 mieszkań, wynika że jest na 

takie rozwiązanie wielkie zapotrzebowanie. 

Czy po otwarciu II linii metra i stacji przy ul. Księcia Janusza linia autobusowa 520 wróci na starą trasę tzn. ul. Znana ? 



Jestem mieszkanką Bemowa i bardzo zmartwiłam mnie informacja o skróceniu linii 171. Jest to jedyny autobus łączący nas z centrum, metro nie rozwiązuje generalnie dojazdów do różnych

Miejsc, jest to komunikacja pozwalająca na szybkie przemieszczanie się na większych odległościach i chyba nie należy zdecydowanie ograniczać komunikacji naziemnej i uzależniać ją od metra.

Uprzejmie proszę o rozważenie tego problemu. Dziękuję

                                                                                                                                 Z poważaniemDzień dobry,

Jestem osobą, która chociaż na stałe mieszka na Ursynowie, ale także bardzo często dojeżdża do centrum miasta ze Starych Babic.

Jestem zachwycony pomysłem, aby po otwarciu metra autobusy podmiejskie 714, 719 i 729 dojeżdżały bezpośrednio do stacji metra na ul. Księcia Janusza.  

 

Nie śmiem prosić o więcej, ale gdyby tak autobus 149 mógł kursować wahadłowo pomiędzy stacją metra Księcia Janusza, a Rynkiem w Starych Babicach byłoby to idealne rozwiązanie.

Obecnie linia 149 ma bardzo krótką trasę. Wymagałoby to wydłużenia trasy 149 w kierunku Starych Babic zaledwie o niecałe 2 km, od przystanku Hubala-Dobrzańskiego 01 do Rynku w Starych 

Babicach. Dzień dobry, 

W sprawie planowanego skrócenia trasy linii 102 jestem zdecydowanie przeciwko. Autobus ten powinien kończyć trasę tak jak do tej pory lub krócej, ale po drugiej stronie Wisły a nie na Rondzie 

Waszyngtona.  

Szanowni Państwo.

Pomimo, iż jestem mieszkańcem Śródmieścia, zmiany w komunikacji miejskiej jakie zamierzają Państwo wprowadzić po uruchomieniu nowych stacji metra na Woli dotkną mnie bezpośrednio.

Otóż w chwili obecnej ul. Tamka poruszają się dwie dzienne linie autobusowe - 102 i 105.

Zgodnie z Państwa propozycją zmian wspomnianą ulicą nie będzie się już poruszał żaden miejski autobus!

Uważam to za działanie wielce niepożądane i wręcz szkodliwe dla mieszkańców zamieszkujących tę ulicę i pobliską okolicę.

Dodatkowo chciałbym zauważyć, iż w związku z nowootwartymi stacjami metra na Pradze, grono mieszkańców Skarpy Warszawskiej dopominało się swojego czasu od ZTM poprowadzenia linii 517 w 

stronę pętli Torwar od Al. Jerozolimskich przez ul. Nowy Świat, Świętokrzyska, Tamka, Dobra, Solec, Ludna, Rozbrat.

Jednak ZTM zdecydowało wówczas wbrew swojej wcześniejszej propozycji zakończyć bieg linii 517 na przystanku Centrum.

Jak widzę temat poprowadzenia linii 517 na Torwar znowu powrócił więc znowu dopominam się poprowadzenia tej linii na Torwar trasą wskazaną przeze mnie powyżej.

Proszę o zwiększenie częstotliwości kursów 719, przynajmniej w dni robocze.

Jestem mieszkańcem bloku przy ul. Szeligowskiej 30 na Woli. Chciałbym zwrócić uwagę, że osiedle na Chrzanowie ma już teraz sporo mieszkańców i budują się kolejne bloki a zapewnione są jedynie 

dwie linie z 1 autobusem na godzinę. Bardzo proszę o uruchomienie większej liczby autobusów szczególnie z rana kiedy autobus 743 jest przepełniony na tyle, że nie da się wejść do autobusu. Proszę 

też uwzględnić połączenie chrzanowa z nowymi stacjami metra, które w niedalekiej przyszłości mają być otwarte.

Pragnę zaprotestować przeciwko planowanym zmianom w trasie linii autobusowej 102  !!!

Dzielnica Grochów  jest wciąż jeszcze dzielnicą ludzi starszych, i wprowadzanie tego typu ograniczeń uważam za mocno naganne, ponieważ ludzie z ograniczeniami ruchowymi bardzo niechętnie 

korzystają z przesiadek do metra , lub jest to w ogóle dla nich niewykonalne. Dla takich ludzi im mniej przesiadek, tym lepiej.Witam,

Mialam nadzieje, ze po zakonczeniu budowy metra zostana przywrocone, tak jak to bylo obiecane, poprzednie trasy autobusow Bemowo-Wola-Centrum. Po przeczytaniu propozycji nowych tras, nie 

wiem czy mozna miec nadzieje na racjonalne rozwiazania w tym zakresie. Wszystkie zmiany koncentruja sie na okolicach nowej stacji na Woli. A co z mieszkancami Bemowa, Polczynskiej i Ozarowa, 

ktorzy maja do centrum jeden autobus 105. Podroz w godzinach szczytu wyglada nastepujaco: rano osoby wsiadajace na Bemowie wypelniaja wszystkie miejsca siedzace, potem nastepuje 

"dopychanie" autobusu. Pasazerowie z nowych, wielkich osiedli przy Polczynskiej i Wolskiej stoja w drzwiach "na jednej nodze" lub w ogole nie moga wsiasc. W rezultacie wszyscy jada w tloku, w 

koszmarnych warunkach. Po poludniu to samo, a szturm na 105-ke nastepuje juz na Rondzie Daszynskiego. Okolo godz. 18 wszystkie 105-ki stojace wczesniej w korku jada jedna po drugiej w odstepie 

2-3 min. 

W zwiazku z tym mam pytania:

Jaki sens ma kursowanie tego samego autobusu co 5 min. zamiast rozladowanie tloku poprzez linie pospieszna ?

Dlaczego nie planuje sie przywrocenia linii pospiesznej, ktora zostala zlikwidowana pod pretekstem budowy metra ? 

Dlaczego w sposob nieracjonalny utrzymuje sie tylko jedna linie 105 na trasie gdzie dojezdza do centrum tysiace ludzi ? 

Dlaczego nie planuje sie przywrocenia linii E-1, przedtem 506, dzieki czemu pasazerowie z Ozarowa, Bemowa i bliskiej Woli mogliby wsiasc w autobus pospieszny, a z nowych osiedli nie mieli problemu 

z wejsciem do autobusu ?  

W przypadlku przywrocenia lini pospiesznej jedni i drudzy podruzowaliby w godnych warunkach. Stacja metra na Ks. Janusza nic nam nie daje, jesli chodzi poprawe warunkow podruzowania.

W zwiazku z tym postuluje przywrocenie lini przyspieszonej na trasie dotychczasowej 105-ki.

Prosze o odpowiedz, czy ZTM przychyla sie do tego postulatu.

Z powazaniem

Jako mieszkaniec Jelonek (korzystam z przystanków Sternicza, Siemiatycka i Rozłogi) chciałem wyrazić swoje zdanie na temat proponowanych zmian.

1. Linia 112, a właściwie jej pocięcie na dwoje. Dla mnie prywatnie zmiana niewygodna (korzystam prawie codziennie z basenu przy ul. Oławskiej) choć ją rozumiem, bo autobusy jeżdżą w godzinach 

szczytu bardzo niepunktualnie, więc jestem za. Tak czy inaczej cała rzesza pasażerów, mimo iż obecnie narzekają na niepunktualność, będzie walczyć o utrzymanie linii w obecnym kształcie. Co jednak 

do linii 271 to zamiast skręcać na Ratuszu w prawo lepiej aby jechała prosto i kończyła na pętli Nowe Bemowo. Metro przy Księcia Janusza dla mieszkańców Jelonek Południowych to nadal będzie jazda 

do centrum na około. Poza tym jest już teraz 190. Należy pamiętać także, że autobusy tracą dużo czasu na skręcie w lewo z Człuchowskiej w Powstańców Śląskich. Pod kątem przesiadek byłoby 

wspaniale w przyszłości tak przebudować skrzyżowanie, aby tramwaj w kierunku Nowego Bemowa miał przystanek za skrzyżowaniem a na peron mogły podjeżdżać także autobusy. Dzięki temu 

zarówno autobusy jak i tramwaje odjeżdżałyby w kierunku Nowego Bemowo z jednego peronu. Duże udogodnienie dla pasażerów.

Nawiązując do ul. Człuchowskiej i linii 112, 190 ale też 189 obecnie tracących czas na skrętach w Powstańców Śląskich. Skoro już udało się stworzyć na Człuchowskiej buspas, to może warto pomyśleć 

o rozwiązaniu, które istniało (lub nadal istnieje, nie pamiętam jak jest w tej chwili) na ul. Kasprzaka na wys. Ul. Grabowskiej. Autobusy mogłyby mieć swoje zielone światło na wys. Ul. Świetlików 

ustawione kilka sekund wcześniej od samochodów osobowych dzięki czemu ustawiałyby się jako pierwsze do skrętów w Powstańców Śląskich.

2. Linia 105. „Wydzielenie” z niej linii 106 także wydaje się dobrym pomysłem. Nie wiem jednak czym spowodowane jest zmniejszenie częstotliwości w szczycie na tej linii.

Dodatkowa uwaga: w artykule i na grafikach są podane dla linii różne częstotliwości. Można się pogubić.

Dzień dobry,

Proszę nie likwidować połączenia starych i nowych osiedli wokół zachodniej części ulicy Olbrachta z ciągiem komunikacyjnym Połczyńska-Kasprzaka/Wolska. 

Dojazd z osiedla Znana i nowych osiedli wokół Sowińskiego do szkoły przy Redutowej, tramwajów i kościołów na Wolskiej/Kasprzaka, zakładów pracy przy Redutowej (Danone) i Kasprzaka (Citi) bardzo 

na tym ucierpi. Proszę zwrócić uwagę na to, że 155 nie służy obecnie tylko jako autobus dowozowy do metra.

Proszę również zwrócić uwagę na zmiany na Ulrychowie (nowe osiedla) i potrzebę przeniesienia pętli z osiedla Znana, na okolice ulicy Sowińskiego. 

Proponuję obniżenie częstotliwości kursowania 155 lub, co dałoby dostęp większej ilości mieszkańców "nowej woli" do metra, utworzenie nowej, lokalnej linii obsługującej Ulrychów i Odolany.

Linia 205

METRO KSIĘCIA JANUSZA - Jana Olbrachta - Stroma (powrót: Boznańskiej) - Człuchowska - Sowińskiego - Pustola - Redutowa - Wolska - Sowińskiego - Jana Kazimierza - Ordona - STAŃCZYKA

Czy są już dostępne plany organizacji przystanków wokół stacji Metro Księcia Janusza? Kiedy zostaną one upublicznione? 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do propozycji zmian przedstawionych na stronie internetowej ZTM, dotyczących nowych tras autobusów po otwarciu metra na Woli, chciałabym zgłosić uwagę, że stanowczo za mało 

autobusów (bo tylko jeden - 190) ma trasę prowadzącą prosto Górczewską, przez Leszno do al. Solidarności. Przed zmianą było ich kilka. Jest to trasa uczęszczana przez wiele osób dojeżdżających 

codziennie do pracy, w związku z czym należałoby zwiększyć ilość linii na tej trasie lub częstotliwość jazdy 190 (co 5 minut w godzinach "szczytu").

Dzień dobry, pisze z prośbą aby autobus linii 719 kursował w weekendy co pól godziny, a nie co godzinę jak jest dotychczas. Często zdarza się że ktoś spóźni się 5 minut na autobus i godzinę z życia 

ma wyjętą czekaniem na kolejny autobus, jest to glownie uprzykrzające życie w zimę, kiedy trzeba godzinę stać na przystanku i  marznąć. Pozdrawiam i liczę na pozytywne rozpatrzenie tej sprawy :) 

Dzień dobry, muszę stwierdzić że większość proponowanych zmian jest do akceptowania przez, z wyłączeniem dwóch.

Linią 112 dużo ludzi podróżuje z tym ja z Jelonek/Górce/Karolinu  do pracy na Żerań i okolice Marek  na godzinę 5 - 6 raną i szukanie przesiadek lub podróżowanie z 2-3 przesiadkami nie będzie miało 

sensu i stanie się uciążliwe dla mieszkańców.

Linia 171- jest  jedyna linią umożliwiającą  bezpośredni dojazd do śródmieścia ( w tym dworca Warszawa Śródmieście)  bez przesiadek  oraz na Torwar.

Stąd prośba o pozostawianie obydwu linii na obecnych trasach przejazdu 



Witam, chciałbym odnieść się do zmian, które chcą Państwo wprowadzić po otwarciu wolskiego odcinka II linii metra. 

 

Na początek chciałbym pogratulować decyzji o przywróceniu stałych tras bądź utrzymaniu obecnych tras lub z lekkimi modyfikacjami linii 109, 129, 136, 167, 184, 190, 197/397, 201. Bardzo dobrym 

pomysłem jest również wydłużenie linii 149 oraz linii podmiejskich tj. 714, 719 i 729 do stacji metra przy Księcia Janusza. 

 

Ale to tyle pozytywnych rzeczy. Pozwolę sobie przeanalizować proponowane zmiany na liniach, które dotyczą mnie lub pobliskich mieszkańców.

 

Linia 105 - fajnie, że zostanie utrzymana obecna częstotliwość. Natomiast uważam za lekko zbędne wprowadznie kursów skróconych do Cm.Wolska. Uważam również za kiepski pomysł wycofanie linii z 

ciągu ulic Grzybowska-Królewska. Zdażyło mi się jeździć właśnie linią 105 z Królewską na Bemowo gdzie mieszkam. Linia 106 mi takiego połączenia nie gwarantuje. 

 

Linia 109 i 171 - dobrze, że chcecie utrzymać kursowanie 109 do Dworca Centralnego, to wielki plus. Natomiast częstotliwość co 20 minut w dni robocze w godzinach szczytu to totalna pomyłka. Nie 

wiem czy Państwo mają świadomość tego jak dużo ludzi wraca linią 109 w szczycie popołudniowym zwłaśnie z dworca na Bemowo. To samo dotyczy 171. Zabranie jej z Centrum jest ogromną bzdurą. 

Problemem drugiej linii metra jest to, że nie dociera ona do samego Centrum tylko na Świętokrzyską. Ja osobiście bardzo często podróżuje na dworzec centralny oraz na rondo dmowskiego. Obie linie 

zapewniają mi bezpośredni dojazd i będę w dalszym ciągu wybierał te autobusy zamiast metra, ponieważ jest to wygodniejsze. Myślę, że śmiało mogę wypowiedzieć się w tej kwestii w imieniu połowy 

Bemowa. 

Pomyślcie Państwo o pozostawieniu stałej trasy 171 ale wprowadzeniu kursów wariantowych do stacji metra przy Księcia Janusza. Myślę że gdyby 109 jeździło co 15 minut i 171 na kursie wydłużonym 

na Torwar co 15 minut pozwoliło by to na takt co 7,5 minuty. To bardzo dobry kompromis dla mieszkańców jak i dla Państwa. O te dwie linie będzie się toczyła batalia, jestem o tym przekonany.

 

Linia 112 - kolejna wielka pomyłka. Linia jako jedyna zapewnia połączenie Bielna i Bemowa. Ludzie będą jej bardzo bronić, proszę być tego świadomym. Ulica Deotymy - fajnie, że ma tam jeździć linia 129 ale przy obecnym takcie linii jest to niewystarczające. Akurat wczoraj jechałem tamtędy linią 184, która dość często się spóźnia. Wjeżdzając na 

Deotymy byłem mocno zdziwiony jaki tłum był na przystankach a całej długości ulicy. Przypomnę, że jest tam również duża szkoła. Sugerowałbym zwiększenie częstotliwości linii 129 do 15 minut lub 

puszczeniu tamtędy jeszcze jednej linii tj. 201, 197 lub 397

 

Linia 520 - skrócenie jej to kolejna bzdura. Zabieracie Państwo kolejną linie mieszkańcom al.Solidarności, Górczewskiej, Leszno, Redutowej i osiedli przy Znanej oraz możliwość wygodnego dojazdu do 

Centrum. Osobiście często korzystałem z tej linii. Rozumiem, że stawiacie na metro ale powtórzę, II linia metra nie dociera do ścisłego centrum miasta. Uważam, że pozostawienie jej chociaż w 15 czy 

od biedy 20 minutowym takcie do Znanej będzie bardzo dobrą opcją. I lepiej żeby została skierowana na Esperanto w skróceniu niż zostawiona tylko do Centrum. Naprawdę dużo ludzi podróżuje tą linią 

na Wole. 

 

Linia E-2 - to mnie chyba wkurzyło najbardziej. Najpierw zabraliście nam 507. Potem przyszedł czas na 501 i teraz jeszcze E-2, no ludzie.. Ja jeżdżę co kilka dni na Wilanów. Z E-2 korzystałem 

regularnie, ale nie tylko ja. Pamiętam jaki tłum ludzi wsiadał przy ratuszu na Bemowie i Jana Olbrachta. Ten tłum nie wysiadał wcale przy Arsenale czy Uniwersytecie Warszawskim tylko jechał dalej na 

Mokotów i Wilanów. Rozumiem, że chodzi Wam zapewnienie szybkiej podróży dla studentów do UW. Autobusy z dworca centralnego na wilanów jeżdża zawalone, a E-2 to była wygodna alternatywa na 

dojazd z Bemowa na Wilanów i ominięcie linii 519 i 522 czy wcześniej 422. E-2 musi pozostać na Bemowie. 

 

 To wszytskie moje uwagi i przemyślenia. Mam nadzieje, że zostanąuwzględnione. 

Propozycja żeby autobus linii 102 jeździł tylko do przystanku stadion narodowy jest w mojej opini absurdalny. Pragnę podkreślić że,jest to jedyny autobus który łączy grochow z Powiślem, centrum i wolą. 

Jest to doskonała alternatywa do komunikacji z Bulwarami wislanymi itp. Dodatkowo trzeba,podkreślić że proponowany przystanek jest bardzo daleko od ewentualnej przesiadki do metra. Dodatkowo 

metro jest,tak oblegane że ciężko do niego wsiąść w godzinach szczytu. Moim zdaniem jako mieszkanki grochowa autobus,ten powinien pozostać przy dotychczasowej trasie. Korzystają z niego nie 

tylko mieszkańcy olszynki i grochowa ale i dalszych dzielnic. Pomimo tego że działa już druga linia metra nie udało mi się zaobserwować żeby linia ta była jakoś mniej oblegana. 

Autobus 102 powinien zostać przy dotychczasowej trasie.

Dobry wieczór,

Proszę o pozostawienie linii 171 na trasie Nowe Bemowo-Torwar. Jest to obecnie jedyny autobus jakim można w miarę szybko dostać się do Centrum Warszawy z Bemowa. Autobus w godzinach 

szczytu na całej trasie jest pełny. Bemowo straciło 506 i E2. To skandal że tak duża dynamicznie rozwijająca się dzielnica nie ma dobrego i szybkiego połączenia do centrum. Apeluje o przywrócenie 

szybkiego autobusu na Bemowo z centrum. autobus 523 nie jest rozwiązaniem tego problemu gdyż wiecznie stoi w korku na Prymasa Tysiąclecia i przez to całe wieki jedzie na politechnikę i aby dostać 

się do centrum trzeba użyć jeszcze 2 środka transportu. Poza tym autobus mimo iż jeździ w szczycie co kilka minut to jest tak przepełniony że niejednokrotnie nie da się do niego wejść. Ludzie starsi, 

niepełnosprawni, rodzice z dziećmi o niczym bardziej nie marzą niż o jeździe do szkoły czy przychodni z 3ma przesiadkami. Nikt z nas nie marzy o takim udogodnieniu. Nie każdy mieszkaniec Warszawy 

jest sprawny i dla wielu takie przesiadki to nie tylko strata czasu ale zwyczajnie duże utrudnienie. Podróżowali Państwo z 2 małych dzieci w szczycie?jeśli nie to polecam serdecznie taki eksperyment. 

W ramach konsultacji społecznych składam stanowczy protest przeciwko wycofaniu linii autobusowej 171 i 520 z rejonu w którym mieszkam ( Solec, Ujazdów), to jest proszę o nie zmienianie trasy  

zaczynającej się przy Towarze i przystanku na Rozbrat.

Proponowana zmiana trasy oznacza odcięcie bardzo wielu ludzi mieszkających w w/w okolicach i na Czerniakowskiej, od Woli. 

W tym rejonie  mieszka wielka ilość starszych ludzi dla ktorych dotarcie do metra będzie oznaczało wydłużenie czasu dojazdu na Wolę o  około godzinę!  

Autobus 171 jest bardzo POTRZEBNYM i często używanym autobusem!

Pozwala szybko dojechać do Centrum i na Wolę!

Z punktu widzenia mieszkańca Solca (okolice Szara-Górnośląska) z przerażeniem patrzę na proponowaną zmianę skrócenia lini 171. To podstawowa linia zapewniająca szybkie, bezpośrednie dotarcie 

do Centrum (Rondo Dmowskiego i Dw. Centralny), dojazd do 2 linii Metra w stronę zachodnią i dzielnicy Wola.

Dodatkowy plus - duża częstotliwość. 

Nie zastąpią go ani autobusy jadące Mostem Łazienkowskim - raz że jednak oddalony, dojazd okrężną trasą i utrudniony dostęp do przystanków (brak windy) - a to jednak „starzejąca się dzielnica”, ani 

te jadące Ludną - nie dojeżdżają na zachód ani do 2 linii Metra.

Niewiele zmieni również przeciągnięcie lini 517  na Torwar - nie zapewnia ona dojazdu do 2 linii Metra a rozumiem , że takie były założenia zmian.

Rozwiązaniem mogłoby być przedłużenie linii 109 OS.GÓRCZEWSKA-TORWAR z zachowaniem 10 minutowej częstotliwości.

Ponieważ dużo kursów miało by kończyć kursy tylko na stacji metra księcia janusza proponuje aby chociaż część lini jechała ulicami Górczewska-Deotymy-Obozowa-KOŁO. Taką możliwość miały by 

linie 149,171,271 oraz linie 7xx.

Na pewno zapewniło by to sprawniejszy dojazd do metra osobom mieszkającym na wschód od ulicy Deotymy. Jestem przekonany że linia 129 z częstotliwością co 30 min nie będzie spełniała roli lini 

dojazdowej do metra tak jak państwo to planujecie.

Dzień dobry,

W związku z nadchodzącym otwarciem wolskiego odcinka drugiej linii metra wnioskujemy o zmianę planowanego przebiegu linii 154 tak, aby jechała ulicą Wolską aż do Powstańców Śląskich. Obecnie 

Zachodnie Odolany nie mają żadnego połączenia z kluczową arterią jaką jest ulica Żwirki i Wigury. Jazda na Lotnisko Chopina w najszybszym wariancie wymaga dwóch przesiadek i jazdy przez 

Centrum – jest to rozwiązanie absurdalne dla osób podróżujących z bagażem czy dziećmi. Aby poprawić obsługę komunikacyjna obszaru, gdzie ciągle oddawane są nowe inwestycje, a szacowana 

liczba mieszkańców ma sięgać nawet 30 000 osób, niezbędne jest dołożenie dodatkowych połączeń z innymi rejonami miasta. Obecnie linia 105 w szczycie jest wykorzystywana w maksymalnym 

możliwym wymiarze. Już na wysokości przystanku Fort Wola nie daje się w porannym szczycie wsiąść do pełnego autobusu i trzeba „przepuścić” dwa lub trzy pojazdy. Niewielka korekta trasy autobusu 

linii 154 pomoże rozwiązać przynajmniej część problemów komunikacyjnych, z jakimi obecnie zmagają się mieszkańcy Odolan.

Opcjonalne przesunięcie linii 167 na ulicę Redutową zapewni pełną obsługę komunikacyjną połączeń z ulicą Górczewską. Zmiana ta nie będzie więc powodować utrudnień czy pogorszenia sytuacji 

mieszkańców okolicznych terenów, szczególnie, że w pasie ulicy Górczewskiej będzie jeździć metro. Nie wymaga także żadnego dodatkowego taboru, a znacznie poprawi obsługę komunikacyjną 

zachodniej części Odolan.

Zostawcie 112 na obecnej trasie!!! Nie każdemu meto pasuje, a podróż komunikacja miejska Jet coraz gorszą. Niestety.... 

W związku z trwającymi konsultacjami w sprawie autobusów po otwarciu linii metra na Woli zgłaszam następującą uwagę:

Zgodnie z propozycją, wszyscy mieszkańcy Bemowa, z wyjątkiem mieszkańców osiedli przy ul. Batalionów Chłopskich (np. 81), ul. Coopera, ul. Rayskiego, mają mieć zapewniony szybki dostęp do stacji 

metra księcia Janusza. Jedyną propozycją dla mieszkańców tych osiedli jest linia 190, jeżdżąca co 10 min. Dodatkowo planowane jest zmniejszenie częstotliwości linii 105. W związku z tym, proszę o 

uwzględnienie możliwości szybkiego dojazdu (bez konieczności przesiadki), dla mieszkańców osiedli przy ul. Batalionów Chłopskich (np. 81), Coopera, Rayskiego do nowo wybudowanych stacji metra.

Dzień dobry, 

Analizując plany chciałam nadmienić, że dynamicznie rozwijające się odwołany posiadają jedynie żądło kursujący autobus 255, obecnie natężenie ruchu było rozładowane poprzez autobusy jakie były 

skierowane przez Kasprzaka zatrzymując się na Ordona. Faktycznie budowa metra sprawiła że komunikacja tego rejonu była znacznie lepsza. Po otworzeniu metra zostaniemy pozbawieni możliwości 

skomunikowania się autobusem z pl. Bankowy, wileński. Nawet na trasie starając się przesiąść niewiedzę takiego rozwiązania. Proponuję aby wprowadzić autobus kursujący na obecnej linii autobusu 

190. Ta linia ma b.duze obłożenie co jest widoczne już o poranku czy popołudniu na Ordona. 

W sprawie planowanej zmiany trasy autobusu 102 uważam skrócenie trasy do ronda Waszyngtona za zły pomysł. Rozumiem potrzebę korekty trasy po uruchomieniu kolejnych stacji metra na Woli i 

dlatego myślę, ze skrócenie trasy z obecnej pętli  MŁYNÓW na istniejące : KONWIKTORSKA, PL. PIŁSUDSKIEGO lub MARIENSZTAT  będzie kompromisowym rozwiązaniem które umożliwi dogodny 

dojazd z Grochowa do Śródmieścia i możliwość przesiadki do metra M 

Zamiast autobusu   129   przez ul.obozowa ul  deotymy  przywróćcie  autobus   linii  167 którym  można  dojechać na  Chomiczówke  a  także    na  Siekierki      i  istnieje   możliwosc  przesiadki  w  

tramwaj nr 10  na  każdym  etapie  podróży.linia  129  jest  niepotrzebna  na  tej  trasie gdyż  na  ulicy  Deotymy  jest  mnóstwo  szkół przedszkoli    a  ten  autobus  jeżdzi  co  pół  godziny .DYREKCJA  

ZTM  MOGŁABY  CHOCIAŻ  RAZ POFATYGOWAĆ   SIĘ  W  TE  REJONY  MIASTA  I  OSOBIŚCIE  SPRAWDZIC    TRASĘ  AUTOBUSÓW  ORAZ    ZAPOZNAC  SIE   Z  OPINIAMI  MIESZKAŃCÓW   

 A  NIE  PLANOWAC  ZZA  BIURKA. Z  DYREKCJĄ  ZTM  Z  MIŁĄ  CHĘCIĄ  SPOTKAM  SIE  OSOBIŚCIE  NA  ROZMOWE  W  TEJ  SPRAWIE

Dzień dobry,

Jestem mieszkańcem Odolan i codziennie wraz z dziesiątkami mieszkańców dojeżdżam do Centrum miasta do pracy. Zaniepokoiła mnie likwidacja jedynej linii, która bezpośrednio łączy Wolę ze 

Śródmieściem (ul. Marszałkowską, Pl. Trzech krzyży). Obecny układ linii autobusowych zapewnia dojazd mieszkańców naszego osiedla do metra (rondo Daszyńskiego), a mimo to autobus linii 171 w 

godzinach szczytu jest zapchany po brzegi dojeżdżając do przystanku Centrum. Otworzenie kolejnych stacji metra w głąb Woli nie będzie miało wpływu na ograniczenie liczby osób chcących dojeżdżać 

do Centrum. Chciałbym zaproponować przedłużenie linii 109 na Torwar, tak, aby po przejechaniu przez Dworzec Centralny przejmowała koniec trasy linii 171. 

Bardzo proszę o ponowne przeanalizowanie zainteresowania linią łączącą Centrum z Wolą.

Dziękuję i pozdrawiam

Dzien Dobry,

Moim zdaniem linia 112, powinna zostać skrócona do krańca Stare Bemowo, zamiast planowanego Nowe Bemowo. Bardzo proszę o przeanalizowanie tego wariantu.



Szanowny Panie  Wiesławie Witek dyrektorze Zarządu Transportu Miejskiego. Jestem mieszkańcem ul. Szczęśliwickiej w Warszawie od 30 lat.Od lat mam więc możliwość obserwacji rozwijającego się 

transportu miejskiego ,jego tras itd. Szczególnie zabieram głos  w imieniu wielu warszawiaków (osób starszych) dojeżdżających na zabiegi rehabilitacyjne w Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 .Przez 

kilka uprzednich lat autobus 136 jeździł  przez ul. Szczęsliwicką i miał przystanek vis a vis przychodni (obecnie  Grzymały-Sokołowskiego 05) Póżniej zmieniono trasę przez Szczęsliwicką,kierując ją 

prosto wzdłuż Bitwy Warszawskiej. Ci ,,biedni,, ludzie muszą więc robić przesiadkę na przystanku Szczęśliwicka 04 i  ,,drałować ,, pieszo do przychodni na odcinku około 800 metrów. To samo dotyczy 

osób dojeżdżających linią 136 np. do Dworca Zachodniego. Zastanówcie się więc panowie  nad zmianą  tej małej korekty dla tej linii. Pozdrawiam serdecznie. 

Dzien dobry,

przesylam uwagi co do propozycji zmian linii:

• linia 102, przed zmiana byla laczyla Grochow z Wolą, po zmiana w sumie wygląda na linię do nikąd, jako dowóz do tramwajów, szczegolnie przy takcie co 30 minut nikt nie bedzie planowal codziennych 

podrozy autobusem jezdzacym 2x na godzine. Zmiana krańca na Metro Stadion pozwoli na wykorzystywanie jej zamiennie z linia 202 co zwiekszy jej powodzenie wsrod pasazerow.

• linia 520 zapewnia dobry czas dojazdu w okolice Kercelaka, gdzie powstaja nowe biurowce, bez przesiadek dla osób jadących z Saskiej, Gocławia, skrócenie jej do Centrum zmusza te osoby do 

przesiadki do mocno zapełnionych w szczycie tramwaji na trasie Jerozolimskie,Towarowa, które nie jadą zbyt szybko. Minimum zmian powinno zachować się dojazd autobusu do Alei Solidarności, na 

której tramwaje mają dobry czas porównywalny z metrem. Jest szansa aby autobus konczac trase zachaczyl o Grzybowska/Zelazna, ktora sie zageszcza a jest skomunikowana tak sobie. Autobusy na 

Grzybowskiej sa tylko dojazdem do przesiadki na tramwaj

Dzień dobry,

piszę do Państwa w sprawie zmiany trasy linii 171 po otwarciu metra na Woli. Uważam, ze skrócenie linii do 171 do metra Księcia Janusza jest nieuzasadnione. W ten sposób Bemowo i Wola stracą 

jedyne bezpośrednie połączenie z okolicami metra Centrum, szeroko rozumianym centrum i Powiślem. Aby dojechać z Bemowa do Centrum lub np. placu Trzech Krzyży potrzeba będzie co najmniej 

trzech przesiadek: z autobusu do M2, z M2 do M1, a następnie do autobusu. Taki sposób podróżowania nie jest ani wygodny, ani szybki; jest szczególnie uciążliwy dla osób starszych lub matek z 

dziećmi. Trasa metra nie dubluje się z trasą linii 171, więc otwarcie metra nie powinno wpłynąć na trasę tej linii.

Szanowni Państwo,

chciałabym zgłosić swoje uwagi do komunikacji autobusowej na ul. Redutowej.

Do tej pory ul. Redutową kursowały 2 autobusy (167 oraz 155), które dowoziły mieszkańców do przystanku PKP Wola Kasprzaka stanowiącego dogodny punkt przesiadkowy w kierunku np. Dw. 

Zachodniego, Ochoty czy też Mokotowa. Średni okres oczekiwania na autobus w godzinach szczytu wynosił ok. 10 minut. 

Zaproponowane zmiany w kursowaniu autobusów powodują, że jedynym autobusem, który będzie dowoził mieszkańców we wskazanym kierunku to 154, który zgodnie z założeniami ZTM będzie 

kursował z częstotliwością 15/20 min. 

Rozumiem, że priorytetem ZTM jest dowożenie mieszkańców do M2 Księcia Janusza, ale niezbędna jest również komunikacja w przeciwnym kierunku, która zapewni mieszkańcom możliwość dojazdu 

również w inne części miasta.

Proszę przy tym wziąć pod uwagę, że na ul. Redutowej powstają nowe osiedla, a najbliższych miesiącach wprowadzi się tam kilka tysięcy nowych mieszkańców. 

W związku z powyższym, zaproponowane zmiany spowodują, że korzystanie z komunikacji miejskiej będzie bardzo utrudnione. Przy większej liczbie mieszkańców częstotliwość kursowania autobusów 

będzie mniejsza, które ze względu na znaczącą liczbę nowych mieszkańców będą przepełnione.

Przy założeniu, że linia nr 155 zostanie zlikwidowana, proponuję więc aby pozostawić autobus nr 167 na obecnie kursującej trasie i zwiększyć częstotliwość kursowania linii 154 na trasie obejmującej ul. 

Redutową, tak aby zabezpieczyć potrzeby obecnych i przyszłych mieszkańców w szczególności w godzinach szczytu kiedy zdarzają się częste opóźnienia a w autobusach jest tłok.

Mieszkaniec zgłasza aby linia 520 jeździła przez Leszno oraz 10 została na ul. Wolskiej, bądź uruchomiona jakaś inna linia która będzie jeździła przez wolską.

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie zapotrzebowania mieszkańców Odolan na autobus, który by jeździł trasą obecnej linii 171 w kierunku Torwar.

Pracuję w szpitalu im. prof. W. Orłowskiego przy ul. Czerniakowskiej 231 w Warszawie, przystanek transportu miejskiego - Książęca. Codziennie jadę do pracy od przystanku Ordona do przystanku 

Książęca. W przypadku zlikwidowania linii 171 na tym odcinku będę musiała robić trzy przesiadki (Ordona - Rondo Daszyńskiego, Rondo Daszyńskiego - Świętokrzyska, Świętokrzyska -Centrum, 

Centrum - Książęca), co znacznie wydłuży czas dojazdu do pracy.

Autobus linii 171 zwykle w godzinach szczytu jest pełny pasażerów co najmniej do przystanku Książęca, więc osób które potrzebują tego autobusu jest dużo.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o pozostawienie linii 171 na obecnej trasie, lub o stworzenie nowej linii autobusowej, która łączyła by Odolany i ul. Książęcą i ul. Rozbrat.Witam, zmiany w komunikacji na Woli są jak najbardziej zrozumiałe. Jednakże proszę rozważyć wydłużenie linii, które mają kończyć / rozpoczynać bieg w okolicach Metro Księcia Janusza do pętli 

Znana. 

Jest tam nowe osiedle, domki rodzinne, mają być budowane nowe drogi dojazdowe od Fortu Wola, dojście do Metra z tamtych okolic to ok 2 km. Jedynym rozwiązaniem jest dojście do przystanku 

Znana, który znacznie skraca drogę. Jednakże redukcja linii w tych okolicach nie zachęci do korzystania z metra tylko wybieranie alternatywnych możliwości transportu. 

Dzień dobry, piszę do Państwa w sprawie zmian jakie planowane są na Woli po otwarciu metra. Przez 6 lat mieszkałam w pobliżu ul. Redutowej, którą jeździł autobus 154. Niestety nigdy nie był on o 

czasie, zarówno w jedna jak i w drugą stronę. Obecnie również mieszkam przy ul. Redutowej, ale na nowopowstałym osiedlu. Obecnie jeździ obok naszego bloku autobus 167 i 155. Myślę, że warto 

zastanowić się nad pozostawieniem starej trasy autobusu 167 i ewentualnej zmianie trasy 154. Autobus 167 pozwala dojechać na Mokotów. Po jego zabraniu mieszkańcy naszego osiedla zostają zdani 

jedynie na autobus 154, który niestety, ale praktycznie nigdy nie jest o czasie. Tym bardziej, że na jego początku, jak i końcu trasy zazwyczaj są korki... Aby gdziekolwiek dotrzeć konieczne będą liczne 

przesiadki. Niestety zamiast kierować się do przodu będziemy musieli cofać się do II linii metra autobusem 154 lub 197, aby potem przesiąść się z metra do kolejnego metra. Niestety nie ułatwi to 

dotarcia do pracy w godzinach porannych. Natomiast jeśli pojedziemy 154 do PKP Kasprzaka trzeba będzie czekać na przesiadkę w 167. W ten sposób dotarcie na Mokotów niestety przedłuża się. Czy 

nie warto byłoby zmienić trasę 154 tak, aby jechał PKP Kasprzaka, Wolska, Elekcyjna, Reduta Wolska, Redutowa, Olbrachta, Górczewska?? W ten sposób zyskalibyśmy lepsze połączenie. A 167 

pozostawić bez zmian tak, aby jechał Redutową. W niedługim czasie zostaną oddane kolejne budynki w naszej inwestycji. Już teraz w godzinach porannych jest duży problem, aby spokojnie wejść do 

autobusu. Wiele osób korzysta z komunikacji miejskiej. Jest sporo osób z dziećmi, które dojeżdżają do szkół i przedszkoli. Przy skrzyżowaniu ul. Redutowej i ul. Krysta również jest oddany nowy 

budynek. Zapotrzebowanie na komunikację miejską jest duże. Niestety jako mieszkaniec ulicy, która nie jest tak duża jak Górczewska czuję się nieco pominięta jeśli chodzi o dostęp do komunikacji. Aby 

gdziekolwiek dotrzeć będę zmuszona do dostania się do metra. Niestety II linią metra nie dojadę wszędzie. Liczne przypadki pozostawiania bagaży na stacjach powodują, że bezpieczniej czuję się w 

autobusie. Dodatkowo uważam, że płacąc za bilet ZTM powinnam mieć większy wybór jeśli chodzi o sposób dotarcia do miejsca docelowego. Planowane zmiany niestety zmuszają niejako do cofnięcia 

sie w okolice Górczewskiej, aby przesiąść się do metra. Częstotliwość kursowania autobusów w tym rejonie niestety też pozostawia wiele do życzenia. Autobus 154 zwykle jest autobusem "krótkim". Przy 

obecnym zaludnieniu terenów ul. Redutowej i pobocznych niestety, ale nie będzie zdawał egzaminu. Tym bardziej, że w razie opóźnienia może dojść do sytuacji, iż osoby będąc na przystanku nie 

dostaną się do środka. Już teraz jadąc autobusami jadącymi ul. Redutową ok. godziny 7.00 można trafić na spory tłok. A są to autobusy "długie". Czas dotarcia w okolice Mokotowa i Ochoty niestety 

wydłuży się i zamiast ułatwić nam dotarcie do pracy, szkół czy przedszkoli utrudni go ze względu na liczne przesiadki. W razie trudności ludzie mieszkający na nowym osiedlu, a wszystkich mieszkań 

będzie ok. 500 lub 600, będą powoli przerzucać się na własne samochody. Powstaną duże korki,co z pewnością utrudni pracę nowej zajezdni, która jest planowana. Bardzo proszę o przemyślenie 

powyższych uwag. Z Wolą jestem związana od kilkunastu lat i niestety nikt, kto nie korzysta z komunikacji w tym rejonie w życiu codziennym nie powinien samodzielnie podejmować decyzji bez 

wysłuchania ludzi, którzy codziennie zmagają się z trudami komunikacji. Liczę na przeczytanie mojej wiadomości i przemyślenie zawartych w niej uwag. 

Dzień dobry

Chciałabym poprosić o rozpatrzenie moich zastrzeżeń co do zmian trasy linii 171. Mieszkańcy ulic Wrocławska, Powstańców Śląskich po zmianie trasy tej linii zostaną bez jedynego autobusu do 

centrum miasta a z tych okolic metro nie będzie aż tak blisko, żeby dojazd był komfortowy i szybki. Zmiana trasy spowoduje konieczność kilku przesiadek co dla mnie ale też dla wielu osób, w 

szczególności starszych, których jest tutaj dużo, jest bardzo niekomfortowe. Po dyskusji z kilkoma osobami widzę,że nikt nie jest za zmianą trasy tej linii , każdemu mieszkańcowi bardzo utrudni to dojazd 

do pracy czy nawet lekarza. Będziemy wdzięczni za wzięcie pod uwagę zdania mieszkańców w szczególności ulic Wrocławska, Powstańców Śląskich ponieważ to my jesteśmy pasażerami tego 

autobusu i to my z niego korzystamy i wiemy jak bardzo utrudni nam to codzienne funkcjonowanie. 

Szanowni Państwo, 

bardzo proszę o zapoznanie się z poniżej opisanymi uwagami w sprawie zmian w komunikacji autobusowej przy ul. Redutowej w Warszawie. Na dzień dzisiejszy na przystanku autobusowym „Zajezdnia 

Redutowa” zatrzymują się na żądanie jedynie dwa autobusy 155 i 167, które kursują co 10-12 min i dowożą mieszkańców do przystanku „PKP Wola Kasprzaka” stanowiącego dogodny punkt 

przesiadkowy w kierunku m.in. Dw. Zachodniego, Ochoty czy Mokotowa. Zaproponowane zmiany w kursowaniu autobusów spowodują, że jedynym autobusem, który będzie dowoził mieszkańców we 

wskazanym kierunku to linia 154, która zgodnie z założeniami ZTM będzie kursował z częstotliwością 15/20 min, co w sposób jednoznaczny pogorszy transport mieszkańców ul. Redutowej. Rozumiem, 

że priorytetem ZTM jest dowożenie mieszkańców do M2 Księcia Janusza, ale niezbędna jest również komunikacja w przeciwnym kierunku, która zapewni mieszkańcom możliwość dojazdu również w 

inne części miasta. Proszę przy tym wziąć pod uwagę, że na ul. Redutowej 25 powstają nowe osiedla, a najbliższych miesiącach wprowadzi się tam kilka tysięcy nowych mieszkańców, co w sposób 

jednoznaczny wpłynie na przeładowanie linii 154.  Przy założeniu, że linia nr 155 zostanie zlikwidowana, proponuję więc aby pozostawić autobus nr 167 na obecnie kursującej trasie i zwiększyć 

częstotliwość kursowania linii 154 na trasie obejmującej ul. Redutową, tak aby zabezpieczyć potrzeby obecnych i przyszłych mieszkańców w szczególności w godzinach szczytu kiedy zdarzają się częste 

opóźnienia a w autobusach jest tłok. Dodatkowo bardzo proszę o zmianę statusu przystanku „Zajezdnia Redutowa” z przystanka na żądanie na przystanek stały.

Z poważaniem,

Dzień dobry,

Propozycja linii 109, 149, 154, 714, 719 i 729 od aktualnej pętli os. 

Górczewska do Metro Księcia Janusza to zdecydowanie za mało autobusów zwłaszcza w godzinach szczytu 7-10 i 15-19 w tygodniu. Już teraz po wycofaniu tramwajów na tym odcinku są problemy aby 

wsiąść do 109 który jeździ co 5 min. Autobusy 7xx i dodatkowy 149 nie rozwiążą tego problemy zwłaszcza po ograniczeniu 109 do 20min cyklu kursowania.

Moja propozycja to 109 co 7-8 min w godzinach szczytu, lub 149 co 5 min (tu zważywszy dlatego iż linia jest obsługiwana przez krótkie autobusy)

Mam propozycję aby linia 106 w kierunku młynów skierowac na trasę wydłużoną BROWARNIA-...- Płocka-Obozowa-KOŁO

Albo drugi wariant

BROWARNIA-...-Płocka-Górczewska-Deotymy-Obozowa-KOŁO

Myślę że dzięki temu wiele wiecej osób z ulic zlokalizowanych przy majakowskiego czy magistrackiej miało my zdecydowanie lepszy dojazd do metra i kolei dzieki temu połączeniu.



Szanowni Panstwo,

po zapoznaniu sie ze zmianami, jakie nastapią po uruchomieniu metra na Woli, chcialabym podzielic sie swoimi spostrzezeniami.

Docelowo ul. Skierniewicką ma jeździć autobus 106 i tramwaj 10 i 11, ktore aktualnie kursują. 

Ul. Plocką po otwarciu ma jezdzic jedynie autobus 103.  Dlaczego nie moze na dawną trasę wrocic 109?  To bylo doskonale polaczenie z dworcem centralnym bez koniecznosci przechodzenia 

przejsciem podziemnym jak to sie dzieje w przypadku tramwaju linii 10. Poza tym ulica Skierniewicka i Plocka mają mniej wiecej taką samą szerokosc i na jednej z nich funduje sie 3 srodki komunikacji, a 

na drugiej tylko jeden. Poza tym autobus 109 byl polaczeniem z Wola Parkiem oraz Bemowem bez  koniecznosci przesiadki.

Metrem na zakupy nie dojadę bezposrednio.

Bardzo zmartwiła mnie informacja ,że linia 171 będzie miała skróconą trasę i jedynie do Dworca Centralnego będzie można dojechać z przystanku Góralska autobusem 109.Będzie to duże utrudnienie 

mając do dyspozycji tylko jeden autobus. 

Ja na Dworcu Centralnym przesiadam się do autobusów jadących na Sadybę ,a takich osób jest dużo ,bo widzę ile osób wysiada na dworcu ,żeby przesiąść się do innych autobusów. 

Teraz mając do dyspozycji 109 i 171 łatwiej jest dojechać i dopasować czas do autobusów do których się przesiadamy.Nadmieniam ,że jadę do pracy i wpasowanie się w autobusy na dalszą trasę jest 

bardzo istotne ,nie mówiąc o tym,że jak zawiedzie jeden autobus to jest alternatywa drugiego,a tak w razie kłopotów staję przed faktem spóźnienia się do pracy.Oczywiście wychodzi się wcześniej ale 

jednocześnie polegając 

na rozkładzie jazdy.Wypadnięcie autobusu z kursu będzie stanowił problem bo brak będzie drugiej linii alternatywnej dla 109 i dojazdu do dworca.Powinny być pozostawione te dwa autobusy dojazdowe 

do dworca nie tylko ze względu na pracujących ale również tych podróżujących koleją. 

Proszę wziąć to pod uwagę,bo osób dojeżdżających do dworca jest bardzo dużo,autobusy są pełne. 

Chcialambym zgłosić swoją uwagę co do linii autobusowej nr E-2. Przed budową metra była to jedyna linia ktora łączyła Wilanów z ul. Radiową i mam nadzieję że zostanie ona przywrócona przynajmniej 

w takich godzinach jak poprzednio- porannych i popołudniowych. Mimo otwarcia metra i tak będzie kłopot z dotarciem z Wilanowa na Bemowo...bez wielokrotnego przesiadania się... Mam nadzieję że 

rozważą Państwo tę uwagę pozytywnie.Nazywam się P... D.... i jestem mieszkanką warszawskich Odolan, a więc ok. 4km w linii prostej od centrum Warszawy. Od 2020r. według Państwa projektu nie będę miała fizycznej możliwości 

bezpośredniego dojazdu do centrum. Na przestrzeni lat warszawskie Odolany bardzo się rozwinęły. W rejon skrzyżowania Kasprzaka z ulicą Jana Kazimierza wprowadziło się ok. kilka tysięcy osób.

Zdaję sobie sprawę, że przed budową metra kursował tutaj jedynie autobus linii 105, 178 oraz 155.

155 kończył kurs na stacji Rondo Daszyńskiego, 178 jeździ co prawda na Stare Miasto, ale bardzo rzadko (ok 20 minut), a 105 podobną trasą w okolice Powiśla. Przed budową metra nie było zatem 

żadnego autobusu, który kursowałby bezpośrednio do centrum (Rondo Dmowskiego, dworzec centralny). Pojawienie się linii 109 oraz 171 znacząco ułatwiło mieszkańcom Bemowa i Odolan poruszanie 

się do centrum, zwłaszcza że liczba mieszkańców 

w tym rejonie znacząco wzrosła. 

Moim zdaniem skrócenie większości tras ( w tym także dotychczasowej 105) oraz całkowita likwidacja linii 171) jest bezzasadna. Uważam, że powinien zostać chociaż autobus 171 jadący na Torwar i w 

okolicę Placu Trzech Krzyży. Chciałabym zaznaczyć, że część osób pracujących 

w okolicy Torwaru (jak np. ja). nie będzie miała możliwości bezpośredniego dojazdu do pracy, a ile jest matek z dziećmi lub osób niepełnosprawnych na osiedlu, które będą zmuszone przesiadać się do 

metra.

Z tego miejsca proszę o ponowne rozpatrzenie planu zmiany tras autobusów, z uwzględnieniem właśnie Odolan, które nie chcę aby pozostały czarną plamą na transportowej mapie Warszawy.W związku z projektem zmian w komunikacji na Woli po otwarciu metra zgłaszam następujące uwagi:

Linia 109 – częstotliwość

Otwarcie metra ma poprawić jakość życia mieszkańców Warszawy poprzez skrócenie czasu przejazdu. Ponieważ nie jest jeszcze skończone, aby ten cel udało się zrealizować, należy zadbać o dobre 

połączenia do pierwszego przystanku metra od strony Bemowa mieszkańcom Bemowa. Państwa propozycja ograniczenia częstotliwości kursowania linii 109 stanowczo nie realizuje tego celu (do czasu 

zakończenia kolejnego etapu obecnie w budowie).

Wg projektu zmian linia ta ma kursować co 20 min. Należy zauważyć, że w odcinku Os. Górczewska – Bemowo Ratusz obecnie kursują tylko 2 linie – 109 i 154. W związku z kolejnym etapem budowy 

metra nie kursują tramwaje. W okolicy tej mieszkają tysiące ludzi (okolice Lazurowej, Pełczyńskiego, pętli Os. Górczewska, Klemensiewicza, Tesco itd. – może Państwo nie zauważyli, ale powstało wiele 

nowych osiedli w tej części). Już teraz ciężko wsiąść do autobusów w godzinach szczytu (porannych i wieczornych) na przystanku Klemensiewicza, autobusy, szczególnie 109, przyjeżdżają pełne już z 

pętli.

Wiele zastrzeżeń jest także co do punktualności kursowania obu linii. Najczęściej nie mają związku z rozkładem, kursują wg własnego zdaje się. Przyjeżdżają często za wcześnie lub za późno, w 

zasadzie za każdym razem jest to niespodzianka.

W momencie, gdy mieszkaniec spóźni się choć minutę (lub nawet przyjdzie na czas, a okaże się, że autobus właśnie odjechał, bo był za wcześnie). Musi czekać 20 min!, aby dojechać do metra. 

Przejście na piechotę odcinka Os. Górczewska – Bemowo Ratusz zajmuje przynajmniej 15 min. To nie jest poprawa jakości życia mieszkańców.

Państwa propozycja jest kompletnie niezrozumiała i oderwana od rzeczywistości. Linia 154, nawet jeśli teraz będzie jeździła nieco częściej, nadal nie rozwiązuje problemu. Jest to niezwykle istotne w 

godzinach szczytu (miedzy 6 – 9 rano i 15.30-18 wieczorem).

Autobusy do metra z okolic Os. Górczewska i Klemensiewicza powinny odjeżdżać co 5 min max. Wówczas cel budowy metra jest realizowany. Metro jest najszybszym środkiem transportu. Jeśli 

Warszawa chce zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, to jednak właściwy dojazd do metra powinien być zapewniony. Rozwiązaniem jest albo zwiększenie częstotliwości linii 109 

lub utworzenie nowej na odcinku Os. Górczewska – przystanek metra (do czasu zakończenia obecnego etapu budowy metra i ponownego uruchomienia tramwajów na tym odcinku). W obu 

przypadkach częstotliwość kursowania autobusów powinna być max 5 min w godzinach szczytu. Tylko wtedy możliwa będzie szybka podróż do stacji metra w autobusie, w którym jest miejsce.

Absolutnie nie można ograniczać częstotliwości kursowania linii 109, szczególnie w godzinach szczytu.

Chciałabym przekazać jak bardzo kolejny raz rozczarowuje mnie moje miasto. Tym razem z powodu źle przemyślanych zmian w komunikacji w związku z otwarciem kolejnych stacji II linii metra 

(https://www.wtp.waw.pl/newsy/2019/12/03/autobusy-po-otwarciu-metra-na-woli/?fbclid=IwAR30BzViFrdPer5zYY05CEyFKIpj4C6K_IigxTm-7VWn2mkZeHIVRDqwmnc). Mieszkańcy Bemowa oraz 

dalszych dzielnic/części Warszawy (Chrzanowa, Babic itp.) są zmuszani tymi zmianami do korzystania z metra, nawet jeśli to powoduje znaczne utrudnienia w przemieszczaniu się po mieście. Najpierw 

są zmuszani, aby dojechać autobusem do metra, aby dojechać gdzieś do Centrum, gdzie znowu wiele z tych osób będzie musiało się przesiąść, bo nie wszyscy pracują w Centrum. Wszystkie te 

przesiadki wydłużają tylko i utrudniają podróż, co wpływa negatywnie na wiele aspektów życia (ludzie już na "dzień dobry" wchodzą ze stresem do pracy, po pracy gonitwa, przesiadki, żeby zdążyć 

odebrać dzieci, a nie daj Boże gdy kogoś czekają takie przesiadki z wózkiem). Chwalą się Państwo wyliczeniami, że "przed rozpoczęciem budowy metra w autobusach kursujących wzdłuż ul. 

Górczewskiej było w ciągu godziny ok. 5,4 tys. miejsc, metro w tym samym czasie zaoferuje ok. 24 tys. miejsc". Problemem jest jednak to, że metro nie jest dla wszystkich dobrym rozwiązaniem, a 

Państwo chcą na siłę "uszczęśliwić" ludzi odcięciem bezpośrednich połączeń autobusowych z Centrum. Liczby rzeczywiście wyglądają imponująco, ale nie odzwierciedlają realnych potrzeb 

mieszkańców. Sugeruję, aby zamiast drastycznie skracać trasę linii, zwłaszcza z obszarów leżących bliżej lotniska Bemowo i Chomiczówki (jak w przypadku 167, 171 i E-2), najpierw wrócić te linie na 

trasy sprzed budowy metra i zmierzyć jak wygląda ich wykorzystanie. Być może będzie warto zmniejszyć częstotliwość kursowania w godzinach pozaszczytowych, jednak dopiero po rzetelnej i dokładnej 

analizie po otwarciu metra. Metro będzie obsługiwało tysiące mieszkańców nowych osiedli z okolic Lazurowej, Batalianów Chłopskich, całego Chrzanowa. Tam ciągle budowane są nowe osiedla i ten 

trend utrzyma się jeszcze przez kilka lat. Metro już przy ratuszu Bemowo będzie zapchane. Zmuszanie mieszkańców Nowego Bemowa i Chomiczówki, aby przesiadali się do metra przy Księcia Janusza 

(bo tam jest planowany koniec trasy 171), które już będzie napchane pewnie do granic możliwości (wystarczy popatrzeć co dzieje się rano na Młocinach, gdzie jest mniej nowych osiedli, niż na Bemowie 

i Chrzanowie) to jest kompletne nieporozumienie delikatnie mówiąc. Ktoś, kto podjął decyzje o zmianach w komunikacji, nigdy nie widział jak wygląda obecnie Bemowo oraz jakie są plany deweloperów 

na budowę kolejnych osiedli. Postuluję o przywrócenie kursowania co najmniej linii 112, 171 i E-2 i dokonanie rzetelnej analizy wykorzystania tych linii po otwarciu metra. Jestem przekonana, że mimo 

otwarcia metra, te linie nie stracą na popularności i opłacalności, a samo metro przy tym nie ucierpi.

Dlaczego skracacie trasę linii  171 tylko do metra Księcia Janusza????????????????????   Ludzie z przystanku " Kazubów"  itp. gdzie  na ulicy Pełczyńskiego wybudowano wielkie nowe osiedla nie 

będą mieli żadnego autobusu dalej jak do Księcia Janusza  skandal.

Jest bardzo dobry autobus 523,  ale dopiero z przystanku Ratusz Bemowo do którego z Pełczyńskiego (cała ulica  aby się dostać do pracy idzie w stronę Powstańców Śląskich) i to  jest daleko.  Może by 

tak zrobić, aby autobus 523 zatrzymywał się na przystanku KAZUBÓW (nawet na żądanie)  i zebrał tych wszystkich ludzi z wielkich osiedli przy ulicy Pełczyńskiego.  Zamiast ludzie przesiąść się do 

metra to więcej ludzi będzie jechało swoimi samochodami, po tym co zrobicie z linią 171 i zabieracie również linię 112 nie wiem dlaczego  ten autobus nie może dalej jechać do Karolina.  Z tego co 

słyszę od ludzi to są oburzeni na ten proponowany nowy rozkład  od metra Księcia Janusza.

Dzień dobry,

zgłaszam uwagę dotyczącą zmiany w trasie i kursowaniu autobusu 102.

rozumiem skrócenie trasy do ronda Waszyngtona. Nie rozumiem jednak zmniejszenia częstotliwości. Po skróceniu trasy jest to linia dzielnicowa i powinna kursować częściej, ponieważ:

- jako jedyna linia zapewnia wygodne połączenie starych i nowych osiedli na Chrzanowskiego z tramwajami zarówno na ul. Grochowskiej, jak i Waszyngtona. Autobusy zatrzymujące się na Wiatracznej 

(188, 523, 123, 173) takiego połączenia nie zapewniają, gdyż ich przystanki są za bardzo oddalone od przystanków tramwajowych. 

- na trasie lub w pobliżu linii 102 znajdują się: szkoły, żłobki, przedszkola, szpitale, tereny zielone, Centrum Promocji Kultury, DBFO, niedaleko jest też urząd dzielnicy i OPS na Paca - linia zapewnia 

połączenie ważnych punktów podróży wewnątrz dzielnicy. Rano tą linią wielu rodziców odwozi dzieci do żłobka przy Kinowej, przedszkoli, szkół. Jest to jedyna linia która nowym osiedlom zapewnia 

wygodne połaczenie z parkiem Skaryszewskim

- jeśli linia ma zapewniać przesiadki do tramwajów w stronę Centrum na rondzie Waszyngtona, musi kursować częściej

Moja propozycja taktu dla linii 102 na trasie Olszynka Grochowska-Rondo Waszyngtona: 15/20/20

Uważam że skrócenie linii powinno się wiązać ze zwiększeniem częstotliwości.

Skoro przywracane są trasy  to rozumiem że zostaną przywrócone trasy linii E2 , 507, czy 167.

Analizując nowe propozycje kursowania autobusów po wprowadzeniu metra jestem przerażona. Czy ktoś wziął pod uwagę że ze środków komunikacji miejskiej korzystają także osoby starsze , z małymi 

dziećmi i przesiadki( nieraz nawet 3 razy) co kilka przystanków - bieganie po schodach do metra chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem delikatnie mówiąc. Już teraz podróż do pracy i z stała się 

gehenną . Kiedyś z osiedla Bemowo np na ulicę Grójecka jechało się linią 167 20 minut teraz ten czas wydłużył się do 50 min. już nie mówiąc w jakich warunkach jeździ się w 523 z którego jeszcze 

trzeba  przesiąść się  w  tramwaj przy Ratuszu lub w 171 na które trzeba długo czekać bo jak jadą to wszystkie naraz a później stoi się i czeka.

Nie wiem gdzie mieszkają osoby łącznie z Panem dyrektorem Witkiem , które podejmują takie decyzje ale na pewno nie mają nic wspólnego z jazdami środkami komunikacji miejskiej i mieszkaniem w 

Dzielnicy Bemowo. 

 Jeszcze jeden przykład : dojazd  na ulicę  Marszałkowską róg Swietokrzyskej kiedyś był autobus 171 teraz aby dojechać w to miejsce oczywiście trzeba "ganiać' po peronach metra lub innych 

autobusach już nie wspomnę o Krakowskich Przedmieściu. I tak można wyliczać w nieskończoność Waszą dobrą zmianę i ułatwianie życia ludziom , którzy płacą wcale  niemałe  pieniądze za bilety ,  

podatki w zamian co otrzymują ,zabawę w "berka" ze środkami komunikacji miejskiej .



Szanowni Państwo 

według komunikatu ZTM "Autobusy po otwarciu metra na Woli" "w przygotowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego projekcie zmian głównym założeniem jest zatem zapewnienie dogodnego 

dojazdu do metra, przy utrzymaniu wielu bezpośrednich połączeń ze Śródmieściem, przede wszystkim tramwajowych". Wygląda jednak na to, że skupiliście się Państwo jedynie na zapewnieniu dojazdu 

do metra (co również jest trochę naciąganą teorią, o czym później), ponieważ wraz z nowym rozkładem chcecie Państwo niemal kompletnie odciąć mieszkańców ulic Jana Kazimierza i Ordona od 

Śródmieścia. Piszę "niemal", ponieważ mieszkańcy ulicy Ordona będą mieć wciąż dostęp do linii 109... ale ma ona kursować co 20 minut!!! Mieszkańcy Odolan maja stracić dostęp do linii 105 

(Browarna), 171 i 190. Rozumiem, że część z tych połączeń pojawiła się w tym miejscu parę lat temu w związku z budową metra i zamknięciem ulicy Górczewskiej, ale chyba Państwo zapomnieliście jak 

bardzo w międzyczasie rozbudowały się Odolany - bloków mieszkalnych wciąż przybywa, a wkrótce zostanie tam wybudowany 26-pietrowy apartamentowiec. Wracając do zapewnionego dojazdu do 

metra... Zgadza się, że Odolany będą mieć połączenie z Rondem Daszyńskiego, ale nie zapominajmy, że Warszawa ma na razie tylko dwie linie metra, które dojeżdżają tylko do nielicznych rejonów 

Warszawy. Poza tym system przesiadkowy (uwzględniający metro) nie jest komfortowy dla osób starszych i rodzin z dziećmi w wózkach, które stanowią dużą część mieszkańców Odolan. Podsumowując 

niezbędna jest korekta zaplanowanej sieci połączeń autobusowych.

Dzień dobry,

pragnę wyrazić swoją dezaprobatę w stosunku do informacji o skroceniu lini 112. Linia obecnie łączy Bemowo z Targówkiem. zabiera pasażerów z Jelonek do bemowskiego centrum handlowego, potem 

do węzłu Conrada skąd studenci jeżdzą choćby na kampus UKSW. Autobus pozwala tez na łatwy dostęp do metra stare bielany, awf czy szpitala bielańskiego. Szybko dzięki niemu dostaniemy sie na 

Toruńską, aby wybrać sie stąd na zakupy do Annopolu, następnie na trasie są inne punkty sklepowe takie jak CH Targówek, M1, Ikea, Decathlon. Linia 112 to nie tylko bardzo komfortowy objazd do 

pobliskich centrów handlowych ale także szybki dostęp do innych wezłów przesiadkowych czy placówek medycznych i szpitali (Szpital Bielański, Bródnowski) czy urzędów (Bemowo i Bielany ratusz). 

Codziennie na przystanku człuchowska do autobusu 112 wsiada kilka osób. Autobus nigdy nie podjezdza pusty. Dlatego tez wnoszę o nieskracanie lini i umozliwienie miszekańcom Jelonek na szybki i 

komfortowy dojazd do powyższych punktów. Nie każdy potrzebuje dostać sie do metra na wolę, nie wszystko kręci sie wokól metra.

Witam,

uważam, że skrócenie lini 112 jest zupełnie bezzasadne. Tym autobusem podróżuje codziennie wiele osób z Jelonek. Jeżdzą z i do centrum handlowego na Karolinie, dojeżdżają do Bemowa Ratusz, 

wcześniej na Hale wolę na ryneczek czy do tramwaji.

Jest to bardzo ważne połączenie za którym już wile razy mieszkańcy walczyli i nie chcą go usunąć. Linia zastępcza 271 jest absurdalnym zastępstwem. Nie każdy bowiem potrzebuje jechać na wolę, tym 

bardziej, że linia 112 łączy bemowo z Bialanami a następnie z Targówkiem. Metro nie łączy z każdym miejscem. Proszę wziąć to pod uwagę, że planując komunikacje należy dbać przede wszystkim o 

pasażerów, nie zachęcając ich do korzystania z samochodu. A jesli mam sie 5 razy przesiadać to bez sensu jest dla mnie komunikacja.Dzień dobry, 

Nie udało się zarejestrować się do online chatu ztm. Bardzo proszę zostawić linie 171 i 105. Codziennie jeżdżę do pracy do Królewskiej (czasami jadę 171 i wysiadam na Emilii Plater). I tak nie jest 

wygodne, że nie każdy 105 jedzie do Browarnej, tylko do Ronda Daszyńskiego. Usunięcie długiej trasy 105 jest bez sensu, autobus jest przepełniony i bardzo dużo ludzi korzysta właśnie z dłuższej trasy 

105.

Dot. PROJEKT ZMIAN W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PO OTWARCIU ULIC NAD STACJAMI METRA ORAZ PO URUCHOMIENIU TRZECH STACJI METRA NA WOLI

Zajmujecie się tylko dojazdem do centrum, a najpotrzebniejsze połaczenie Bemowa (wszystkich nowych osiedli wzdłuz Lazurowej) to połaczenie ze Służewcem. To tam codziennie tysiace z nas jezdzi z 

Bemowa do pracy!!!

Autobus 189 jest PRZEPEŁNIONY 

Jadac w strone Służewca już na przystanku Raginisa jest pełny, dalej jest tylko straszniej… czesto ludzi enei mogą wsiąść do autobusu. A wcele nei jezdzi za często. Powienien być co 3 minuty w 

godzinach 7:00 – 10:00. 

W druga strone popoludniami jest powrót i na PKP Służewiec NIE DA SIĘ WSIĄŚĆ!!! Trzenba czasem 30-4 odczekac az się uda. 

Tez ponien być co max 3 minuty w godzinach 15:30 – 18:30

I od razu napisze ze 401 nie pomaga, on jezdzi do Wloch a my potrzebujemy połączenia Bemowo Służewiec 

Jako mieszkaniec Woli (ul. Kasprzaka), proszę o zachowanie linii nr. 171, gdyż jest to BARDZO wazna linia dla wielu osób dojeżdżających do centrum, czy tez dalej na Powiśle. Przykładowo, przystanek 

Ordona w stronę Ronda Tybetu, jest zawsze rano przepelniony ludźmi i bardzo duża część z nich, jak i m. in. ja, korzysta z linii 171.

Witam!

Stanowczo sprzeciwiam się skróceniu linii 112, jest to jedyna linia autobusowa łącząca Jelonki zarówno południowe jak i północne z resztą dzielnicy oraz Bielanami, Targówkiem, Bródnem i Markami. 

Przejeżdża także przez Żerań FSO stanowiąc niezawodną przesiadkę w kierunku północnej części Dzielnicy Praga - Północ. Gdy na Powstańców Śląskich awarii ulegną tramwaje jest to jedyna linia 

jadąca prosto na Bielany. Przesiadki do metra dla wielu osób starszych są problematyczne, nieprzewidywalne i potrafią znacznie opóźnić podróż. Dlatego wnoszę jak na wstępie.

Dzień dobry nazywam się J...... Z........ jestem mieszkańcem Mokotowa. Czytałem trochę o tych zmianach co chcecie wprowadzić w kwietniu po otwarciu metra na Woli. Więc chciałbym przedstawić 

swoją opinię:

 

Moje propozycję są takie

linie 102 pozostawić na tej samej trasie 

linie 105 pozostawić  na tej samej trasie 

linię 171 pozostawić  na tej samej trasie 

linię 520 pozostawić  na tej samej trasie 

 

co do pozostałych zmian nie mam żadnych zastrzeżeń.

Dzień dobry,

Zgłaszam swoją negatywną opinię odnośnie planowanych zmian na ulicy Deotymy. Zgodnie z projektem ma zostać skierowana tam jedna linia 129 kursująca z Koła na Ursus co pół godziny. 

Takie rozwiązanie jest zupełnie niewystarczające dla dobrego skomunikowania dla mieszkańców m.in. ul. Sitnika, Ringlelbluma czy też Czorsztyńskiej, często osób starszych korzystających obecnie z 

przystanków przy ul. Deotymy. 

Przed rozpoczęciem prac przy budowie metra ul. Deotymy kursowała linia 167, którą można było dojechać na Bemowo czy też pod Dworzec Zachodni. Również obecnie kursuje podobnie kursująca linia 

184 oraz dodatkowo 197. 

Planowana linia 129 kursująca jedyne co 30 min i tak nie zapewni dogodnego skomunikowania ze stacją metra  Księcia Janusza ani dojazdów na Bemowo czy też w okolice Dworca Zachodniego. 

Przesunięcie linii 184 na ul. Ciołka jest bardzo niekorzystne dla mieszkańców na wschód od ul. Deotymy, w szczególności osób starszych. Czyni mocno wątpliwym ogólny sens utrzymywania 

przystanków na ul Deotymy jedynie dla niszowej linii 129 kursującej co pół godziny na Ursus. 

Nie ma konieczności kierowania linii 184 na ul. Ciołka w taki sposób aby "przejeżdżała" przez stację metra. Linia ta będzie bowiem dublowała jeżdżącą bardzo często linię 171 która dowiezie 

mieszkańców Bemowa do metra. Linia 184 i tak nie zabierze dodatkowych osób do stacji Księcia Janusza gdyż przy ul. Dywizjonu 303  nie ma zabudowań mieszkalnych. Pozostawienie linii 184 

kursującej przez ulicę Deotymy z kolei umożliwi zatrzymanie na przystanku przy Parku Moczydło z którego jest blisko do stacji metra  Księcia Janusza.

Zapowiedziane zmiany wykluczają komunikacyjnie mieszkańców na wschód od ul. Deotymy, odbierając możliwość dojazdu na Bemowo czy na Dw. Zachodni. Linia 129 nie daje zaś nic w zamian, nie 

zapewniając nawet godnego stolicy dojazdu do stacji metra Księcia Janusza. 

Postuluję pozostawienie linii 184 kursującej przez ul. Deotymy jak ma to miejsce obecnie.  

Dzień dobry,

Odnośnie proponowanych zmian tras po otwarciu nowych stacji metra na Woli chciałabym zaapelować o pozostawienie połączenia 105 do Browarnej oraz trasy 171 w obecnej opcji. Brak tych 2 linii 

praktycznie pozbawi mieszkańców Odolan bezpośredniego połączenia do centrum. 

Mam małe dzieci /jak wielu innych mieszkancow Odolan/ i nie wyobrazam sobie przesiadac się w zimę kilka razy w drodze do lekarza z chorym dzieckiem. Kilka przesiadek komunikacja miejska na tak 

krótkim odcinku moze spowodować, że wiele osob w tego typu sytuacjach przesiadzie sie do samochodu - a przeciez nie do tego dążymy!

Odnośnie linii 171, z której korzystam na codzień dojeżdżając do pracy - chciałam zauważyć, ze w godzinach szczytu jest naprawdę zatloczona - co świadczy o tym, że wiele osób z niej korzysta by 

dostać się z wciąż rozrastajacych się Odolan do południowego Śródmieścia/Powisla. Na obecnej trasie 171 otwarcie nowych stacji metra niewiele zmieni.



Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych w związku z proponowanymi zmianami tras autobusów po otwarciu metra na Woli, jako mieszkanka tych obszarów, chciałabym wyrazić swoją opinię. 

Poruszając się po mieście w tygodniu pracy korzystam wyłącznie z komunikacji miejskiej, i proponowane zmiany będą miały istotny wpływ na moje dojazdy.

Przede wszystkim chciałam bardzo mocno zaprotestować przeciwko skracaniu trasy linii 520 w zaproponowanej formule. Moim zdaniem należałoby ją utrzymać na zbliżonej trasie do obecnej (tj. Płocka 

Szpital - Marysin). Proszę zwrócić uwagę, że dla mieszkańców okolicy Ronda Kercelak otwarcie nowego odcinka metra nic nie zmienia - stacja Płocka znajduje się w podobnej odległości, jak stacja 

Rondo Daszyńskiego. Ponadto stacja Płocka znajduje się dalej od centrum, zatem w celu podróży do Śródmieścia, należałoby się dość wyraźnie cofnąć, co jest oczywiście bez sensu.

Linia 520 jest bardzo popularna. Jeżdzę nią o różnych porach (najczęściej w godzinach porannego i popołudniowego szczytu) i zazwyczaj już na przystanku Leszno co najmniej nie ma miejsc 

siedzących - pomimo dość częstych kursów. Jest to bardzo szybki sposób na dostanie się do Śródmieścia - pl. Bankowego, Centrum czy Pl. Konstytucji, a także na drugi brzeg Wisły. Dzięki buspasom 

autobus praktycznie nie stoi w korkach. Także na odcinku za rondem Kercelak w stronę centrum trasa autobusu w żaden sposób nie pokrywa się z trasą II linii metra, ani nie jest dla niej 

komplementarna. Innymi słowy, trasa autobusu 520 i potok pasażerów, który ta linia obsługuje, nie pozostaje w istotnym związku przyczynowym z otwarciem nowego odcinka II linii metra. Dlatego 

nieracjonalnym jest wycofanie tej linii z Woli, gdyż nowy odcinek II linii metra w żaden sposób, na żadnym etapie podróży nie zastępuje linii 520. Dlatego też proponowane skrócenie jest nieracjonalne i 

stoi na przekór zasadom, które powinny przyświecać miastu podczas organizowania transportu publicznego. 

Dlatego moim zdaniem linia 520 powinna obsługiwać co najmniej okolice Młynowa (wzdłuż dotychczasowej trasy po ul. Leszno) z organizacją pętli/postoju w dogodnym miejscu. Linia 520 stanowi szybki, 

pewny sposób na zapewnienie mieszkańcom Młynowa dostępu do Śródmiescia Północego, Południowego oraz Saską Kępę i powinna się ostać.

Drugim aspektem jest wycofanie z okolic ul. Leszno linii E-2. Linia E-2 także w żaden sposób nie pokrywa się z nowym odcinkiem metra, zatem wycofanie jej nie jest bardzo racjonalne. Także ta linia ma 

dużo pasażerów na odcinku Wola-Śródmieście. W mojej ocenie wycofanie zarówno linii 520, jak i E-2 z okolic Ronda Kercelak jest działaniem antypasażerskim, jako, że nowe stacje metra nie poprawią 

układu komunikacyjnego w tej okolicy. 

W sprawie planowanej zmiany trasy autobusu 102 uważam skrócenie trasy do ronda Waszyngtona za zły pomysł. Rozumiem potrzebę korekty trasy po uruchomieniu kolejnych stacji metra na Woli i 

dlatego myślę, ze skrócenie trasy z obecnej pętli  MŁYNÓW na istniejące : KONWIKTORSKA, PL. PIŁSUDSKIEGO lub MARIENSZTAT  będzie kompromisowym rozwiązaniem które umożliwi dogodny 

dojazd z Grochowa do Śródmieścia i możliwość przesiadki do metra M2.

Uzyskałem informację, że po otwarciu II linii metra w dzielnych Wola zostanie skrócona linia 112 i tym samym zabrana z pętli Karolina.Uważam, że mieszkańcy Jelonek bardzo dużo stracą i wielu 

pasażerów jest oburzonych ta decyzja. Uważam, że autobus linii 112 powinien nadal kursować na Karolin i tym samym apeluje by linia 112 pozostała na trasie w kierunku Karolin.

Szanowni Państwo,

w związku z konsultacjami społecznymi dot.kursowania autobusów po otwarciu metra na Woli i proponowanymi zmianami, chciałabym zgłosić propozycję korekty. Dotyczy ona lepszego połączenia 

Ursusa ze stacją Ks. Janusza. Dla jego optymalizacji, planowana trasa linii 271 powinna zostać wydłużona do pętli Ursus-Niedźwiadek. Obecnie kierunek ten obsługuje tylko jedna linia 197. 

W proponowanych trasach Ursus w dalszym ciągu pozostaje z bardzo utrudnionym dostępem do metra. Istotną okolicznością jest tutaj maksymalne zmniejszenie ilości przesiadek. Po udostępnieniu 

bezpośredniego połączenia Ursusa ze stacją Ks. Janusza otwiera się możliwość nieskrępowanej i bardzo szybkiej komunikacji z całą Warszawą, z uwzględnieniem jej wschodniego, północnego i 

południowego krańca. Połączenia kolejowe, ze względu na ograniczenie geograficzne linii, autobusowe ze względu na ograniczenie geograficzne i czasowe, i brak tramwajowych, nie zapewniają pełnej 

mobilności mieszkańcom. Paradoksalnie, z położenia Ursusa w dogodnym węźle komunikacyjnym, ze względu na odległości, mogą korzystać jedynie dysponujący samochodami. Spowodowane jest to 

bardzo ograniczoną ofertą transportu miejskiego, zwłaszcza na osi północ-południe.

Uważam że bezzasadne jest likwidowanie linii 171, która jeździ bardzo dużo osób. Mieszkam na odolanach , jeśli ta linia zostanie zlikwidowana nie będę mogła bezpośrednio dojechać do centrum, będę 

musiała dwukrotnie się przesiadać w metrze... Nie przyspieszy to czasu podróży wręcz wydłuży, nie wspominając o tym że perony na rondzie daszynskiego już są przepełnione w godzinach szczytu. 

Rozumiem że rozwój komunikacji ma usprawniać przemieszczanie się mieszkańców po stolicy ,a nie wydłużanie i utrudnianie im dotarcia do pracy.

Biorąc pod uwagę że w konsultacjach prawdopodobnie wezmą udział głównie osoby niezadowolone, chciałbym poinformować że moim zdaniem propozycje zmian są bardzo trafione.

Bardzo dobrze wyglądają zmiany na krańcach Znana i Młynów. W miarę możliwości proponowałbym zachowanie 5 minutowych odstępów między odjazdami z pętli, czego obecnie nie udało się 

zrealizować na Młynowie.

Jestem pewien że dysponują Państwo solidnymi danymi uzasadniającymi skrócenie trasy 112 i 171. Jestem pewien że zmiany te spotkają się z oporem mieszkańców okolic ul. Powstańców Śląskich (jak 

to już miało miejsce w przeszłości po oddaniu torowiska) dlatego proponowałbym nacisk na informację o pozytywnych aspektach tych zmian.

Dzień dobry,

chciałbym zabrać głos ws konsultacji związanych z planowanymi zmianami w układzie komunikacyjnym na Woli, Bemowie i Bielanach. Doprowadzenie M2 do stacji Księcia Janusza, bezdyskusyjnie 

zmieni nawyki komunikacyjne pasażerów mieszkających w okolicy Moczydla, Ulrychowa, ale także Koła. Zaproponowano bardzo szeroki wachlarz zmian, nie wszystkie propozycje zmian tras autobusów 

są pochodnymi zmian w bezpośrednim sąsiedztwie ich tras. Kwestia długich tras, narastających przez to opóźnień czy fizycznej niemożliwości kursów bezprzesiadkowych są zrozumiałe. Mimo wszystko 

cześć decyzji jest cokolwiek chybionych;

105 linia, która powstała niejako z połączenia kilku linii i wycofania pozostałych pozostając jedynym połączeniem Jelonek i osiedli okolic Olbrachta ze Śródmieściem. Na przestrzeni minionych lat 

zlikwidowano linie 106, 406, 506, E-6, przenosząc ciężar dowozu na linię 105. Podczas czatu z Wiesławem Witkiem podnoszono tematy braku możliwości wejścia do autobusów na wysokości Ciepłowni 

Woli, okolic Jana Kazimierza, czy samych Odolan. Może warto rozważyć przywrócenie linii E-6 jako linii dowożącej mieszkańców Jelonek w godzinach porannego szczytu z pominięciem przystanków 

między Aleja Czerwca a Metrem Daszynskiego, rownolegle do kursów linii 105. Uruchomienie linii od połowy kursu spowoduje tylko utrzymanie tłumu w co drugim kursie, nie jest rozsądne ze ludzie w 

porannym szczęście będą przepuszczać autobusy licząc na puste kursy na trasie z Cm.Wolskiego. 

271 pomysł z uruchomieniem linii, która z Karolina będzie dowoziła pasażerów do krańca Metro Księcia Janusza to postawienie ich przed wyborem: często jeżdżąca linia 105 do Metra Rondo 

Daszynskiego i taki sam czas do Stacji Księcia Janusza dłużej drogi i dalszy dystans. Ilość sygnalizacji świetlnych między przystankiem Człuchowska a Ratusz Bemowa wydłuża podróż do ponad 10-

12minut. Autobus raczej stoi w miejscu albo korku niż się porusza. Na tym dystansie do metra dowiezie świetnie linia 190 o już wysokiej częstotliwości. 

112 jest linią, która po kilku korektach trasy w sposób bardzo dynamiczny łączy obecnie Chrzanów, Jelonki, Bemowo, Bielany pośrednio Żoliborz z Targówkiem i Markami. Częściowo zastąpiła stopniowo 

wycofywane linie łączące Jelonki z Bemowem, jak 105, 106, 384, 386 czy nawet 184. Obecnie pozostaje jedyna, jedyna, linia łączące bezpośrednio tych kilka dzielić i dużych osiedli m.in. Jelonki, 

Lotnisko Bemowo, Słodowiec, Stare Bielany, Brodno czy okolice CH Głebocka. Linia cieszy się dużą popularnością niezależnie od pory dnia, a przy zwiększonej częstotliwości może tylko zyskać z uwagi 

na atrakcyjna trasę. Nie jest alternatywą dla tramwajów kursujących wzdłuż Powstańców Śląskich a bardzo dobrym uzupełnieniem i wzmocnieniem oferty transportowej. Linia wielokrotnie wpisywana była 

na listę linii popularnych metrolinii które miały stanowić kręgosłup transportowy miasta i dzielnic. Nie przetrącajmy go! Jelonki będzie stawać się kolejna starzejąca się dzielnica, nikt nie postuluje 

bezpośrednich autobusów spod domu w dowolne miejsce w Warszawie, jednak konieczność kilku przesiadek żeby dostać się w obrane miejsce staje coraz się większym wysiłkiem dla seniorów. 

Moja uwaga dotyczy przystanku przy Orzechowej jest tam dużo biur i duży kompleks sklepów a zatrzymuje się jeden autobus 189 gdzie w godzinach szczytu zawsze jest nie o czasie z powodu korków 

który jest przeładowany a autobus 401 nie dość jak widzę z mojej obserwacji jeżdzi jeden za drugim i na ogół jedzie pusty że jest przyśpieszony to ten jeden przystanek między Hynka a WKD Raków by 

go nie zbawił ,a po drugie jest to nie ekonomiczne i uciążliwe dla pasażerów że jeden autobus jedzie pusty a w drugim pasażerowie depczą sobie po butach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Piszę w związku z planowanymi zmianami w kursowaniu autobusów wynikającymi z wprowadzenia połączeń metra na Woli.

Opis zmian znalazłem tutaj:  https://www.wtp.waw.pl/newsy/2019/12/03/autobusy-po-otwarciu-metra-na-woli/ 

Personalnie bardzo mnie zdziwiły (oraz, przyznam, zdenerwowały) zmiany dotyczące linii 520. W wyniku planowanych zmian linia ta kończyć ma trasę na przystanku CENTRUM. Oznacza to, że:

- Plac Bankowy zostanie pozbawiony jedynej linii przyśpieszonej w kierunku centrum

- Plac Bankowy zostanie pozbawiony jedynego bezpośredniego połączenia z trasą łazienkowską, Rozdrożem, Ostrobramską i powiązanymi okolicami

- zlikwidowana zostanie bezpośrednia możliwość dostania się z Domów Centrum na Plac Bankowy i dalej

-  Wola utraci przyśpieszoną i bezprzesiadkową opcję dostania się do centrum

Rozumiem, że zmiany podyktowane są obecnością połączeń metra, jednak warto zauważyć, iż metro jest opcją znacznie mniej wygodną - wymusza przesiadki oraz wędrówki tunelami, nie oferuje też 

efektywności dobrze zaprojektowanych, ciągłych tras autobusowych, szczególnie jeśli mowa o autobusie linii przyśpieszonej.

Uprzejmie proszę o uwzględnienie powyższych uwag. Z punktu widzenia pasażera połączenia ciągłe bez przesiadek to opcja pożądana i wygodna. Tak drastyczne cięcie tak znanej i użytecznej linii 

autobusowej wydaje mi się o wiele zbyt drastycznym posunięciem.

Szanowni Państwo, 

piszę w związku z konsultacjami zmian w komunikacji miejskiej na Bemowie po rozszerzeniu II linii metra o odcinek wolski. 

Proponuję wydłużenie linii 249, tak aby jeździła na pierwszą stację II linii metra, tj. Księcia Janusza. To jedyny sposób na zagwarantowanie mieszkańcom Chrzanowa (w tym rozbudowujących się bloków 

przy ul. Rayskiego, Szeligowskiej, Coopera i Batalionów Chłopskich) wygodnego dojazdu na stacje metra (do czasu uruchomienia stacji Metro Chrzanów). Proponuję też, aby w godzinach szczytu w 

tygodniu jeździły nieco częściej, tj. co 20 minut, a nie 30 minut jak dotychczas. 

Proponuję także przywrócenie autobusu 506, ponieważ to jedyny wygodny dojazd na stronę praską. Być może warto byłoby zmodyfikować lekko trasę, tak aby od odcinka wolskiego do praskiego nie 

pokrywała się z II linią metra. 

Mieszkańcy dzielnicy Torwar znajdującej sie na uboczu tzn. między ulicą Rozbrat a Wisłostrada są bardzo zadowoleni z kursującego tu autobusu 171. Jest to chyba jedna z najdłuższych linii w 

Warszawie. Bez trudu można sie dostać do różnych części Warszawy. Nie bez znaczenia jest  też fakt, iż dużo starszych ludzi z naszej dzielnicy robi zakupy  w markcie Auchou na Woli. W każdy 

poniedziałek emeryci robiący tam zakupy mają doliczane do rachunku 5%. W ciągu roku można zaoszczędzić pewną sumę pieniędzy. Autobus 171 daje dobry wręcz komfortowy środek  do tego 

supermarketu. Osoby tam wybierające się wsiadają na początku trasy i wysiadają bezpośrednio pod Auchou.  Zabranie linii 171 z jej obecną trasą wręcz uniemożliwi starszym osobom robienia zakupów 

na Woli. Każda zdrowo myśląca osoba chyba zdaje sobie sprawę, że trudno jest z pełnymi siatkami przesiadać się aby dotrzeć do domu.Informacja o zmianie tras autobusowych zrobiła już wiele 

zamieszania i spowodowała lawinę telefonów do Radia na Myśliwieckie z prośbą o interwencje w  obronie autobusu 171, który od lat dobrze nam służy.  Proszę wzjąć pod uwagę dobro i wygodę 

mieszkańców naszego osiedla Torwar. Nie przeliczając wszystkiego na pieniądze i związane z tym oszczędności.



Mam kilka uwag w sprawie planowanych tras szczególnie jeżeli chodzi o połączenie młynowa z urlychowem, oraz urlychowem z dworcami PKP. 

Na wstępie wspomnę że nie wszyscy będą chcieli jechać metrem, a w zasadzie podjeżdżać do metra by przejechać 1stacje i znów 2 przystanki autobusem np. gdy będą chcieli dostać do przychodni na 

płockiej 49 czy szlękierów 11. Nie wspominając o ratuszu Wola. Rejon o którym mowa to cała ulica Olbrachta i jej odnogi od Redutowej do pętli Znana. Teraz jest to swoistą wyspa odcięta od tych miejsc 

i mieszkańcy nie mogą się doczekać wznowienia chociażby Lini 520,a tu niespodzianka - 520 planujecie zatrzymać na dw. centralnym. Zabieracie E-2 i odcinacie jeszcze bardziej połączenie z 

Mokotowem, Wilanowem i dw. centralnym. 

Mój mąż pracuje w TW na Młynarskiej i kilkoro kolegów z jego zakładu mieszka w tych okolicach i też będą mieli problem z dojazdem. Nie samym metrem człowiek żyje, nie łączy się komunikacji góra-

dół, prawo-lewo, a miejscami do których się jeździ: praca, urząd, dworzec, lekarz, szkoła, przedszkole, żłobek, sklepy. Nie może być tak że jadąc z dziećmi do pociągu, dw. autobusowy trzeba się 

przesiąść, czy iść na piechotę 30 min. bo komunikacją jedzie się 25 min. z czekaniem na przesiadki. Poza tym wystarczy że tramwaje staną, i nie ma połączenia nawet na Obozowej w kierunku centrum. 

Trzeba pomyśleć o wózkach i o dzieciach które 16-17 kończą zajęcia w przedszkolach i żłobkach, że nie mogą wsiąść do autobusu, bo autobus może tylko 2 wózki zabrać. Raz z dzieckiem wracałam że 

szlenkierów 8 na olbrachta 19a, godzinę komunikacją miejską, a piechotą wzdłuż budowy metra 26min.myślałam że 520 jak by wróciło miała bym 5 przystanków do Młynarskiej. 

Dzień dobry,

zapoznałam się z planowanymi zmianami tras autobusów po otwarciu metra na Woli. Poniżej przesyłam propozycje zmian:

1. pozostawienie dotychczasowej trasy 112 tj. CH MARKI – Toruńska – Głębocka – św. Wincentego – Matki Teresy z Kalkuty – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Toruńska – most Grota-

Roweckiego – al. Armii Krajowej – Słowackiego – Żeromskiego – al. Reymonta – Powstańców Śląskich – Człuchowska - Lazurowa - Połczyńska - KAROLIN,

z uwagi na fakt, iż połączenie to od wielu lat się sprawdza i nie trzeba się przesiadać kilka razy żeby dojechać na drugi koniec Warszawy (analogicznie do trasy linii 190, która również się sprawdza od 

wielu lat). Wprowadzanie skróconych tras linii autobusowych powoduje iż użytkownicy komunikacji miejskiej są zmuszeni do wielokrotnych przesiadek, co często wiąże się z uzależnieniem czasu 

dojazdu od różnych opóźnień autobusów oraz znacznym wydłużeniem trasy przejazdu. Przykładowo, obecnie żeby dojechać z przystanku Batalionów Chłopskich do przystanku Plac Konstytucji trzeba 

się 2 razy przesiąść oraz trasa zajmuje łącznie ponad godzinę (w godzinach szczytu).

2. zmianę trasy planowanej nowej linii nr 271 na następującą KAROLIN – Połczyńska – Lazurowa – Górczewska – METRO KSIĘCIA JANUSZA,

z uwagi na fakt, iż obecnie żadna linia nie łączy bezpośrednio ulicy Lazurowej z ulicą Górczewską. Żeby dojechać do planowanej nowej trasy metra na Woli, żeby dojechać z przystanku Batalionów 

Chłopskich trzeba się przesiadać na pętli na Górczewskiej lub jechać okrężną drogą przez ul. Człuchowską oraz Powstańców Śląskich, która w godzinach szczytu bardzo się korkuje, co znacznie 

powoduje wydłużenie czasu dojazdu do metra. 

Wydaje mi się, że przedstawione powyższe uwagi zostaną rozpatrzone pozytywnie, bowiem znacznie ułatwiłyby dojazd z ul. Batalionów Chłopskich do planowanej nowej trasy metra linii M2 na Woli.

Dzień dobry, 

proponowana przez państwa zmiana trasy 171 jest absurdalna i niedorzeczna, nie wszyscy bedą mogli skorzystać z metra co spowoduje iz pozostanie im jedynie 523 lub 109 które już dziś w godzinach 

porannych pękają w szwach, wiem iż z za biurka wygląda to dobrze jednak rzeczywistość jest inna.

Dzień dobry, 

Przeczytałam dzisiaj artykuł o planowanej zmianie trasy 171, która w mojej ocenie jest absurdalna. Proszę wziąc pod uwagę, że nie wszyscy pracują w centrum. A likwidacja tej trasy oznacza, że po 

proponowanych zmianach mam jechać 3 (jak nie 4) środkami komunikacji do pracy.

 Rozumiem, że planuja Państwo po prostu zwiększenie ruchu samochodowego w Centrum Warszawy, bo to zmusi mnie do dojeżdania własnym samochodem. Nie wiem czemu Państwo chcą 

likwidować połaczenia zamiast zwiększac ich ilośc żeby uniknąć tych ogromnych tłoków w autobusach z Bemowa, które aktulnie pękają w szwach, a komfort jazdy jest tragiczny. 

Niestety ludzie nigdy nie zrezygnują z dojazdu własnymi samochodami do pracy, ponieważ komfort jazdy komunikacją w Warszawie (gdzie nie ma metra) jest po prostu tragiczny. 

Proszę o ponowne rozważenie pomysłu zmieny trasy autobusu 171. 

Dzień dobry,

Piszę aby wyrazić duże niezadowolenie z powodu zaproponowanych przez Państwa zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu linii metra na Bemowie. Chodzi głównie o linię 171. Teraz dojeżdżam nią 

do pracy (na trasie Dywizjonu 303- PKP Kasprzaka). Zajmuje mi to zazwyczaj 20-30 minut. Bo zaproponowanych przez Państwa zmianach stracę możliwość bezpośredniego dojazdu i będę zmuszona 

przesiąść się w połowie drogi do metra po to tylko, aby kawał drogi z Metro Daszyńskiego iść na piechotę. Pracuję przy ul. Prądzyńskiego. Moja podróż do pracy wydłuży się o drugie tyle (1h). Jest to dla 

mnie nie do przyjęcia. Bardzo proszę o zwrocenie uwagi na fakt ze nie każdy pracuje w centrum lub przy stacji metra. 

Dzień dobry.

Zwracam się z prośbą o pozostawienie aktualnej trasy lini 171 i częstotliwości. Zaproponowane przez Państwa zmiany sprawia iż nie będzie dojazdu do Śniegockiej od planowanych zmian z ronda 

daszyńskiego. Korzysta bardzo duzo pasażerów jako dojazd do pracy, miesci sie tam szkola i duża liczba budynków usługowych .

Proszę również o  zwiększenie częstotliwości 743 w godzinach szczytu oraz wydłużenie pętli i częstotliwości po której porusza się 249 tak aby jadąc z pętli autobusowej przy Górczewskiej, jadąc 

Górczewską skręcała w Powstańców Śląskich. Następnie ulicą Człuchowską do Szeligowskiej, Rayskiego, Coopera i do Górczewskiej. Jednym autobusem do urzędu i węzła przesiadkowego. Linia taka 

zyska także w momencie otwarcie metra Ratusz Bemowo. 

Dzielica chrzanów ma duże potrzeby komunikacyjne w szczególnosci w godzinach szczytu.

Dzień dobry, 

Chcę wyrazić sprzeciw wobec proponowanych zmian wyżej wymienionych linii. Mieszkam na ul. Wolskiej 81 i codziennie dowożę do przedszkola integracyjnego na Deotymy moje niepełnosprawne 

dziecko. W tej chwili jadę tramwajem, po czym przesiadam się do autobusu na skrzyżowaniu z ulicą Elekcyjna. W momencie likwidacji trasy w ciągu ulic Elekcyjnej i Deotymy jedyną alternatywą dla mnie 

zostanie dojazd samochodem. Ten problem dotyczy wielu innych uczniów szkół (w tym szkoły integracyjnej, do której uczęszczają niepełnosprawni uczniowie) oraz przedszkola na Deotymy którzy 

mieszkają na południe od ulicy Górczewskiej (Odolany, Czyste). Rozumiem, że miasto dąży do zmiejszenie ruchu samochodowego, a likwidacja tych tras zniechęci wielu mieszkańców do korzystania z 

komunikacji miejskiej. 

Proszę o uwzględnienie mojej prośby. 

Dzień dobry,

chciałam wyrazić swój sprzeciw dla proponowanych zmian tras autobusów na Bemowie. Głównie bulwersuje mnie plan skrócenia linii 171 do przystanku Ks. Janusza - nie do zaakceptowania! W chwili 

obecnej 171 jest jedyną linią, którą można z Górczewskiej bezpośrednio dojechać do Centrum (Rotunda) oraz na Torwar. Jak zostanie skrócona to do Rotundy będę jechała z 2 przesiadkami - to 

niedorzeczne!

Linia powinna być skierowana na pierwotną trasę sprzed rozpoczęcia budowy Metra. Metro nie rozwiązuje ani nie pokrywa się z trasą tego autobusu. 

Ponadto 109 nie powinno jeździć do 20min - w tej chwili w tym autobusie już panuje tłok a jeździ często, jak będzie co 20min to nie da się do niego wsiąść. Dramat. 

Jestem przeciwko tym zmianom. 

Szanowni Państwo,

Jako mieszkaniec Dzielnicy Wola, osiedla Młynów zwracam się z prośbą o rozważenie przywrócenia części autobusów na stare trasy, tj. przed rozpoczęciem budowy metra. W chwili obecnej 

proponujecie Państwo na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do Okopowej tylko jeden autobus linii 190. Pragnę zauważyć, że np. linie 171 bądź 520 były jedynymi autobusami, które dowoziły pasażerów na 

mecze Legii Warszawa, jak i do Centrum - w projekcie brak takiego połączenia na tym odc. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nie będzie połączenia autobusowego z Centrum. Połączenie metrem 

będzie niewystarczające. Jeżeli Państwo zwrócili by swoją uwagę, na to co się dzieje obecnie w godzinach porannych oraz od ok. godz. 16 na przystankach Rondo ONZ (przystanki tramwajowe - wyjścia 

z metra) to mogli by zauważyć, iż pasażerowie nie mogą wsiąść do tramwajów. Zatem jednoznacznie wskazuje to problem komunikacyjny. Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie jeszcze jednej 

linii autobusowej na w/w odcinku, pomimo zwężenia ul. Górczewskiej.

Dzień dobry. 

Korzystając z okazji, gdyż w niedalekiej przyszłości autobusy będą kursować nowymi trasami, chciałabym złożyć zażalenie oraz sugestię odnośnie zmiany rozkładu.

Mieszkam w okolicy przystanku "Redutowa", a docelowy przystanek, do którego jeżdżę codziennie to przystanek "Elbląska". 

Chciałam zwrócić uwagę, na fatalny dojazd do docelowego przeze mnie miejsca. Pokonanie niewielkiego, co prawda odcinka drogi zajmuje mi około 45 minut(!) biorąc pod uwagę 2 przesiadki. 

Codziennie muszę dojeżdżać do przystanku "Płocka", gdzie autobus linii 103 zawsze przyjeżdża opóźniony około 5 minut + w trakcie drogi na przystanek "Elbląska" zyskuje kolejne minuty opóźnienia. 

Przez co spóźnienie wydłuża się przeważnie do 10/15 minut(!).

Nie mniej jednak największy problem z linią 103 jest w godzinach szczytu między godziną 15 a 18. Średni czas oczekiwania na jakikolwiek autobus z przystanku "Elbląska" wynosi około 15 minut(!). Bez 

najmniejszego wątpienia częstotliwość jazdy linii 103 powinna zostać zwiększona!

Stąd moja prośba o rozważenie linii, która pozwoli szybko dotrzeć z okolic przystanku Redutowej bądź przystanku Górczewska na ulicę Elbląską. Samochodem odcinek od Redutowej do Elbląskiej 

wynosi około 10/15 minut. Dlatego uważam, że na tym odcinku powinien powstać autobus, który będzie poruszać się w tym kierunku na drodze szybkiego ruchu. 

Analizując zaproponowany przez Państwa projekt nowych linii autobusowych, śmiem stwierdzić, że żaden autobus nie jedzie nawet w jakiekolwiek przybliżone miejsce, które ułatwiłoby dojazd do ulicy 

Elbląskiej. 

W okolicach Elbląskiej postało wiele nowych firm oraz budynków mieszkalnych, a komunikacja miejska nie została do tego przystosowana. Poniżej załączam zdjęcia i nagranie ile średnio osób czeka na 

przyjazd jakiegokolwiek autobusu.

Uprzejma prośba o rozpatrzenie mojego zgłoszenia, gdyż nie jest to problem z jakim boryka się tylko moja osoba.



Strasznie jestem wkurzona ale postaram się okiełznać emocje !!!

Dlaczego ktoś , kto wymyślał te brednie zakładał , że wszyscy pracują na Daszyńskim lub w okolicach? Czy ten ktoś korzysta z komunikacji miejskiej czy też jeździ samochodem i zajmował się tematem 

zupełnue teoretycznie . Przypomniał mi się film "Poszukiwany - poszukiwana " i postać dyrektora z zawodu oraz jego unowocześnienia w architekturze przestrzeni . Zdemolujecie nam Państwo wygodne 

połączenia z Wolą z Centrum , z Żoliborzem a potem Bródnem z Powiślem już nie wspominając o Ochocie. 

Ale do rzeczy:

- 105 woziło nas na Wolę , do Centrum a dalej na Powiśle 

- 112 woziło nas na Nowe Bemowo , Żoliborz czy dalej Bródno ( na cmentarz pozwalało też wygodnie przesiąść się żeby pojechać na Marywilską ) 

- 171 wygodny autobus z Bemowa do ścisłego Centrum.

Rozwinięcie tematu :

Mój syn mieszka na Żelaznej róg Chłodnej - do tej pory wygodnie dojechałam tam autobusem 105 czy też tramwajem 10 - tramwaj już tam nie jeździ a autobus nie będzie jeździł. Jak wygodnie dojadę w 

to miejsce ze starymi dziadkami syna a ja też już nie mam sily przesiadać się 10 razy.Autobus 105  także służył mi w bezpośrednim dojeździe do pracy na Mariensztacie , czy na spacer do Ogrodu 

Saskiego jak równieź do Hali Mirowskiej czy Starówkę.

Tramwaj 10 - prawie na całej długości dubluje trasę tramwaju 11 !!!

Do tej pory często korzystałam z tej linii żeby rano dojechać z przesiadką do pracy ( okolice Mariensztatu ) ( przesiadałam się przy Feminie w inny tramwaj jadący prosto ) ( oczywiście mogłabym jechać 

27 i przesiadać się pod pedetem ale tam jest dziki tłum ludzi bezpieczniej i wygodniej wyglądała przesiadka przy Feminie ) 

Tym tramwajem wielokrotnie jechałam pod Halę Mirowską lub do syna na Żelazną róg Chłodnej teraz zabrano mi tę możliwość.

PRZECIEŹ NIE WSZYSTKIM PASUJE JEŻDŻENIE METREM 

Mnie akurat zupełnie nie - pracuję w okolicy Mariensztatu a syn mieszka przy Żelaznej do tej pory wygodnie jeżdziłam w te miejsca a teraz jest koszmar ponieważ linie 26 ( szczególnie ) i 13 są zawsze 

bardzo oblężone . 

DLACZEGO TRAMWAJ 10 NIE MOŻE POZOSTAĆ NA DOTYCHCZASOWEJ TRASIE CZEMU SŁUŻĄ TE ZMIANY NA SIŁĘ PO CO DUBLUJE LINIĘ 11. DLACZEGO 11 NIE JEŻDZI DALEJ ?

112- ZABRANIE NAM MOŻLIWOŚCI WYGODNEGO DOJAZDU DO CENTRUM HANDLOWEGO BEMOWO NA ŻOLIBORZ , CMENTARZ BRÓDNOWSKI I PRZESIADKI NA MARYWILSKĄ.

KOLEJNY RAZ POMIMO POBUDOWANIA WIELU NOWYCH OSIEDLI ZTM TEGO NIE ZAUWAŻA LUB TO IGNORUJE ZABIERAJĄC WYGODNE POŁĄCZENIA Z CENTRUM I NIE TYLKO. KOLEJNY 

RAZ JELONKI POŁUDNIOWE SĄ POZBAWIANE WYGODNYCH POŁĄCZEŃ , KTÓRYCH OBECNIE I TAK MAMY MNIEJ NIŻ INNI. CZUJEMY SIĘ JAKBYŚMY MIESZKALI NA WSI JEDEN AUTOBUS 

105 DO CENTRUM I JEDEN NA ŻOLIBORZ. CO TO MA ZNACZYĆ. CHCECIE PAŃSTWO , ŻEBYŚMY JEŽDZILI KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ A NIE SAMOCHODAMI A ZABIERACUE NAM 

Szanowni Państwo.

W nawiązaniu do konsultacji zmian w rozkładach autobusów po uruchomieniu II linii metra na Woli przesyłam następujące pytania i wnioski.

Jestem głuchoniewidomym mieszkańcem wsi Wojcieszyn.

Najbliższym przystankiem jest Wojcieszyn Górki, z którego odjeżdża autobus 729.

Wprawdzie mogę jeszcze skorzystać z autobusu linii 719, ale dotarcie do przystanku tej linii jest utrudniony przez ruchliwą i niebezpieczną ulicą Warszawską.

Linia 729 w godzinach szczytu kursuje za rzadko. Często trudno dostać się do środka autobusu, przez cały czas podróżuję na stojąco.

Czy byłaby możliwość zwiększenia częstotliwości kursowania tej linii?

Obecnie 729 z mojego przystanku odjeżdża o: 6:38  i 7:35.

Moim zdaniem bardzo przydałby się autobus pomiędzy wymienionymi kursami.

Ewentualnie czy istniałaby możliwość skorygowania rozkładu jazdy tej linii, atak aby autobusy ruszały na przykład 20 minut później.

Dodam, że kursów na tej trasie brakuje również wieczorem.

A może byłaby możliwość przedłużenia linii 714 do Wojcieszyna i Mariewa?

Na koniec mam jeszcze kilka pytań odnośnie wydłużenia autobusów podmiejskich.

Czy pomiędzy przystankiem Os. Górczewska a stacją metro Księcia Janusza będą takie same przystanki jak na trasie linii 109 - Klemensiewicza, Bemowo Ratusz, Góralska    ?

Czy z osiedla Górczewska autobusy będą jechały wprost na stację Metra?

Czy wszystkie autobusy podmiejskie pomiędzy Os Górczewska a Metrem Księcia Janusza Będą miały taką samą trasę?

Bardzo proszę o odpowiedź na powyższe pytania oraz o podjęcie działań na rzecz zwiększenia częstotliwości kursowania linii 729.

Mieszkam w okolicy przystanków Wola-Ratusz.  Po zmianach nie będziemy mieć żadnego dojazdu do centrum, chcecie zrobić u nas pustynię komunikacyjną. Najpierw zabraliście tramwaj 10, który jako 

jedyny skręcał w stronę centrum. Teraz chcecie zabrać autobus 520. Zostaną nam WYŁĄCZNIE tramwaje i autobus jadące na Pragę. A co z mieszkańcami, którzy niekoniecznie mają pracę czy zakupy 

na Pradze??? Do metra też mamy spory kawałek.

Te zmiany to kpina z mieszkańców, zamiast mieć wygodniej i szybciej będziemy mieć tylko przesiadki. Z metra nie skorzystamy, a tramwaje i autobusy znikną. Jakiś koszmar.. Mam nadzieję, że 

pomyślicie nie tylko o osobach, które mieszkają bezpośrednio przy liniach metra, ale też o pozostałych, którzy na otwarciu II linii metra tylko stracą. Żądamy korekty tych niedorzecznych pomysłów.

Dzień dobry

Poniżej moje komentarze odnośnie propozycji zmian linii autobusowych i tramwajowych w momencie oddania częściej 2 linii metra na Woli.

Dodam, że mieszkam na terenie Bemowo - Lotnisko, często jak wielu mieszkańców dojeżdżam w weekendy do Lasu Bemowskiego ~Kocjana. Pracuję w okolicy Mordoru i w weekendy często jeżdżę do 

centrum, a także Plac Wilsona.

To tak, aby zobrazować, że jak ktoś tu mieszka to też się przemieszcza.

https://www.wtp.waw.pl/newsy/2019/12/03/autobusy-po-otwarciu-metra-na-woli/?fbclid=IwAR1sX43MLcdWSlJNbrpaGwgkKAKGVDszuy27LFjvl4Pguxix_2VcopFV4kk

Na wstępie dodam, że metro nie jest oddawana na Bemowie, a raptem na Woli, więc zmiany tras linii dojeżdżających na Bemowa powinny zostać wstrzymane do oddania metra na Bemowie.

Zarząd WTP wraz z prezydentem miasta powinien być obecny na spotkaniach osobistych z mieszkańcami.

105 B - proszę mi wyjaśnić w jaki sposób dodaje się ciągle nowe połączenia na Odolany skoro tych bloków jest nieporównywalnie mniej niż tych na Jelonkach? W dodatku Odolany mają tramwaj przy. 

Os. Wolska, stację kolejową PKP Kasprzaka i połączenie autobusowe wzdłuż Jaka Kazimierza.

109 - powinno być 109A - na Os. Górczewska i 109 B - na pętle Nowe Bemowo. 

Częstotliwość co 10min - Odliczanie wg dojazdu do przystanku Bemowo - Ratusz.

112 - na poprzednich konsultacjach mieszkańcy wyraźnie powiedzieli, że muszą mieć połączenie z Bielanami, Bródnem, Modlińską i M1 bo wiele osób dojeżdża tam do pracy. Ta linia jest zatłoczona co 

tylko poświadcza, że jest kluczowa! Pętla Nowe Bemowo to jedynie początek Bemowa, tak więc dostępu do 112 nie mieliby mieszkańcy żadnej części Bemowa. To także świetne połączenie z Modlińską 

i dojazd do M1 w Markach. Konieczność zostawienia linii bez zmian.

Częstotliwość co 10min.

154 A i B - co możecie zrobić, aby z Bemowo Lotnisko było połączenie na Żwirki i Wigury? Szpital Banacha i liczne biurowce. Rozważcie 154 A - bez zmian i 154 B - skręt przy Bemowo Ratusz, a potem 

wzdłuż Banacha prosto do 1-go Sierpnia lub Hynka i dalej jak teraz do Al. Krakowskiej.

Częstotliwość co 15min

167 - konieczność wydłużenia do pętli Nowe Bemowo. To połączenie z Siekierkami, gdzie wiele osób dojeżdża do pracy. Wcześniej dojeżdżało z Chomiczówki i linia ta zawsze była zatłoczona. ZTM 

obiecywał, że wraz z oddaniem metra 167 wróci na trasę sprzed zmian.

Częstotliwość co 10min.

171 - Co to za wymysł trasy Chomiczówka - Ks. Janusza? konieczność pozostawienia trasy Torwar - Nowe Bemowo. To połączenie przez kilka dzielnic, dojazd do Rondo ONZ - liczne biurowce, na pl. 

Trzech Krzyży, do Al. Ujazdowskich, na Torwar - lodowisko, mecze, koncerty, a także liczne linie na dolny Mokotów. 

Częstotliwość 7,5.

184 - o.k.

190 - o.k., oblegana trasa.

201 - co 10min dla tak małej liczby bloków? Z peli Nowe Bemowo są tramwaje do Koła - łatwe i szybkie przejście dla bloków z Osmańczyka. Tak więc to jakby połączenie dla kliku bloków wzdłuż 

Obrońców Tobruku / Księcia Bolesława. Do sprawdzenia obleganie tej linii bo co innego gdyby tych bloków było dużo. 

271 - lepiej zostawcie w spokoju 112, a jak oddacie stację Bemowo Ratusz, to zapewni też dojazd do metra.

517 - nie dotyczy Bemowa - to linia Ursus, Włochy, Ochota, Centrum, Mokotów.

E2 - brak połączenia Bemowa z Wilanowem, do biurowców na dolnym Mokotowie, na tor Stegny. Modyfikując trasę ZTM mówił, że E2 wróci na starą trasę na Nowe Bemowo. Konieczność przywrócenia 

starej trasy.

714, 719, 729 - co to za kursowanie co 30 - 60min? Kto z tego skorzysta? Lepiej częściej, ale żeby zatrzymywały się na. Os. Górczewska skąd komunikacja do linii warszawskich w różnych kierunkach.

122 - brakuje linii 122. Sprytnie ją wycięliście. Konieczność pozostawienia jej na trasie Os. Górczewska - Pl. Wilsona. To jedyne połączenie Bemowo Lotnisko z Pl.Wilsona, a także dobry łącznik między 

Jelonkami, Starym i Nowym Bemowem.



Tramwaje:

24 - konieczność zwiększenia kursowania głównej linii do centrum i dającej połączenie z Rondo Daszyńskiego - liczne biurowce. Teraz w godzinach szczytu na placu Zawiszy po 17:30 trzeba czekać 

10min. To bardzo oblegana trasa. Linia powinna kursować co 4min jak kiedyś przez jakiś czas. Na pl. Zawiszy widać ile tramwajów jedzie w kierunku Ochoty i Włoch pusta, bo są za często. Wystarczy 

zabrać część składów i przesunąć na Bemowo. 

28 - konieczne przywrócenie połączenia z Dworcem Gdańskim - liczne biurowce. Najlepiej trasa Os. Wolska - Dw. Gdański, dzięki czemu całe Bemowo skorzysta. 

Dlaczego na Ursynowie jeździ pospieszne 504 do centrum pomimo metra? Dlaczego Bielany mają 180 do centrum i na Wilanów pomimo metra? Jak to jest, że Odolany blisko centrum, choć są w 

budowie i z liniami tramwajowymi zyskują kolejne połączenia autobusowe?

Bus pas - Prymasa Tysiąclecia - prośba o informacje kiedy będzie bus pas od Górczewskiej do Dworca Zachodniego oraz jak najszybsze przyspieszenie działań w tym kierunku.

https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/dyrekor-ztm-rozwial-watpliwosci-buspas-na-pulawskiej-musi-powstac-157129

Proszę o szczegółowe przejście przez te punkty i zaakceptowanie powyższych zmian, co przysłuży się na komfort podróży mieszkańców.

Szanowni Państwo,

chciałabym odnieść się do planowanej zmiany trasy linii 520. 

   Bardzo proszę o nie skracanie trasy tej linii. Codziennie dojeżdżam nią do pracy do pl.Bankowego lub przystanku Femina. Skrócenie trasy spowoduje konieczność przesiadek i dłużej trwającego 

dojazdu do/z pracy, nie wspominając o zmniejszeniu komfortu. Biorąc pod uwagę trasę wiodącą przez centrum Warszawy(również przy skróconej trasie) , często podróż tą linią znacznie przekracza 

przewidywany przez Państwa czas,skrócenie trasy spowoduje jeszcze dłuższą podróż do/z pracy dla wielu pasażerów tej linii. Codziennie wraz ze mną dojeżdża do pracy bardzo wiele osób, które 

wysiadają na przystankach pl.Bankowy, Femina lub jadą dalej na Wolę. Rozumiem, że rozbudowa metra usprawnia komunikację, ale wydaje mi się, że nie powinno się przerzucać większości 

komunikacji na metro. Podróż metrem w godzinach szczytu nie należy do łatwych i przyjemnych. Nie podoba mi się również skracanie tras i dowożenie tłumów do stacji metra. Proszę zrozumieć 

trudności codziennych dojazdów do pracy z odległych części Warszawy do centrum, gdzie (jak w moim przypadku) czas niejednokrotnie sięga godziny (i dłużej), a Państwo planujecie "zafundować" mi i 

wielu moim współpasażerom dodatkową przesiadkę, co znacznie wydłuży czas dojazdu.

   Jeszcze raz bardzo proszę o nie skracanie trasy linii 520, a jeśli jest to konieczne, to niech sięga ona przynajmniej do pl. Bankowego.

z poważaniem:

P.S.

Myślę, że jeśli chcą się Państwo zapoznać z opiniami pasażerów podróżujących liniami, na których planowana jest zmiana trasy, dobrze byłoby wywiesić informację o planach i konsultacjach w 

autobusach. Ja o planowanych zmianach dowiedziałam sie przez przypadek i skłoniło mnie to do poszukiwania informacji na ten temat na stronie internetowej (chwilę zajęło mi znalezienie informacji na 

temat planowanych zmian). Zainteresowani nie wypowiedzą sie w kwestii planowanych zmian jeśli o nich nie wiedzą.

Dzień dobry,

mieszkam przy ulicy Kasprzaka 31 B. Wszędzie w Warszawie poruszam się komunikacją miejską. Uważam, że zmniejszenie liczby autobusów z przystanku Ordona nie jest dobrym pomysłem. Przede 

wszystkim dlatego, że zarówno metro, jak i tramwaj nas omija i jedynym środkiem transportu miejskiego jest dla nas autobus.

Puszczenie linii 109 i 105 w kierunku centrum to zdecydowanie za mało. Już w tej chwili oba te autobusy w godzinach szczytu są przepełnione ludźmi, a ponieważ jak napisałam wyżej nie mamy innego 

środka transportu w pobliżu, pozostaje nam tylko wybór tych linii. Okolice Kasprzaka i Jana Kazimierza mają coraz więcej mieszkanców, a bloki ciągle się budują. Zapotrzebowanie na środek transportu 

miejskiego jest coraz większe oraz na większą częstotliwość ich przejazdów. Dlatego zdecydowanie linia 171 oraz 190 powinny zostać na obecnej trasie i jechać przez ulicę Kasprzaka.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa propozycji dotyczącej zmian w komunikacji od kwietnia br. w związku z otwarciem stacji metra na Woli, zwracam się z ogromną prośbą o utrzymanie dotychczasowej trasy 

autobusu nr 171 (ma być okrojona do Woli).

Moi  mocno starsi już Rodzice, jak również ich równolatkowie-sąsiedzi , ale także ja, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na już mocne zubożenie połączeń autobusowych Powiśla (konkretnie od 

Torwaru, przez Rozbrat) z centrum.

Proponowany przebieg autobusu 517 (jadącego przez centrum do Ursusa), w dodatku-o mniejszej częstotliwości niż dotychczasowa autobusu 171, bardzo utrudnia komunikacje.

Stacja metro Centrum Kopernik jest od nas daleko. Niby do centrum blisko (4 przystanki), ale będziemy mieć tylko jeden autobus (517), jadący do Ursusa.

Nie wszyscy jeżdżą metrem, nie wszędzie też ono jedzie. Dla starszych osób łatwiejsze jest wejście do autobusu niskopodłogowego i jazda nim dalej (np. Plac Bankowy etc), niż liczne przesiadki!..

Czy mogliby Państwo rozważyć pozostawienie autobusu nr 171 na dotychczasowej trasie lub zastąpienie go inną linią, o podobnym, dalszym przebiegu przez szerzej rozumiane centrum, a nie tylko 

aleje Jerozolimskie przy stacji metro Centrum ?..

Poniżej moje postulaty dotczące proponowanego układu linii komunikacyjnych. 

POSTULAT 11

Z uwagi na przewidywane przesiadanie się do metra z linii 11 na przystanku Płocka, a nie Rondo Daszyńskiego:

1)      wariant A - skrócić linię 11 do Zajezdni Wola;

2)      wariant B - skierować linię 11 do pętli Koło (dowóz tramwajem z ulicy Obozowej do przystanku Płocka może być bardziej atrakcyjny niż do przystanku Rondo Daszyńskiego)

W przypadku realizacji postulatu rozważyć:

1)      10: skierowanie do pętli Piaski zamiast Metro Młociny;

2)      11: skierowanie do pętli Metro Młociny zamiast Piaski.

 

POSTULAT 109

Z uwagi na przewidywane nikłe zainteresowanie linią 109 dublującą linię metra:

1)      109: zrezygnować z uruchomiania linii.

2)      105:

a)      wydłużyć trasę wybranych kursów z Ronda Daszyńskiego do Dw. Centralnego po dotychczasowej trasie linii 109

b)      proponowane kursy skrócone na trasie Cm. Wolski - Rondo Daszyńskiego oznaczyć 305.

 

POSTULAT 111

Nie ograniczać tak drastycznie oferty autobusowej na odcinku Księcia Janusza - Plac Bankowy:

1)      111: skierować od pl. Bankowego do pętli Znana po trasie linii 520 sprzed rozpoczęcia budowy metra (mniejsza częstotliwość niż 520);

2)      520: skierować od pl. Bankowego do pętli Esperanto po obecnej trasie linii 111.

 

POSTULAT 112

Nie ograniczać tak drastycznie dobrej oferty linii 112:

1)      112: od przystanku Piastów Śląskich skierować po obecnej trasie linii 122 do pętli Stare Bemowo;

2)      122: od przystanku Piastów Śląskich do przystanku Radiowa skierować prosto, ulicą Powstańców Śląskich.

POSTULAT 167

Uzupełnić niewystarczającą, pomimo wysokiej częstotliwości linii 105, ofertę przewozową na odcinku Os. Górczewska - Prymasa Tysiąclecia:

1)      167: od przystanku Prymasa Tysiąclecia zamiast do pętli Znana skierować do pętli Os. Górczewska po obecnej trasie linii 105;

2)      105: zmniejszyć liczbę kursów pełnych i zwiększyć liczbę kursów skróconych;

3)      111: zgodnie z postulatem 111 zamiast linii 167 do pętli Znana.

POSTULAT 178

W celu poprawy ubogiej obecnie oferty linii 178 w kierunku Starówki:

1)      178: 

a)      od skrzyżowania Kasprzaka - Płocka skierować do pętli Browarna ulicami: Płocka - Wolska - Skierniewicka - Siedmiogrodzka (w obu kierunkach) i dalej po proponowanej trasie linii 106,

b)      kursy skrócone uruchamiać w relacji Skorosze - Browarna;

2)      106: zrezygnować z uruchamiania linii. 

POSTULAT 201

W celu dostosowania oferty do rzeczywiście występujących potrzeb na odcinku Chomiczówka - Nowe Bemowo:

1)      171: przywrócić kursowanie w skróconej relacji do pętli Nowe Bemowo;

2)      201: wydłużyć relację do pętli Chomiczówka zamiast do pętli Nowe Bemowo.

Jeżeli kursowanie obecnych wariantów linii 201 jest uzasadnione dowozem do placówek edukacyjnych uruchomić linię 301, która kursować będzie na obowiązującej dziś trasie 201.



POSTULAT 271

W celu poprawy dowozu do II linii metra z odcinka Lazurowa - Os. Górczewska:

1)      271: skierować na odcinku od Lazurowej do Bemowo Ratusz ulicami Lazurową i Górczewską;

2)      190: od przystanku Lazurowa skierować zamiast do pętli Os. Górczewska do pętli Nowe Włochy;

3)      109: w przypadku braku realizacji postulatu 109 skierować na odcinku Os. Górczewska - Bemowo Ratusz po obecnej trasie linii 190.

W przypadku braku miejsca na pętli Nowe Włochy dla linii 190 rozważyć:

1)      127: wydłużenie trasy z pętli Nowe Włochy do PKP Gołąbki po obecnej trasie linii 194;

2)      194: skierować na trasę Wagonownia - Cm. Wolski:

a)      na odcinku Wagonownia - Nowe Włochy po obecnej trasie linii 206;

b)      na odcinku Nowe Włochy - Cm. Wolski a. 4 czerwca 1989 r., Połczyńską do Ciepłowni Wola i dalej obecną trasą;

3)      206: zlikwidować linię.

POSTULAT 523

W celu poprawy dojazdu do II linii metra z odcinka Os. Górczewska - Bemowo Ratusz skierować część kursów linii 523, która jest słabo wykorzystana na odcinku Bemowo Ratusz - Stare Bemowo, do 

pętli Os. Górczewska (np. jako 423).

Postulat zbędny w przypadku realizacji postulatu 271.

Dzień dobry

Po uruchomieniu metra praktycznie Bemowo będzcie odcięte odcięte od komunikacji autobusowej. Uruchomienie metra nie powinno skutkować usunięciem autobusów. Jeżeli miasto chce przekonać do 

komunikacji to nie należy jej usuwać tylko żeby było jej jak najwięcej i różny wybór. Co w przypadku jak metro się zepsuje. Do centrum zostaje autobus 109 który będzie jeździł co 20 min. Czyli każdy 

będzie miał minimimum dwie przesiadki do centrum.

Nie należy skracać 171 czy zmniejszać częstotliwości 109 zwłaszcza że pętla na górczewskiej nie działa. 112 powinno zostać na swojej trasie

E2 powinno wrócić na Bemowo.

Komunikacja ma pomagać a nie utrudniać, bi przy obecnym układzie ludzie przesiądą się w samochody a nie komunikacje 

 Bardzo proszę w imieniu swoim i moich sąsiadów z osiedla Urlychów o powrót autobusu 520 na dawną trasę tj. Znana - Marysin. na Urlychowie mieszka dużo starszych osób dla których metro to 

ostateczne połączenie. Ten autobus był doskonałym środkiem aby dostać się do :

1 )  lekarza - przychodnie na Elekcyjnej i Ciołka

2 )  Urzędu Dzielnicowego na Solidarności

3 )  Ratusza

4 )  na Stare Miasto

5 )  do Łazienek

6 )  na Bazar Szembeka  itd

mogłabym długo wymieniać ,więc dlatego prosimy :

ZWRÓĆCIE NAM NASZ KOCHANY AUTOBUSIK 520 !!!!!!!!!

Zapoznałam się z proponowanymi zmianami po otwarciu nowych stacji metra.

Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na przystanek ”ordona”. Dziś z Odolan ( J.Kazimierza) z tego przystanku odjeżdżają tysiące ludzi każdego poranka. Zabranie wiekszisci autobusów spowoduje paraliż-

zaznaczam ze każdego poranka wszystkie autobusy już na tym przystanku sa pełne czasem trzeba poczekać na kolejny bo nie ma miejsca. Ponadto po zmianach nie będzie żadnego autobusu jadące 

wprost do centrum poza 109 która kończy bieg na dw. Centralnym. jedyny transport to Tramwaje, gdzie z przystanku elekcyjna żaden nie jedzie bezpośrednio do centrum. Czy mogą rozważyć państwo 

uruchomienie linie kiedyś była tu linia przyspieszona która pojedzie kasprzaka/ AL. Jerozolimskie/ rondo degola. 

Bardzo proszę rozważyć wprowadzenie dodatkowego połączenia.

Dzień dobry,

proponuję korektę proponowanej trasy linii 112.

Ze względu na to, iż jest to najlepsze połączenie między Bemowem, Bielanami, Żoliborzem oraz Białołęką, a także rozumiejąc sensowność skrócenia trasy, proponuję wydłużenie trasy linii 112 do pętli 

Stare Bemowo - dojazd przez ul. Radiową. Nie wydłuży to znacząco trasy, natomiast umożliwi pozostanie 112 na Bemowie i ułatwi  bez przesiadkowy dojazd do USC na Bielanach (na Bemowie nie ma, 

licznych szkół w okolicach Żeromskiego, I linii metra (M. Słodowiec - kiedyś jak otwierano Odcinek bielański Metra, wskazywano potrzebę wyprostowania 112 na Bemowie aby ułatwić dojazd do I Linii 

Metra), Kępa Potocka (szybsze połączenie niz 122), Żerań i przesiadka na Modlińską. 112 już na odcinku Bemowskim jest dosyć popularną linią.Pragnę zwrócić Państwa uwagę na problem mieszkańców osiedli zlokalizowanych pomiędzy ulicami: Al. Waszyngtona, Kinowa, Al. Stanów Zjednoczonych, Grenadierów. Sama mieszkam przy ul. 

Rozłuckiej, pracuję na woli. Dojazd metrem do pracy bardzo skrócił by mój czas podróży. Niestety, w chwili obecnej nie mamy bezpośredniego połączenia z II linią metra. W trakcie remontu na ul. 

Grochowskiej ulicą Waszyngtona kursowały tramwaje, które skręcały w al. Zieleniecką i którymi można było dojechać do stacji metra Stadion Narodowy. Obecnie trzeba będzie się przesiadać na 

Rondzie Waszyngtona, co wymaga skorzystania z przejścia podziemnego. Jest to duży dyskomfort dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz osób z wózkami dziecięcymi. Bardzo proszę o 

rozważenie tego problemu. Być może byłaby możliwość aby autobus linii 102 nie kończył swojej trasy na rondzie Waszyngtona ale dowoził pasażerów  do przystanku Metro Stadion Narodowy. Ułatwiło 

by to również korzystanie mieszkańcom z dworca PKP Warszawa Stadion. Obecnie najdogodniejszy dojazd komunikacją miejską do dworców kolejowych mamy do stacji Warszawa Powiśle bądź 

Warszawa Rembertów. 

Dzień Dobry,

Chciałbym przesłać swoje uwagi odnośnie układu linii autobusowych po otwarciu linii metra na Woli.

Uwaga 1 - linia 112

Nie do końca podoba mi się skrócenie linii 112 do pętli Nowe Bemowo. Korzystam z tej linii często celem dojazdu na WAT. Jadę od strony Marymontu i wysiadam na Radiowej, skąd mam najbliżej. 

Takich pasażerów jak ja jest całkiem sporo, dlatego obawiam się, że skrócenie tej linii zmusi do większej liczby przesiadek. Może warto było by wydłużyć tę linię chociaż do węzła Radiowa? Linia 112 

mogła by robić pętlę uliczną ulicami Radiową (przystanek Orlich Gniazd), Wrocławską (przystanek Siodlarska) i Powstańców Śląskich (przystanek Dywizjonu 303). W ten sposób przy okazji ułatwiony by 

został dostęp do komunikacji miejskiej mieszkańcom południowej części ulicy Wrocławskiej.

Uwaga 2 - linia 523

Także ze względu na dojazdy na WAT (także w weekendy, na studia niestacjonarne) wnioskuję także o stworzenie wzmocnienia linii 523 na odcinku Metro Księcia Janusza - Stare Bemowo ulicami 

Górczewska - Powstańców Śląskich - Radiowa. Postuluję to z dwóch powodów - autobusy linii 523 i tak jeżdżą przepełnione (także w niedziele rano, gdy bardzo dużo ludzi jeździ na targowisko przy 

przystanku PKP Młynów), a poza tym są bardzo podatne na opóźnienia występujące na całej długiej trasie. Stworzenie skróconego połączenia pozwoliło by chociaż mieć pewność, że jakiś autobus z 

przystanku Metro Księcia Janusza w stronę WATu odjedzie, a nie, że człowiek będzie musiał czekać w nieskończoność na spóźnione 523.

Uwaga 3 - linia ekspresowa

Uważam, że przydało by się ekspresowe połączenie łączące Nowe Bemowo ze stacją metra Księcia Janusza w miejsce zlikwidowanej linii E-2 kursującej tam przed rozpoczęciem budowy metra.

Szanowni Państwo,

z informacji przedstawionych na Waszej stronie internetowej wynika, że w ciągu ulic Leszno- Górczewska z 4 linii sprzed budowy metra (171,190,520, E-2) ma zostać samo 190.

Wycofanie aż trzech autobusów, łączących te okolice bezpośrednio z centrum, zostawiając wzamian, nie tak znowu bliskie, metro z przesiadką z linii M2 na M1 na Świętokrzyskiej, pozbawi osoby 

starsze możliwości załatwiania spraw w śródmieściu, a trzeba pamiętać, że m.in na osiedlu Wawelberga mieszka wielu seniorów. Na dojazd do Ratusza Wola lub , w drugą stronę, do Cetrum 

medycznego Attis i przychodni przy ul. Elekcyjnej, czy choćby do Parku Moczydło,  zostanie jedno 190, które w związku z brakiem alternatywnych linii autobusowych będzie jeździło zatłoszone, więc 

znowu uderzy to w mieszkających przy ul. Leszno seniorów

Propozycja zmiany trasy linii 520 oraz likwidacja linii 171 od strony Torwaru z zamianą na linię 517 z Ursusa  nie zapewnią bezpośredniego dojazdu z Trasy Łazienkowskiej i Powiśla do którejkolwiek 

stacji metra linii M2 (520 skręcające z Marszałkowskiej w Aleje Jerozolimskie, Emilii Platter, Świętokrzyską i z powrotem w Marszałkowską to  czasochłonne i niepotrzebne obwożenie pasażerów, 

okrężną i zasadniczo kompletnie zakorkowaną trasą  - kolejny argument za utrudnianiem przez ZTM podróży pasażerom komunikacji miejskiej).

Sądzę, że powinni Państwo rozważyć utrzymanie trasy linii 520 przynajmniej w przebiegu do Metro świętokrzyska oraz  trasy linii 171 (lub linii w jej miejsce)  z Torwaru do przynajmniej metro księcia 

janusza przez  ul. leszno i górczewską

Dzień dobry, 

Uważam, że skrócenie linii 520 do dworca centralnego jest zła decyzją. Codziennie, jak wielu innych mieszkancow Pragi południe, dojeżdżam nią do pracy w Warsaw Trade Tower. Przesiadka w 

centrum w metro 1 linii, potem w tramwaj wydłuży mój czas dojazdu i znacząco wpłynie na jego komfort.

Szanowni Państwo

Wyrażam sprzeciw wobec zmian w komunikacji miejskiej w szczególności w związku z budową II linii metra i sróceniem linii 171, która nie będzie jeździła w kierunku pętli Torwar.

Informuję, że linia 171 jest dogodnym transportem w kierunku przystanku Torwar gdzie są organizowane bardzo często konserwy, imprezy kulturalne oraz imprezy sportowe i zabranie autobusu linii 171 

będzie skutkowało pogorszenie sytuacji pasażerów i będzie się wiązało z wieloma komplikacji.

Informuję, że obecnie bardzo dużo linii autobusowych bądź tramwajowych jest likwidowane bądź ich kursy są zdecydowanie skrocane w związku z budową metra w Warszawie co moim zdaniem nie ma 

sensu w realiach rzeczywistych tym bardziej, że obecnie metro w Warszawie nie jest dość rozbudowane więc jest to zbyt wczesne posunięcie by likwidować bądź skracać kursowania autobusów.

Zaznaczam, że sieć metra jest zbyt mało w Warszawie rozwinięta i decyzje o likwidowaniu linii autobusowych bądź skracanie jest zbyt wczesna i nie ma merytorycznego uzasadnienia a decyzję są zbyt 

szybkie oraz pochopnie.  

W ramach konsultacji społecznych odnoszących się do proponowanych zmian w rozkładach Lini autobusowych w związku z wybudowaniem Lini metra do stacji Księcia Janusza, poniżej przedstawiam 

moje uwagi:

1. Bardzo się cieszę z wydłużenia Lini 714 i 729 do stacji Księcia Janusza, 

2. Niedopuszczalny jest natomiast brak wznowienia linii 506 bądź E5. Ulicą Lazurową i Połczyńską nie jeździ żadna linia przyspieszona. Jest to swojego rodzaju czarna/ martwa strefa. 

3. Czy ZTM przewiduje zwiększenie ilości linii autobusowych w powiecie warszawsko zachodnim? Buduje się tam coraz więcej osiedli, a linie są wciąż te same i nie kursują częściej.  



Dzień dobry,

W związku z projektem zmian w komunikacji na Woli po otwarciu metra zgłaszam następujące uwagi:

Linia 109 – częstotliwość

Otwarcie metra ma poprawić jakość życia mieszkańców Warszawy poprzez skrócenie czasu przejazdu. Ponieważ nie jest jeszcze skończone, aby ten cel udało się zrealizować, należy zadbać o dobre 

połączenia do pierwszego przystanku metra od strony Bemowa mieszkańcom Bemowa. Państwa propozycja ograniczenia częstotliwości kursowania linii 109 stanowczo nie realizuje tego celu (do czasu 

zakończenia kolejnego etapu obecnie w budowie).

Wg projektu zmian linia ta ma kursować co 20 min. Należy zauważyć, że w odcinku Os. Górczewska – Bemowo Ratusz obecnie kursują tylko 2 linie – 109 i 154. W związku z kolejnym etapem budowy 

metra nie kursują tramwaje. W okolicy tej mieszkają tysiące ludzi (okolice Lazurowej, Pełczyńskiego, pętli Os. Górczewska, Klemensiewicza, Tesco itd. – może Państwo nie zauważyli, ale powstało wiele 

nowych osiedli w tej części). Już teraz ciężko wsiąść do autobusów w godzinach szczytu (porannych i wieczornych) na przystanku Klemensiewicza, autobusy, szczególnie 109, przyjeżdżają pełne już z 

pętli.

Wiele zastrzeżeń jest także co do punktualności kursowania obu linii. Najczęściej nie mają związku z rozkładem, kursują wg własnego zdaje się. Przyjeżdżają często za wcześnie lub za późno, w 

zasadzie za każdym razem jest to niespodzianka.

W momencie, gdy mieszkaniec spóźni się choć minutę (lub nawet przyjdzie na czas, a okaże się, że autobus właśnie odjechał, bo był za wcześnie). Musi czekać 20 min!, aby dojechać do metra. 

Przejście na piechotę odcinka Os. Górczewska – Bemowo Ratusz zajmuje przynajmniej 15 min. To nie jest poprawa jakości życia mieszkańców.

Państwa propozycja jest kompletnie niezrozumiała i oderwana od rzeczywistości. Linia 154, nawet jeśli teraz będzie jeździła nieco częściej, nadal nie rozwiązuje problemu. Jest to niezwykle istotne w 

godzinach szczytu (miedzy 6 – 9 rano i 15.30-18 wieczorem).

Autobusy do metra z okolic Os. Górczewska i Klemensiewicza powinny odjeżdżać co 5 min max. Wówczas cel budowy metra jest realizowany. Metro jest najszybszym środkiem transportu. Jeśli 

Warszawa chce zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, to jednak właściwy dojazd do metra powinien być zapewniony. Rozwiązaniem jest albo zwiększenie częstotliwości linii 109 

lub utworzenie nowej na odcinku Os. Górczewska – przystanek metra (do czasu zakończenia obecnego etapu budowy metra i ponownego uruchomienia tramwajów na tym odcinku). W obu 

przypadkach częstotliwość kursowania autobusów powinna być max 5 min w godzinach szczytu. Tylko wtedy możliwa będzie szybka podróż do stacji metra w autobusie, w którym jest miejsce.

Absolutnie nie można ograniczać częstotliwości kursowania linii 109, szczególnie w godzinach szczytu.
102 – likwidacja linii (Linia kursująca co 30 minut, dublująca częste tramwaje oraz inne autobusy, które posiadają o wiele większą częstotliwość na pewno nie będzie cieszyła się popularnością. 

Zastąpiona zostanie przez 202 i/lub np. wydłużone 311 do Olszynki Grochowskiej)

103 – brak uwag

105 – wydłużenie linii na trasie Os. Górczewska – dw. Centralny (Połączenie Bemowa i Woli z ciągiem ul. Prostej oraz z dw. Centralnym jest bardzo popularne. 105 zastąpi na tym odcinku jednocześnie 

zlikwidowane 109 jak i wycofane 171)

105B – cm. Wolski – Rondo Daszyńskiego (kurs skrócony)

106 – brak uwag

109 – likwidacja linii (Linia z taką częstotliwością w dodatku do centrum mija się z celem - w zamian mocne 105)

112 – brak uwag

129 – brak uwag

136 – brak uwag

149 – brak uwag

154 – brak uwag

155 – brak uwag (wykorzystanie numerka zamiast 271)

167 – pozostawienie na obecnej trasie przez Redutową (Mieszkańcy Ulrychowa wzdłuż Jana Olbrachta powinni mieć szybkie i bezpośrednie połączenie nie tylko z metrem, ale i z tramwajami na ul 

Wolskiej. Na obecnej trasie autobus bardzo się sprawdza. Do metra połączenie zapewni 201 i 129)

171 – brak uwag

184 – brak uwag

190 – brak uwag

197 – jedna linia, na całej długości z taką samą częstotliwością (W Ursusie powstaje coraz więcej osiedli mieszkaniowych, zwłaszcza na terenach dawnych zakładów, przez co linia staje się coraz 

bardziej popularna. Jest to widoczne zwłaszcza w porannych godzinach szczytu w kierunku gwiaździstej na odcinku Ursus-Niedźwiadek – Ciepłownia Wola. Dlatego wzmocnienie linii również na tym 

odcinku będzie bardzo dobrym pomysłem. Ewentualnie proponuję wydłużenie linii 228 z Ursus-Ratusz przez Szamoty, Posag 7 Panien, Gierdziejewskiego i Połczyńską na Karolin)

201 – brak uwag

271 – Do trasy brak uwag. Jedyna sugestia, to zmiana numerku na 155, które kiedyś dojeżdżało na Karolin (chyba, że w przyszłości planują Państwo połączenie 271 i 171 po wydłużeniu II linii metra na 

Bemowo i otwarcia stacji Bemowo-Ratusz)

517 – brak uwag

520 – brak uwag

714, 719, 729 – brak uwag

N52 – Wydłużenie linii do stacji metra (Linia N42 za każdym razem łapie gigantyczne opóźnienia, dlatego osoby, które chcą przesiąść się do autobusu N52 nie mają pewności czy faktycznie na niego 

zdążą. Dlatego potrzebna jest alternatywa w postaci innych autobusów – czy to N43 przy PKP Wola czy N45/N95 przy Rondzie Daszyńskiego. Dlatego proponuję wydłużyć N52 do Metro Rondo 

Daszyńskiego albo Wolską i Kasprzaka albo np. przez ulicę Jana Kazimierza (i Kasprzaka), która nie jest objęta komunikacją nocną. Proponuję również, by ostatni kurs rozpoczynał się pół godziny 

wcześniej, aby lepiej wykorzystać nocną lukę w kursowaniu linii 713 i równo rozłożyć odjazdy – co półtorej godziny).

 

Wątpliwości: 

Poniżej chciałbym poruszyć dwie wątpliwości dot. taboru, które pojawiły się u mnie podczas analizowania Państwa projektu i ewentualnie zaproponować kilka alternatyw. Niestety nie posiadam informacji 

jaki tabor chcieliby Państwo skierować na daną linię – krótki czy długi, a jest to również istotne z punktu widzenia konsultacji społecznych i układu przyszłych połączeń. Pytanie jest również, jak długa 

będzie tymczasowość rozwiązań niektórych linii jak np. 149:

•         Linia 149 ma być główną linią dowozową do metra pasażerów z całego ciągu ul. Górczewskiej, zatem jak mniemam będzie obsługiwana większym taborem. Nie jestem przekonany czy os. Groty 

potrzebują linii z wielkopojemnym taborem, dlatego proponuję inne rozwiązanie:

149 – Stare Bemowo – Metro Księcia Janusza

154 – P+R al. Krakowska – Groty

122 – Gwiaździsta – Stare Bemowo

•         Linia 201 ma być główną linią dowozową dla mieszkańców z osiedli z okolic Jana Olbrachta do stacji metra Księcia Janusza (ponieważ osobiście proponuję 167 przez Redutową do Wolskiej). 

Powinna zatem być obsługiwana taborem wielkopojemnym. Jednak z drugiej strony na Bemowie nie jest aż tak bardzo taki tabor potrzebny. Zatem proponuję inne rozwiązanie: 

149 (ze Starego Bemowa) lub 171 lub 271 – skierowanie od Metro Księcia Janusza ulicą Jana Olbrachta na Znaną

201 – Nowe Bemowo – Metro Księcia Janusza (ewentualnie przez ulicę Deotymy, ponieważ jest to ulica najbardziej poszkodowana w projekcie zmian)

•         Ewentualnie:

Połączenie linii 149 i 201 na trasie Groty – Nowe Bemowo (aby nie mnożyć linii krańcujących przy Metrze Księcia Janusza)

171 lub 271 skierować na Znaną

Szanowni Państwo

Wyrażam sprzeciw wobec zmian w komunikacji miejskiej w szczególności w związku z budową II linii metra i sróceniem linii 171, która nie będzie jeździła w kierunku pętli Torwar.

Informuję, że linia 171 jest dogodnym transportem w kierunku przystanku Torwar gdzie są organizowane bardzo często konserwy, imprezy kulturalne oraz imprezy sportowe i zabranie autobusu linii 171 

będzie skutkowało pogorszenie sytuacji pasażerów i będzie się wiązało z wieloma komplikacji.

Informuję, że obecnie bardzo dużo linii autobusowych bądź tramwajowych jest likwidowane bądź ich kursy są zdecydowanie skrocane w związku z budową metra w Warszawie co moim zdaniem nie ma 

sensu w realiach rzeczywistych tym bardziej, że obecnie metro w Warszawie nie jest dość rozbudowane więc jest to zbyt wczesne posunięcie by likwidować bądź skracać kursowania autobusów.

Zaznaczam, że sieć metra jest zbyt mało w Warszawie rozwinięta i decyzje o likwidowaniu linii autobusowych bądź skracanie jest zbyt wczesna i nie ma merytorycznego uzasadnienia a decyzję są zbyt 

szybkie oraz pochopnie.  

Pozostawienie tylko jednej linii autobusowej na ulicy Górczewskiej (między Okopową a Sokołowską) pozbawi mieszkańców  Młynowa swobodnego poruszania się po Warszawie.

Dotychczas (przed rozpoczęciem budowy II linii metra)mieliśmy do dyspozycji kilka linii autobusowych jadących w RÓŻNYCH kierunkach(109,155,171,190,520)

Dzisiaj , żeby gdziekolwiek dojechać muszę kilka razy się przesiąść ,a osiedle zamieszkałe jest w większości przez osoby starsze.

Większość z nas ma kłopoty z chodzeniem i myślę że ta jedna linia  metra (chyba najdziwniejsza na świeci)nie ułatwi na życia tylko mocno skomplikuje!!

Szanowni Państwo

Uzyskałem informację, że po otwarciu II linii metra w dzielnych Wola zostanie skrócona linia 112 i tym samym zabrana z pętli Karolina.

Uważam, że mieszkańcy Jelonek bardzo dużo stracą i wielu pasażerów jest oburzonych ta decyzja. Uważam, że autobus linii 112 powinien nadal kursować na karolin i tym samym apeluje by linia 112 

pozostała na trasie w kierunku Karolin.

Szanowni Państwo,

Zgłaszam swoje uwagi dotyczące zmiany kursowania i likwidacji autobusów na Woli po uruchomieniu Metra. 

Likwidując linię 155 oraz zmieniając trasę autobusu 167 uniemożliwiacie Państwo bezpośredni transport dzieci do rejonowej szkoły przy ulicy redutowej SP 238 oraz zabieracie możliwość 

bezpośredniego dojazdu do linii tramwajowej przy ulicy wolskiej. 

Dzieci które zamieszkują ulice: Olbrachta 29, Człuchowska 2 a, b, c, d, Znana, Sowińskiego, Strąkowa, Boznańska, Stroma,  i innych nie będą miały bezpośredniego autobusu do szkoły. Na chwilę 

obecną do szkoły dojeżdżamy linią 155 i 167 i wysiadamy na przystanku Pustola. Chcąc odwieźć dziecko do szkoły  będzie trzeba wysiąść na przystanku redutowa i przejść ok. 350 metrów do szkoły po 

czym wrócić 350 metrów do przystanku na redutowej,  aby znowu wejść w któryś z autobusów i dojechać do metra. Może odległość 350 metrów nie jest straszną odległością, ale znacząco wydłuży czas 

dojazdu do szkoły, pracy i utrudni ludziom życie. 

W przypadku rodziców którzy mają dzieci w różnych placówkach w okolicy to już w ogóle dojazd będzie koszmarem. 

Bardzo proszę aby wzięto pod uwagę obecność szkoły na ulicy redutowej która zostanie odcięta od bezpośredniego połączenia z ulicą Olbrachta i innymi wyżej wymienionymi. Witam, zmiany w komunikacji na Woli są jak najbardziej zrozumiałe. Jednakże proszę rozważyć wydłużenie linii, które mają kończyć / rozpoczynać bieg w okolicach Metro Księcia Janusza do pętli 

Znana. 

Jest tam nowe osiedle, domki rodzinne, mają być budowane nowe drogi dojazdowe od Fortu Wola, dojście do Metra z tamtych okolic to ok 2 km. Jedynym rozwiązaniem jest dojście do przystanku 

Znana, który znacznie skraca drogę. Jednakże redukcja linii w tych okolicach nie zachęci do korzystania z metra tylko wybieranie alternatywnych możliwości transportu. 

Metro nie dojeżdża wszędzie. Ze znacznej czy Jelonek szybciej jest korzystanie z autobusów żeby dojechać np. do Mordoru, Czerniakowska. 

Wskazane autobusy pełnia funkcje przesiadkową. 

Nie mówiąc o 520, który był super rozwiązaniem dla osób jeżdżących na Ostrobramską. 

Oczywiście jest linia (niezastąpiona) 523 jednakże z uwagi na brak buspasów np. koło DW Zachodniego, Prymasa, Politechnika - GUS, powoduje stanie w korku.  



Szanowni Państwo,

 

  Od kwietnia będą dostępne kolejne stacje drugiej linii metra na Woli - jest to potrzebne i ważne, ale nie rozwiązuje problemu bemowskiej komunikacji. Dlaczego problemu? Dojazd do centrum z 

Bemowa jest zadaniem karkołomnym i wymagającym dużej sprawności fizycznej. Dlaczego mówię o osobach niepełnosprawnych? Czy mają Państwo w swoim najbliższym otoczeniu osoby z 

dysfunkcjami, czy potrafią się Państwo postawić w sytuacji takiej osoby?

 

  Przykładowo: mam koleżankę z niedowładem kończyn. Mimo, że chodzi i nie używa kul inwalidzkich schody zawsze stanowią dla niej problem, potrzebuje poręczy. Nie muszę dodawać, że przy 

wąskich przejściach metra z natłokiem ludzi przemieszczanie takim osobom może nastręczać trudności. Do czego zmierzam?

 

  Jestem osobą po 30-tce, sprawną fizycznie, która lubi dużo chodzić itp., więc cieszę się z metra, będę z niego korzystała. Ale co z osobami niepełnosprawnymi, matkami z dziećmi, seniorami? Czy dla 

nich metro będzie dobrym rozwiązaniem? Czy pani, która porusza się z balkonikiem zdąży wsiąść do metra? A co jeśli winda będzie nieczynna? Co zrobi osoba na wózku inwalidzkim?

 

  Nie przedłużając: metro nie jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich mieszkańców Bemowa. Jakie są alternatywy? Tramwaj? Proszę rano przejechać się 26 z Hali Wola do Ratusz Arsenał i z 

powrotem o 16. Na miejsce siedzące nie ma co liczyć, zwycięstwem jest wejście do tramwaju.

 

  190? Pomijając już stanie w korkach i to, że zbiera osoby z całej Woli to jeszcze przystanek w tzw. Śródmieściu to - Ratusz Arsenał - z utrudnionym dostępem dla osób niepełnosprawnych. Czy Ratusz 

Arsenał to ścisłe centrum? Ścisłe centrum to tak naprawdę Świętokrzyska i jej prawa strona w stronę Alej Jerozolimskich.

 

  Powraca znowu temat osławionego już autobusu 506. Wzdłuż Człuchowskiej powstają CAŁY CZAS nowe bloki. Przybywa mieszkańców i niemożliwe jest żeby wszyscy nagle przesiedli się do 

samochodów, dlaczego w takim razie tak dobra linia jak 506 nie wraca? Obiecywano, że po zakończeniu prac nad metrem Rondo Daszyńskiego powróci. Co się wydarzyło w międzyczasie? Czy osoby 

pracujące w ZTM mają jakiś uraz do Bemowa/Jelonek? Takie już teorie krążą w Internecie. Mam nadzieję, że to tylko plotki.

 

  Reasumując: Jelonki są bardzo popularną częścią Bemowa. Deweloperzy uwielbiają to miejsce i stawiają non stop nowe bloki. Potrzebujemy w związku z tym sprawnej komunikacji do centrum 

DOSTOSOWANEJ do potrzeb wszystkich mieszkańców. Nie tylko młodych i zdrowych. Matki z wózkami również potrzebują wygodnego, dobrego dojazdu bez przesiadek. Chciałabym żeby Państwo 

jeszcze raz przemyśleli sprawę przywrócenia 506, gdyż metro nie jest właściwym rozwiązaniem dla wszystkich podróżnych.

Witam,

po zmianie organizacji ruchu na Woli, po oddaniu 3 dodatkowych przystanków metra z okolic Fortu Wola powinna być przynajmniej jedna bezpośrednia linia do Dworca Zachodniego. Przed budową 

metra był to autobus 184. Nie powinno tak być, że na tak krótkim odcinku trzeba się przesiadać. W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie ztm odnośnie projektu zmian na Woli w związku z otwarciem trzech nowych stacji na Woli, zgłaszam swoją negatywna opinię do powyższego 

projektu.

Nie rozumiem co ma otwarcie powyższych stacji metra do zapewnienia godnego transportu dla mieszkańców i osób pracujących w tej okolicy. Chociażby al. Solidarności jak i ul. Grzybowska, Królewska 

są oddalone od metra, przejazdy autobusów nie dubluja się z trasą metra. Dotyczy to między innymi autobusów E2, 520, 102 i 105.

Piszę w sprawie proponowanych zmian dotyczących kursowania autobusów ulicą Redutową. 

Według mnie, zmiany te są nieakceptowalne, z racji tego iż w okolicy tej powstaje bardzo duże osiedle mieszkaniowe, kolejne są w planach, a już w godzinach wzmożonego ruchu, zwłaszcza rano, 

mieszkańcy zaledwie jednego bloku nie mogą wsiąść do autobusów, tak są przeładowane. W kwietniu zostaną oddane kolejne mieszkania i tak sukcesywnie przez kolejne lata na osiedlu przybędzie 

kilka tysięcy ludzi a JUŻ komunikacja w tym miejscu jest niewydolna.

Pragnę zauważyć, że nie wszyscy mieszkańcy Woli będą korzystać z metra. Wiele osób, w tym także ja, przemieszcza się na Ochotę, w stronę dworca zachodniego i nie wyobrażam sobie jak to ma 

funkcjonować. 

Konieczna jest albo zmiana trasy proponowanych autobusów albo zwiększenie częstotliwości ich kursowania a także ustanowienie przystanków Zajezdnia Redutowa jako przystanki stałe, gdyż rzadko 

kiedy nie ma tam nikogo oczekującego na przyjazd autobusu.

Liczę, że moje uwagi zostaną wzięte pod uwagę, gdyż przy proponowanych zmianach ulica ta zostanie według mnie sparaliżowana i nie będzie korzystnego dla wszytkich dojazdu, co będzie skutkowalo 

koniecznością zrezygnowania z transportu publicznego. 

Wyrażam sprzeciw wobec zmian w komunikacji miejskiej w szczególności w związku z budową II linii metra i sróceniem linii 171, która nie będzie jeździła w kierunku pętli Torwar.

Informuję, że linia 171 jest dogodnym transportem w kierunku przystanku Torwar gdzie są organizowane bardzo często konserwy, imprezy kulturalne oraz imprezy sportowe i zabranie autobusu linii 171 

będzie skutkowało pogorszenie sytuacji pasażerów i będzie się wiązało z wieloma komplikacji.

Informuję, że obecnie bardzo dużo linii autobusowych bądź tramwajowych jest likwidowane bądź ich kursy są zdecydowanie skrocane w związku z budową metra w Warszawie co moim zdaniem nie ma 

sensu w realiach rzeczywistych tym bardziej, że obecnie metro w Warszawie nie jest dość rozbudowane więc jest to zbyt wczesne posunięcie by likwidować bądź skracać kursowania autobusów.

Zaznaczam, że sieć metra jest zbyt mało w Warszawie rozwinięta i decyzje o likwidowaniu linii autobusowych bądź skracanie jest zbyt wczesna i nie ma merytorycznego uzasadnienia a decyzję są zbyt 

szybkie oraz pochopnie.  

Dzień dobry, 

pisze do Państwa jako mieszkanka Bemowa. Zmiany zaproponowane przez Państwa, w związku z włączeniem II linii metra na Bemowie, są nie do przyjęcia. Co z mieszkańcami, którzy dużym łukiem 

omijają centrum? Metro jest rozwiązaniem tylko dla tych, którzy dojeżdżają codziennie do centralnej części Warszawy. A nam chcecie zabrać autobusy i tramwaje, które jeżdżą obrzeżami Warszawy. 

Łączącymi Bemowo z Bielanami, Targówkiem. 

Wraz zpozostalymi mieszkańcami nie zgadzam się ze skróceniem linii 112, która codziennie jeżdżę z Lazurowej na BIELANY. Jedyna linia, która bezpośrednio dowozi mnie na miejsce. Po usunięciu 

autobusu, będę musiała jechać z TRZEMA (tak dokładnie, trzema) przesiadkami, a podróż wydłuży się z 35min do 1,20h....... zdecydowanie, jeśli do tej zmiany dojdzie, zrezygnuje z komunikacji 

miejskiej ZTM na poczet samochodu. Koszt jazdy nieznacznie się zwiększy, ale czas zaoszczędzony (mówimy tu o godzinie w jedna stronę, dwie godziny w dwie strony) bedzie znacznie cenniejszy. 

Szkoda jedynie, ze środowisko na tym ucierpi. Takich osób jak ja jest zdecydowanie więcej. 

Pisze do Państwa w sprawie planowanego skrócenia linii 102. Jestem codziennym użytkownikiem tej linii i nie wyobrażam skrócenia jej do Ronda Waszyngtona.

Jako, że jestem studentem na Uniwersytecie Warszawskim linia jest dla mnie idealna, gdyż dowiezie mnie bezpośrednio pod uniwersytet. Wiem, że wiele ludzi dojeżdża do pracy na Powiśle czy na 

Wolę. Przystanek Metro CNK jest idealnym miejscem przesiadkowym dla mieszkańców Pragi Południe. Poza tym w okresie letnim (jak i zimowym) wiele osób przyjeżdża na bulwary wiślane, które są 

miejscem odpoczynku i rekreacji. Dlatego proponuje, aby linia kończyła się dobrym miejscu przesiadkowym np. Rondo Daszynskiego, Rondo ONZ.

Dzień dobry,

w związku z proponowaną zmianą trasy autobusu linii 102 chciałabym przesłać swoją prośbę o nieskracanie trasy w tak znaczny sposób.

Dla wielu mieszkańców Grochowa linia 102 stanowi jedyny bezpośredni i dogodny dojazd do ulic Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, tym samym także do metra. Jest dla mnie zrozumiałe skrócenie 

trasy w dzielnicy Wola. Nie znajduję jednak uzasadnienia dlaczego zmiana ma dotyczyć także dzielnicy Śródmieście i mieszkańców Grochowa.

Byłoby dla mnie zrozumiałym zakończenie trasy np. na pl. Piłsudskiego.

Dzień dobry

Koncepcja przedłużenia linii 719 i 729 do Metra Jana Olbrachta jest świetnym pomysłem. Na chwilę obecną korzystam częściowo z samochodu by dojechać do pracy w Warszawie. Skłaniało mnie do 

tego brak wygodnego połączenia z Centrum (w tym kilka przesiadek). Proponowane rozwiązanie sprawi, że dojazd do Warszawy stanie się wygodny i szybki. I skłoni mnie do całkowitego skorzystania z 

transportu publicznego. Rozmawiałam też z wieloma osobami z okolicy na ten temat. Z usłyszanych opinii wynika, że również popierają to rozwiązanie.

Pisałam już na inny Państwa adres ale tu również zgłaszam zastrzeżenia do likwidacji linii 184 i 197 na ul. Deotymy. Wcześniej jeździł tu autobus 167. 

Naprawdę wielu pasażerów jeździ "w poprzek" linii metra, do Ronda Zesłancow i dalej, a poza tym na Deotymy i dalej Elekcyjnej są szkoły i przychodnie.

Prosimy o "oddanie" przynajmniej jednej linii autobusowej na tym odcinku. Szanowni Państwo,

z dużym niepokojem śledzę projekty zmian komunikacji miejskiej na Bemowie planowane w związku z otwarciem kolejnego odcinka metra. Nie wiem na ile znają Państwo realia obłożenia obecnie 

kursującej komunikacji... ale obawiam się, że plany nie zostały poprzedzone analizą ruchu osobowego. Korzystam z komunikacji w tej dzielnicy od lat. Zwykle nawet kilka razy dziennie. Zarówno w 

godzinach szczytu, jak i w „luźniejszych” porach. Komunikacja przepełniona jest już teraz, a nowe osiedla powstają, ludzi przybywa. Komfort jazdy znacząco spada. Fajnie, że będzie metro, ale traktujmy 

to jako odciążenie ruchu pasażerów, a nie zastępstwo... Za chwile stacja Księcia Janusza zacznie wyglądać jak Młociny o poranku. Jak taki natłok ludzi wytrzyma stacja przesiadkowa Świętokrzyska? 

Już teraz jest taki tłum, że przechodzenia robi się niebezpieczne... a co do autobusów...

E2 - powinno wrócić. Super szybkie połączenie z Ratuszem. W okolicy pracuje kupa ludzi... metro tego nie zastępuje... dojazd w oparciu o metro wymagałby 2 przesiadek... kuriozum na tak krótkiej 

trasie...

109 - nie dość, że nie powinno mieć skróconej częstotliwości to powinno się ją zwiększyć. Przecież to jedyny autobus na dw. Centralny w okolicy. M1 ani M2 nie dojeżdża na dworzec, spacer z bagażem 

z metra centrum lub ronda ONZ jest bez sensu... poza tym dw. Centralny do duże centrum przesiadkowe z innych linii autobusowych i tramwajowych.

171 - to jedyna linia dojeżdżające na Powiśle czy w okolice Łazienek (no niby jest 523, ale osoby niepełnosprawne czy matki z wózkami nie skorzystają z żadnej stacji w tej okolicy), to też dobre 

połączenie z Placem

Trzech Krzyzy czy Placem Zbawiciela

523 - ten autobus to w ogóle jest kosmos przejedźcie się nim w godzinach szczytu... ścisk, super niepunktualny... zdecydowanie powinien mieć wparcie jeszcze jakiegoś autobusu na dw. Zachodni... 

najlepiej od strony Tunelowej, przecież jest tam pentla autobusowa. Mnóstwo osob przesiada się rano w pociągi czy w stronę Wawra czy na Mordor.

Dzień dobry,

zapoznałam się z projektem i chciałabym wnieść swoje uwagi odnośnie zmian w liniach 112, 171 i E-2.

częstotliwość: 20/20/20

112         CH MARKI – Toruńska – Głębocka – św. Wincentego – Matki Teresy z Kalkuty – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Toruńska – most Grota-Roweckiego – al. Armii Krajowej – Słowackiego 

– Żeromskiego – al. Reymonta – Powstańców Śląskich – NOWE BEMOWO

Linia 112 jest bardzo nieregularna już w tej chwili. Często autobus nie jedzie zgodnie z harmonogramem a zmniejszenie częstotliwości wydaje mi się pogorszyć sytuację. Skrócenie linii 112 odetnie wiele 

osób mieszkających dalej od możliwości skorzystania z niej. Ponadto łączyła dość słabo skomunikowany teren od Karolina do Bielan.

171         CHOMICZÓWKA – Conrada – Powstańców Śląskich – Piastów Śląskich – Żołnierzy Wyklętych – Wrocławska – Radiowa – Powstańców Śląskich – Górczewska – METRO KSIĘCIA JANUSZA

Ta linia jest bardzo oblegania i skierowanie jej do metra czyli skrócenie jej trasy bardzo obciąży mieszkańców Bemowa. Bardzo często z niej korzystam i zawsze jest jest pełno ludzi. Wydaje mi się, że 

dostęp do metra nie zastąpi tego autobusu. Często mieszkańcy dostają się do Centrum, na Torwar czy nad Wisłę w lecie. Wydaje mi się też, że częstotliwość co 10-12 minut to też jest zbyt mało.

częstotliwość: 7,5/10/10

E-2         WILANÓW – Przyczółkowa – al. Wilanowska – Jana Sobieskiego – Belwederska – Aleje Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Królewska – pl. 

Piłsudskiego – pl. Teatralny – Senatorska – pl. Bankowy – Andersa – METRO RATUSZ ARSENAŁ

E-2 kiedyś jechało z Bemowa i czekałam na powrót tej linii na ulice Radiową. Bardzo ubolewam, że nie jest to brane pod uwagę. Ciężko dostać się na Wilanów z Bemowa.

Pozdrawiam serdecznie



Dzień dobry,

Jestem przeciwna drastycznemu zmniejszeniu częstotliwości kursowania autobusu 109.

W tym momencie metro nie dojeżdza jeszcze na Bemowo a taka redukcja utrudnia dotarcie do stacji Księcia Janusza z okolicy ulicy Klemensiewicza/Tesco. Dodatkowo nie można sprawnie dojechać do 

stacji kolejowej Młynów. Wymagałoby to przesiadki i podjechania jednej stacji metra.

Przy okazji chciałabym zwrócić uwagę jak bardzo uciążliwy jest dojazd na Mokotów - w okolice przystanku Rakowiecka Sanktuarium. Zajmuje godzinę podczas gdy dojazd rowerem to bez pośpiechu 40 

minut. Najlepsza była sytuacja, gdy był bezpośredni tymczasowy tramwaj z Bemowo Ratusz, wtedy można było przynajmniej unikać generujących startę czasu przesiadek plsu tramwaj omijał korki. 

Po otwarciu wolskiej części II linii dojazd do pracy będzie wymagał ode mnie 3 środków komunikacji: autobus do metra, metro i tramwaj i czas dojazdu raczej się nie skróci. 

Będę wdzięczna za wzięcie pod uwagę moich uwag.

Witam

 Chcialbym zglosic swoj glos. Mieszkamy na osiedlu przy ul. Czluchowskiej 2e.

  1.  Linia 129 powinna kursowac z wieksza czestotliwoscia czyli 10/15/15

       W przypadku dojazdu do Mordoru w okolicach postepu i cybernetyki  latwiej sie przesiasc ze 129 do linii jadacych ul. lopuszanska..

 Da sie  oczywiscie dojechac na mordor liniami m2 i m1 potem tramwaj..

 Ale trwa to zdecydowanie dluzej..

 Jezeli mielibysmy rezygnowac z auta to najlepsza droga 129 i przesiadka przy hali wola.

Ponadto ludzie z okolic hali wola mogliby szybciej dojechac do stacji m2 ks. Janusza bez wjezdzania w regularnie zapchana gorczewska przy wykopach kolo wola parku..

 2. zmiany wylaczajace autobusy z redutowej wykluczaja dojazd i powrot do szkoly na Pustola/redutowej dla dzieci bez przesiadki. To akurat zle rozwiazanie.

 Poszukajcie lepszego..

Linia 155 jest super:) szkoda byloby ja tracic.

3. Linia 201 i 167 powinny czesciej jezdzic po ul. Olbrachta do st. M2 ks.janusza.

    Moze zrobic wahadlowy autobus co 5..6 minut od hali wola ale przez strakowa? I polacZyc rozwiazanie z czestoscia 129?

Dzień dobry,

w związku z planowanym otwarciem kolejnego odcinka drugiej linii metra chciałabym zgłosić swoją propozycję. Ale nie dotyczy ona odcinka na Bemowie, Woli, a Ochoty.

Dobrze byłoby, aby Państwo zaproponowali dojazd do II linii metra z okolic Szczęśliwic, bitwy warszawskiej, grójeckiej, ronda zesłańców syberyjskich. W tej chwili jedynym bezpośrednim autobusem, 

który dojeżdża na rondo daszyńskiego z tamtych okolic jest linia 178, która jeździ rzadko i bardzo nieregularnie. W okolicach ulic, o których pisałam wcześniej pracuje dużo osób, a taka linia ułatwiłaby 

wielu osobom podróżowanie i korzystanie z drugiej linii metra. Linia mogłaby również dojeżdżać do planowanej stacji młynów. To byłaby również alternatywa dla linii 186 lub 414, które ze względu na 

korki na S8, często jeżdżą bardzo nieregularnie. 

Dzień Dobry, 

 

chciałabym zgłosić w ramach konsultacji społecznych uwagę w zakresie planowanej trasy autobusu nr 102 po otwarciu metra na Wolę:

idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby ostatnim (pierwszym) przystankiem linii nr 102 nie było Rondo J. Waszyngtona, 

ale żeby bus dojeżdżał do stacji metra Stadion Narodowy. 

Przystanek na Rondzie J.Waszyngtona nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż stąd do najbliższej stacji metra jest daleko. 

Dojście do tej stacji pieszo zajmuje sprawnej osobie ok. 15 minut, 

lub trzeba przesiąść się do tramwaju lub innego autobusu, żeby dojechać do metra. 

Piszę w imieniu 4 osób, w tym 1 niepełnosprawnej (razem pracujemy w tym samym zakładzie pracy), 

dojeżdżamy tym autobusem codziennie z Grochowa i Saskiej Kępy do pracy na Wolę. 

Autobus 102 zapewniał bezpośrednie połączenie,  a wkrótce po zmianie trasy 102 

będziemy musieli przesiadać się przy Stadionie Narodowym.

Na Rondzie Waszyngtona nie ma wind, schodów ruchomych, 

co stanowi utrudnienie dla naszego Kolegi, który ma poważną niesprawność ruchową. 

Nawet przejście dla niego przez tory tramwajowe stanowi poważny problem. 

Poza tym obserwuję, że tym autobusem jeździ dużo młodych ludzi 

i wysiada przy Centrum Kopernika i Uniwersytecie. 

Dlatego ważne jest, żeby zapewnić wszystkim użytkownikom tej linii sprawne połączenie 

z metrem i żeby nie “przebijać się” do Śródmieścia mostem Poniatowskiego, który rano jest dość zakorkowany. 

Prosimy o uwzględnienie tej propozycji. 

Witam,

Piszę z petycją w sprawie planu zmany trasy 167 oraz likwidacji linii autobusowej nr 155, która z przystanków Znana, Stroma i Antka Rozpylacza jako jedyna prowadzi do linii tramwajowej, przystanek 

Redutowa. Bez tego autobusu będę musiał dokonać 2 przesiadek, żeby dotrzeć do tramwaju.

Niestety metro nie dojeżdza w okolice ulicy Płockiej, gdzie jeżdżę codzinnie do szkoły.

W podobnej do mojej sytuacji jest wielu mieszkańców osiedla Ulrychów, wielu nowych bloków m.in. Górczewska Park między Górczewską a Olbrachta oraz część domów i bloków z tej części osiedla 

Przyjaźń na Jelonkach.

Rozwiązaniem może być nowa trasa linii np. 155 pokrywającą równocześnie potrzeby osiedla Odolany: z pętli przy cm.Wolskim przez Fort Wola, Hubalczyków, Jana Kazimierza, Ordona, Wolska, 

Redutowa, Olbrachta do Znanej. W ten sposób trasa ta pokrywała by się z obecnymi 155 i 255 a mieszkańcy Ulrychowa, Odolan i bliskich Jelonek mogliby wybrać- metro czy tramwaj.

Szanowni Państwo,

Piszę w kwestii planowanych zmian w komunikacji po otwarciu metra na Woli.

Jako mieszkanka Chrzanowa (okolice Lazurowej i Batalionów Chłopskich) uważam, że zmniejszenie częstotliwości autobusu linii 105 z obecnych 3 minut w godzinach szczytu do planowanych 8, 

znacznie pogorszy połączenie tej części Warszawy z szeroko rozumianym jej centrum.

Proszę zwrócić uwagę, że wzdłuż Lazurowej i Batalionów Chłopskich jest mnóstwo osiedli, które cały czas są rozbudowywane (okolice Szobera, Siemiatyckiej). Bardzo dużo ludzi jeździ do ronda 

Daszyńskiego, co jest znacznym ułatwieniem komunikacyjnym, a często zdarza się sytuacja, że autobus jadąc w kierunku Daszyńskiego jest tak przepełniony, że na przystanku Ordona nie ma miejsca 

aby wsiąść. Również z przystanku Rondo Daszyńskiego w kierunku Os. Górczewska, w godzinach szczytu autobusy są przepełnione. Planowane

zmiany tylko pogorszą tę sytuację, dlatego też bardzo proszę o utrzymanie częstotliwości linii 105 lub przynajmniej zmniejszenie do maksymalnie 5 minut w godzinach szczytu. 

Szanowni Państwo, 

Po planowanych zmianach w komunikacji po otwarciu metra na Woli, polaczenie Bemowa z Tarchominem stanie się tragiczne. Teraz mozna dojechać na druga strone jednym autobusem 112 i pozniej 

przsiadka w strone Tarchomina. Po zmianach trzeba będzie pojechac do metra, metrem na Pragę, pozniej w gore a potem jeszcze dojazd jednym autobusem. Liczba przesiadek jest nie do przyjęcia i w 

takiej sytuacji na pewno wygra samochód, a wolałabym jechać autobusem jeśli jest taka możliwość. Dlatego proszę o rozwanie zmian linii 112 i utrzymanie połączenia z Tarchominem. 

Dzień dobry, 

Przeglądałem wlasnie zmiany jakie Państwo zaproponowali i jestem mocno przerażony.

Mieszkam w okolicy ul. Młynarskiej

Nie rozumiem czemu zabieracie nam jedyny dobry dojazd do rejonów CH Promenady, Ostrobramskiej i Fieldorfa, a nawet centrum. 

Sam pracuje w rejonach Promendy mój dojazd do pracy zajmuje mi około 35 minut w zasadzie jak dam sobie 45 minut na dojazd to wystarczy.

Po zmianach, mój dojazd stanie się utrapieniem, albo będę jechał w zatłoczonym tramwaju, gdzie głównie starsi ludzie jeżdżą i na pewno nie pojadą metrem, po tym będę musiał się na metrze 

politechnika przesiadać w cokolwiek, czas mi się wydłuży do około 50 minut, plus przesiadka i spacerek, lub opcja druga

Cofnąć się do metra na woli, potem pojechać  do metra Świętokrzyska i tam przesiadka do metra w kierunku południowym do Politechniki, aby przesiąść się w autobus i jechać,w moich godzinach jak 

jadę wejście na Świętokrzyskiej do metra graniczy z cudem. Szacuję że moja droga zajmie mi około 1h 10min, wraz z przejściami i czekaniami i ewentualnym puszczeniem metra. 

Więc zabierając nam z Górczewskiej 520 i w zasadzie puszczając wszystkie autobusy Kasprzaka, gdzie połowa linii będzie dublować metro, to złe posunięcie. 

W zasadzie każdy kto mieszka w okolicy Młynarskiej i pracuje w okolicach Ostrobramskiej, Metra Politechnika, ścisłego Centrum. Będzie miał przesiadki, albo obowiązkowe spacery, nie wspomnę, że 

dojazd do Dworca centralnego, lub nawet do PKiN jest nie możliwy, muszę, albo wybrać tramwaj, albo cofnąć się do metra.

Rozumiem też zamysł, skracania linii, ale, jakby udał się wrzucić 520 na pętle na młynarskiej i dalej do Górczewskiej i na starą trasę, to byśmy uniknęli tego typu problemów. 

Zaproponowane zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej po otwarciu stacji Metra Księcia Janusza spowoduje sporo problemów dla mieszkańców osiedli po obu stronach Lazurowej na 

północ od Człuchowskiej. Zwracam uwagę, że – zwłaszcza po stronie zachodniej – budowane są ciągle nowe osiedla, więc liczba mieszkańców będzie rosnąć. Stąd niezrozumiałe jest pozbawienie 

mieszkańców tych terenów bezpośredniego połączenia z nową stacją z utrzymaniem wyłącznie połączenia z Rondem Daszyńskiego (linia 271 omija te tereny). Z codziennych obserwacji wynika, że 

większość pasażerów linii 105 podróżuje do Metra, wobec czego więcej sensu ma dostarczenie ich do najbliższej stacji, aniżeli wożenie przez całą Wolę do Ronda Daszyńskiego. Skrócenie kursowania 

części autobusów linii 105 do Cmentarza Wolskiego jeszcze pogłębi ww. problemy. 



Szanowni Państwo,

pisze w związku z opublikowanym przez Państwa artykułem odnośnie zmian w komunikacji miejskiej w w/w dzielnicach(https://www.ztm.waw.pl/konsultacje/autobusy-po-otwarciu-metra-na-woli/).

Jestem mieszkanka Bemowa, moja przygoda rozpoczyna sie od przystanku Batalionow Chlopskich w kierunku Rondo Daszynskiego/Browarna. W zaproponowanych przez Panstwa zmianach jest 

informacja o zmniejszeniu czestotliwosci linii 105. Prace rozpoczynam roznie, wiec jestem w stanie zweryfikowac ilosc ludzi w godzinach od ok 6:20 do 7:00. To, co sie dzieje, to juz jest sygnal wolajacy 

ciche SOS. W mojej okolicy do wiosny powstanie spokojnie 5nowych bloków, gdzie w godz 7-7:10 juz jest ciezko z autobusami. Zmniejszenie ich ilosci bedzie, mowiac kolokwialnie, katastrofa. Widzialam 

rowniez powstanie linii 105B od cm Wolskiego, natomiast to rozwiazanie moze byc dobre tylko dla osob z ursusa(194),Piastowa(716) oraz Ozarowa(713),ktore maja tam petle, aczkolwiek mam rowniez 

przypuszczenia, ze niekoniecznie tam bedzie najwiecej pasazerow, gdyz przystanek Cieplownia Wola jest lepsza mozliwoscia zmiany komunikacji niz cm wolski, wiec byc moze osoby z w/w 

lokalizacji/autobusow beda podazaly starym schematem i na te chwile moge potwierdzic, ze w godz. 7-7:30ciezko wejsc do autobusu linii 105 na przystanku Cieplownia Wola. Linia 105 jest sprawna, 

dobrze zlokalizowana linia, autobusy 189,190 po 1 nie pasuja osoba probujacych dotrzec do metra, a po 2 te autobusy sie spozniaja-w szczególności 189-a to tez nie jest dobre przy porannej podrozy 

do pracy, chcac byc na czas.

Serdecznie prosze o przeanalizowanie mojej prosby. To dopiero poczatek zmian na Bemowie, w szczegolnosci wzdluz ulicy Lazurowej, nie zabierajcie prosze najbardziej obleganego autobusu. W imieniu mieszkańców Bemowa chciałbym wyrazić sprzeciw wobec odbierania mojej dzielnicy kolejnych linii autobusowych. To stało się już niestety tradycją (bardzo przykrą), że każda kolejna zmiana 

komunikacji związana z budową metra na Woli wiąże się z systematycznym pogarszaniem dojazdu z Bemowa w inne części miasta.

Z opublikowanych przez ZTM propozycji zmian wynika, że jednym z głównych celów jest zapewnienie dojazdu do początkowej stacji metra, czyli Księcia Janusza. Tymczasem jedna z korekt układu 

komunikacyjnego zdaje się temu rażąco przeczyć. Chodzi mianowicie o utrzymanie skróconej trasy E-2 do placu Bankowego, podczas gdy po zakończeniu remontu ul. Górczewskiej na Woli nie będzie 

już przeciwwskazań do przywrócenia trasy tej linii sprzed 2016 roku. Jestem przekonany, że dla wielu mieszkańców właśnie ta linia, ze względu na jej ekspresowy charakter, byłaby najdogodniejszym 

sposobem dotarcia do metra. Czas zyskany na pominięciu przystanków: Konarskiego, Grodkowska, Białowiejska i Góralska rekompensowałby stratę wynikającą z konieczności przesiadki (wiadomo, że 

zejście na peron i czekanie na odjazd pociągu zabiera parę minut). Podsumowując, ekspresowa linia i metro byłyby doskonałym połączeniem i stanowiłoby atrakcyjną ofertę, mogącą konkurować z 

transportem przy pomocy własnego samochodu.

Warto nadmienić, że przywrócenie E-2 w jego dawnej trasie polepszyłoby komunikację Bemowa z innymi dzielnicami, takimi jak Mokotów i Wilanów. Proszę nie zapominać, że druga linia metra nie 

dowiezie pasażerów wszędzie. Aby dotrzeć na przykład w okolice ul. Sobieskiego, gdzie przed 2016 rokiem dało się dojechać bez przesiadek, teraz, korzystając z II linii metra, będzie co najwyżej 

dojechać do stacji Nowy Świat-Uniwersytet i jechać dalej autobusem wzdłuż Traktu Królewskiego. Strata czasu na dwie przesiadki po drodze jest znacznie większa niż zysk z poruszania się metrem. 

Proszę zauważyć, że miasto jest bardziej rozciągnięte w kierunku północ-południe niż wschód-zachód, dlatego też nie uzyska się dzięki II linii metra tyle czasu, ile mieszkańcy Bielan czy Ursynowa 

zyskali dzięki I linii. Do czasu, aż linia będzie w całości gotowa, wymuszanie na mieszkańcach korzystania z niej (poprzez likwidację alternatywnych połączeń) przynosi niektórym więcej strat niż korzyści. 

Linia E-2 przed skróceniem jej trasy cieszyła się olbrzymią popularnością. O potrzebie przywrócenia jej dawnej trasy pisze m.in. portal "Tu stolica" (https://tustolica.pl/tesknimy-za-edwardem-komu-to-

przeszkadzalo_81120).

Drugą propozycją, która jest bardzo niepokojąca, jest skrócenie 112 do Nowego Bemowa. Dzieje się to niedługo po tym, jak tramwaj 28 zaczął kończyć trasę na Piaskach. Aż ciśnie się na usta pytanie, 

co złego zrobiło ZTM-owi Bemowo, że psuje się nam nawet połączenie z Bielanami i Żoliborzem, choć metro jest otwierane na Woli. Jestem w stanie zrozumieć argumentację, że autobus na długim 

odcinku dubluje tramwaj, jednakże jednoczesne skracanie trasy zarówno autobusu, jak i tramwaju, to już zdecydowana przesada.

Choć do otwarcia metra na Bemowo zostało jeszcze kilka lat, a nowych osiedli przybywa w ogromnym tempie, dzielnica ta jest sukcesywnie odizolowywana od reszty miasta. To bardzo smutne i 

niepojęte, dlaczego za czasów, gdy część dzielnicy porastały jeszcze dzikie sady, a na zachód od Lazurowej ciągnęły się pola, połączenie z resztą miasta było bardziej komfortowe niż teraz, gdy nowe 

bloki rosną jak grzyby po deszczu. Bardzo proszę nie bagatelizować nawoływań mieszkańców dzielnicy zrozpaczonych ciągłymi zmianami na gorsze.

Wszystkie zmiany sensowne, tylko skrócenie 102 bezsensowne, to jest jedna z najlepszych linii w tym mieście!!! Proszę nie ruszać 102!Dzień dobry,

 

przy wprowadzaniu zmian w komunikacji miejskiej na Woli proszę o uwzględnienie następujących kwestii:

 

1. W okolicy przystanku autobusowego Zajezdnia Redutowa na ul. Redutowej przy skrzyżowaniu z Nakielską powstaje drugi etap osiedla Wola 01, dewelopera Budimex. Na sąsiednich działkach 

należących wcześniej do firmy Danone również są zaawansowane prace deweloperskie nad nowym osiedlem mieszkaniowym. W związku z tym liczba mieszkańców, a zatem również użytkowników 

komunikacji miejskiej, w najbliższym czasie znacznie wzrośnie.

2. Dojście pieszo do metra Księcia Janusza z ul. Nakielskiej zajmować będzie ponad 15 minut, co dla wielu użytkowników jest czasem zbyt długim.

3. Dojazd w okolice pomnika Lotnika metrem jest zupełnie nieatrakcyjny (duża liczba przesiadek) i długi. Oobecnie kursuje w tamtą okolicę autobus 167, który w planach ma być przeniesiony na ul. 

Elekcyjną.

 

 

W związku z tym postuluje o:

1. Utrzymanie obecnego przebiegu linii 167 tj. przejazdu przez ulicę Redutową.

2. Zwiększenie częstotliwości przejazdów linii 154 i 197. 

Chciałbym się podzielić opinią dotyczącą czestotliwości kursowania autobusów 197 i 201 po otwarciu 2 linii metra. Zakładam po rozmowach z sąsiadami, że popularność tych 2 linii po otwarciu nowych 

stacji metra bardzo wzrośnie wśród mieszkańców osiedli ulokowanych przy ulicach Obrońców Tobruku, Osmańczyka i Ks Janusza. 

W związku z tym chciałbym aby czestotliwość ich poruszania się była większa. 15 minut to za mało. Proponowałbym co 10min. 

Dzień dobry, 

To skrócenie trasy 102 to żart bożonarodzeniowy (prima aprilisowy), to dla mnie najlepszy dojazd do babci jednym autobusem i nie wyobrażam sobie żebym musiała się przesiadać parę razy zeby 

dojechać na Dwernickiego.  

Dzień Dobry, chciałbym wyrazić opinię na temat planowanych zmian w komunikacji miejskiej po uruchomieniu trzech stacji metra na Woli.

Ogólnie proponowane zmiany oceniam krytycznie, ponieważ uniemożliwi to wielu osobom, w tym mnie dotarcie bez wielu przesiadek i straty czasu do pracy.

Mieszkam na Bemowie a pracuję na Bielanach. 

 Tak więc  np. zmiana trasy dla autobuu nr 112 (skrócenie trasy do Nowego Bemowa uniemożliwi takim osobom jak ja mieszkającym w dalszych rejonach Bemowa kotrzystanie z tej linii bez straty czasu i 

przesiadek, a co za tym idzie w ogóle z niej zrezygnowanie. Natomiast skrócenie trasy linii nr 171 uniemożliwia dogodny dojazd mieszkańcom Bemowa do Centrum.

Negatywnie także oceniam zmianę trasy linni 103.

Mając powyższe na uwadze oraz biorąc pod uwagę także potrzeby osób starszych, które co do zasady np. ze względu na trudności w poruszaniu nie korzystają z metra, zwracam się z prośbą o 

ponowną analizę proponowanych zmian, a najlepiej wycofanie się z nich w zakresie mojego maila.Dzień dobry obejrzałam planowane zmiany w komunikacji i zaniepokojona stwierdziłam że zniknęły autobusy jeżdżące ulicą Obozowa, przez Deotymy i dalej Elekcyjna do Kasprzaka. Wcześniej było to 

167, ostatnio 184. Teraz nie planuje się żadnego autobusu na tej trasie? Proszę o uwzględnienie tej trasy! Tam jest naprawdę dużo pasażerów np. do szkół i przychodni i dalej do Ronda Zesłancow 

Syberyjskich. 

Witam, 

planują Państwo zlikwidować wariantowość trasy autobusu 105. Obecne rozwiązanie kiedy niektóre kursy tej linii pozwalają na bezpośredni dojazd na Powiśle jest bardzo cenne dla wielu warszawiaków. 

Jeżdżę tą linią regularnie w godzinach szczytu i zawsze jest pełna pasażerów na trasie Grzybowska-Browarna. Otwarcie linii metra na Woli w żaden sposób nie pokrywa się z trasą tej linii. Dopiero gdy 

metro dotrze na Chrzanów można będzie mówić o zdrowie moderowaniu nowego sposobu dotarcia na Powiśle we w miarę wygodny sposób. 

Proszę o pozostawienie trasy 105 w niezmienionej postaci 

Witam, w Waszym projekcie zmian nie widzę w ogóle dogodnego rozwiązania dla mieszkańców dużego stale powiększajacego sie osiedla Chrzanów i czesci Jelonek od strony ul Lazurowej, jakby w 

ogóle zostali pominięci ? Ponieważ nie widzę zadnej linii autobusowej która by w dogodny i szybki sposób mogla dowieźć mieszkańców do nowej linii metra na trasie Batalionów Chłopskich- Szobera-

Lazurowa-Klemensiewicza-Bemowo Ratusz-Ksiecia Janusza ? Oczywiście jest linia 190 tyle ze ona prowadzi okrężną drogą czesto przez korki na ulicy Człuchowskiej i Powstańców Śląskich w 

załączniku wysyłam screen z aplikacji ''jakdojade'' jaki jest przyblizony czas dojazdu linii 190 z przystanku Batalionów Chłopskich do Księcia Janusza ten czas to nawet 22-26 minuty to jest zupelnie bez 

sensu jesli jeśli ja mam jechać ok 25 minut do stacji metra to juz wolę jechać 105 wtedy szybciej dojadę do centrm ponieważ w ok 25 munut będę przy Daszynskiego bez zadnych przesiadek. Ale jak 

widać 105 chcecie ograniczyć wiec nie dajecie praktycznie zadnej alternatywy dla mieszkancow Chrzanowa tym bardziej ze ja z linii 105 korzystam jezdzac do pracy o godz 5.45 i 17.45 nawet w 

weekendy i święta. Dlaczego linia 271 naklada się na linię 190 ? I obydwie te linie prowadzą przez ulicę Człuchowską ? Przecież to wlasnie linia 271 powinna jechać trasą Batalionów Chłopskich- 

Szobera- os Górczewska- Klemensiewicza- Bemowo Ratusz-Ksiecia Janusza dzieki takiemu rozwiazaniu mieszkańcy Chrzanowa jechali by do metra 10 min a nie 24 min linią 190. Ponieważ trasa jest 

krótsza i na Lazurowej i Górczewskiej nie ma takich korków jak na Człuchowskiej i Powstańców Śląskich.

Zostawcie 520 tak jak jest obecnie, od wola-ratusz do metra jest ponad kilometr i nikt nie będzie tyle zasuwał żeby dojechać do centrum, nie mówiąc już o dojeździe na Pragę południe 😡😡😡

dzień dobry

jestem mieszkańcem ulicy Redutowej, większości osób z, którymi rozmawiałem, zależy na jak największej częstotliwości autobusów. Zauważyłem, że będziemy mieli 154, 397 i 197 kursujące na naszej 

ulicy. Jak w praktyce będzie skorelowany rozkład, tzn. czy jeśli piszą Państwo, że linie będą jeździć co 15 minut tzn, że będą 3 ''autobusy'' każdy co 15 minut to będą one jeździć co około 5 minut? Taka 

opcja byłaby jak najbardziej wskazana. Autobusy jeżdżące do metra co maksymalnie 5 minut są bez wątpienia konieczne. W tym przypadku podróż do centrum metrem i tak zajmie około 30-35 minut. 

Porównując z czasem jazdy samochodem to jest to dwukrotnie dłużej, więc czas oczekiwania na przystanku nie powinien przekraczać 3- 5 minut. Podsumowując, zależy nam na większej niż planowana 

częstotliwości autobusów.

Dodatkowo sugeruję, aby wprowadzić jeden autobus jeżdżący bezpośrednio do centrum miasta.

Dzień dobry, 

piszę w sprawie planowanej zmiany linii 102. Chodzi o okolice Tamka - Topiel. 

102 od Ronda Waszyngtona na Grochów? a jak do Ronda? Piechotą do mostu Poniatowskiego, schody, tramwaj i już jest 102. 

Bardzo ograbiona została Tamka z połączeń autobusowych (kiedyś 150, 155, 128, 506, 125, teraz zostanie 162 i 106?) 

Proponuję zatem, żeby 102 kursowało przynajmniej od Placu Piłsudskiego przez Tamkę i dalej obecną trasą. 

Bardzo proszę o rozważenie ww. propozycji 

Witam, wnoszę o zmianę częstotliwości autobusu linii 154, w godzinach szczytu autobus jest przeludniony i nie ma możliwości dostać się do autobusu. Linia 154 jest obsługiwana przez małe autobusy 

co w dodatku jest bardzo uciążliwe w godzinach szczytu. 

Dzień dobry,

jestem przeciwna likwidacji linii 520 z krańca Znana. Przede wszystkim Metro II nie pokrywa się z trasą 520. Przy skróceniu linii duże osiedla na Znanej, Olbrachta, Redutowej; zostaną bez pewnego 

połączenia z Centrum. 

Przystanki Płocka, Wola Ratusz, Femina będą źle skomunikowane (a z własnych obserwacji widzę, ze wiele osób tam docelowo podróżuje). Przed budową metra linia 520 była bardzo popularna i wielu 

mieszkańców z niecierpliwością czeka na jej powrót w niezmienionej formie. 



Chciałbym przekazać swoją opinię w sprawie zmiany układu komunikacyjnego na Woli.Moja opinia będzie dotyczyć wyłącznie linii E-2. Po zapoznaniu się z planami zmian muszę przyznać iż niestety po 

raz kolejny mieszkańcy Dolnego Mokotowa jak i Wilanowa są notorycznie pozbawiani dogodnych połączeń komunikacyjnych. Dlaczego otwarcie Metra na Woli ma oznaczać utrudnienia dla 

mieszkańców zupełnie innego rejonu Warszawy? Już w tej chwili mieszkańcy tej części miasta skazani są wyłącznie na dość mało rozwinięte połączenia autobusowe, cierpiące na przepełnienia oraz 

opóźnienia w godzinach szczytu z uwagi na ograniczoną przepustowość ciągów komunikacyjnych prowadzących m.in. na Stegny czy też Miasteczko Wilanów. Jako iż budowa tramwaju na Wilanów 

nawet nie ma rozstrzygniętego przetargu to kolejne utrudnienia powodują iż bardzo ciężko jest niektórym mieszkańcom zrezygnować z prywatnych środków transportu na rzecz komunikacji. Wydaje się, 

że ten rejon Warszawy został zapomniany przez Władze Miasta i ZTM, a po decyzji o budowie tramwaju zaprzestano stosowania jakichkolwiek doraźnych zmian mających poprawić komunikację w tych 

dzielnicach. Jak newralgiczna część miasta jest to wskazała niedawna awaria wodociągu na ul. Powiśniskiej po której wszelka komunikacja została niemalże sparaliżowana. Mam nadzieję że 

mieszkańcy mogą liczyć w najbliższej przyszłości na jakieś rozwiązania komunikacyjne pozwalające na wygodne i szybkie połączenia z innymi dzielnicami miasta.

Wracając do propozycji zmiany linii E-2 to jej skrócenie do krańca Metro Ratusz Arsenał wydaję się być wybitnie niefortunne. Dziwnym jest, że po zakończeniu budowy Metra na Woli linia nie wróci na 

dawną trasę na Bemowo (niekoniecznie po identycznej trasie, ale przynajmniej na Bemowo). Dodatkowo sam kraniec Metro Ratusz Arsenał jest wyjątkowo nieprzyjazny dla pasażerów, rozlokowanie 

przystanków jak i przejść dla pieszych czy też podziemnych nie sprzyja dogodnym przesiadkom, nie wspominając o fakcie iż ten "węzeł" w wielu miejscach jest o utrudnionym dostępie dla osób 

niepełnosprawnych.

Byłbym wdzięczny gdyby wzięli sobie Państwo do serca iż otwarcie kolejnych stacji podziemnej kolejki dla niektórych części miasta nie oznacza prawie żadnych zmian, szczególnie gdy te dzielnice 

opierają się wyłącznie na komunikacji autobusowej, a główne arterie prowadzące do ważnych węzłów przesiadkowych nie posiadają wytyczonych buspasów (wyjątek, fragment ul. Sobieskiego) przez co 

autobusy te skazane są tkwienie w korkach ulicznych i opóźnienia.

Proszę pamiętać że Dolny Mokotów oraz Wilanów bardzo dynamicznie rozbudowują się o kolejne osiedla mieszkalne jak i rejony biurowo/usługowe i komunikacja już dawno przestała być zadowalająca.

Mam nadzieje, że moja opinia pozwoli Państwu zwrócić uwagę na niektóre aspekty z perspektywy pasażera używającego komunikacji do dojazdu do pracy.

Szanowni Państwo,

z nowej rozpiski tras autobusów wynika, że będzie usunięta trasa 105 "Os. Górczewska - Browarna".

Osobiście uważam - także zważywszy na liczbę pasażerów autobusu 105, także po otwarciu M2 - że to linia/trasa bardzo potrzebna, dająca mieszkańcom Bemowa bezpośrednie połączenie z 

Uniwersytetem Warszawskim i Biblioteką UW.

"Centrum Nauki Kopernik" jest jednak dość odległą stacją od BUW-u, podobnie z "Nowy Świat-Uniwersytet" na UW nie jest wcale aż tak blisko.

Mam nadzieję, że mimo wszystko trasa zostanie. Przesiadanie się do metra (konieczne, póki nie ma jeszcze bemowskiego odcinka metra) jest trudniejsze, np. dla niepełnosprawnych, niż przejechanie 

trasy autobusem (nawet jeśli szybsze). Nawet jeśli będzie już połączenie Lazurowa-Centrum Nauki Kopernik, odcinek od stacji metra do BUW jest znacznie dłuższy niż od przystanku Biblioteka 

Uniwersytecka - co może być problematyczne dla osób na wózkach/o kulach/niewidomych/innych nie w pełni sprawnych

Chciałabym zabrać głos w sprawie zmian komunikacji miejskiej po otwarciu metra na Woli. 

Mieszkam na Nowym Bemowie. Od czasu likwidacji najpierw lini 507, a potem E-2 w tej części Warszawy nie ma możliwości wygodnego (czyt. bezprzesiadkowego i przyspieszonego) dojazdu 

autobusem do centrum Warszawy. 171 to linia zwykła, która jeździ uporczywie długo. Jakimś rozwiązaniem jest 523, ale niestety nie dojeżdża do ścisłego centrum (czyt. okolice PKiN). 

Komunikacja tramwajowa jest niejednokrotnie zawodna. Wystarczy jedna drobna awaria, ciąg tramwajów stoi i nie ma możliwości wydostania się, jeśli utknęło się np. na Kole.  

Zmiany w komunikacji miejskiej, które są planowane po otwarciu wolskich stacji metra niestety w dalszym ciągu nie uwzględniają bezprzesiadkowego autobusu z Nowego Bemowa do centrum. W 

sytuacji, kiedy jedzie się z bagażami, wózkami czy ma się problemy z chodzeniem, przesiadki bywają naprawdę uciążliwe. Szczególnie, jeśli trwają godziny szczytu. 

Mam nadzieję, że moja uwaga zostania wzięta pod dyskusję.  

Szanowni Panstwo

Jako mieszkaniec Chomiczówki uwazam za nieporozumienie to co planują Państwo zrobić z linią 171.

Najpierw (jak Państwo ctwierdzili-czasowo) zlikwidowali Państwo linie 167 z Chomiczówki, teraz chcecie nias pozbawić lini 171.

Obie te linie w dogodny sposób komunikowały Chomiczówkę z Bemowem i Wolą, jak także umożliwiały swobodny dojazd do stacji Warszawa Zachodnia (167) i Warszawa Centralna (171).

Bez nich zmuszeni będziemy na jazde z przesiadkami która nie jest ani dogodna ani przyjazna.

Mozemy oczywscie przesiasc sie do samochodów ale podobno całym sensem rozwoju transportu publicznego w Warszawie jest zniechęcenie nas do tego.

Chcę usiąść w autobusie i aż do miejsca spotkania nie zastanawiać się gdzie mam się przesiąść i dlatego proponowaną przez Państwa zmiane uważam za bezzasadną.

Drogi Warszawski Transporcie Publiczny

Nie zabierajcie autobusu 112 z dotychczasowej trasy do pętli Karolin. Górczewska i Bemowo mają wystarczająco dużo linii. Nie potrzeba im kolejnej. Zwłaszcza, że to jedyna linia, którą w miarę bez 

przesiadek można dojechać z tego rejonu do M1. Warto też pomyśleć o tym, że stale rosnący Ursus Niedźwiadek, Gołąbki i nowe osiedla na terenach po zakładach Ursus też potrzebują więcej niż tylko 

jednej linii 197 w ramach połączenia z II linią metra. Może jakiś dodatkowy autobus z pięknej, nowej pętli na Niedźwiadku do metra na Woli? Na Bemowie Warszawa się nie kończy

Piszę z petycją w sprawie planu zmany trasy 167 oraz likwidacji linii autobusowej nr 155, która z przystanków Znana, Stroma i Antka Rozpylacza jako jedyna prowadzi do linii tramwajowej, przystanek 

Redutowa. Bez tego autobusu będę musiał dokonać 2 przesiadek, żeby dotrzeć do tramwaju.

Niestety metro nie dojeżdża do Hali PeDeT przy Wolskiej, gdzie pracuję.

W podobnej do mojej sytuacji jest wielu mieszkańców osiedla Ulrychów, wielu nowych bloków m.in. Górczewska Park między Górczewską a Olbrachta oraz część domów i bloków z tej części osiedla 

Przyjaźń na Jelonkach.

Rozwiązaniem może być nowa trasa linii np. 155 pokrywającą równocześnie potrzeby osiedla Odolany: z pętli przy cm.Wolskim przez Fort Wola, Hubalczyków, Jana Kazimierza, Ordona, Wolska, 

Redutowa, Olbrachta do Znanej. 

W ten sposób trasa ta pokrywała by się z obecnymi 155 i 255 a mieszkańcy Ulrychowa, Odolan i bliskich Jelonek mogliby wybrać- metro czy tramwaj.

Proszę zwrócić uwagę na to, że rejon przystanku PKP KOŁO i okoliczna ludność nie będzie miała bezpośredniego i komfortowego połączenia z drugą linią metra. Aby uprzywilejować i czynić 

konkurencyjnym transport zbiorowy należałoby na al. Prymasa Tysiąclecia umiejscowić bus pas, tak, aby można było szybko dojechać do metra liniami 186, 414. Ewentualnie można by pomyśleć o 

utworzeniu dodatkowej linii dowozowej do metra np. z przystanku KOŁO ulicą Obozową skręcającą w prawo w al. Prymasa Tysiąclecia w prawo w kierunku stacji metra Młynów i wówczas możnaby 

zastosować bus pas jedynie na odcinku od ul. Obozowej. 

To są jedynie moje pomysły, sugestie, aczkolwiek pozostawiam resztę państwu. Szanowni Państwo, Chrzanów zostaje nadal bez połączenia z metrem. Linie 743 i 249 jeżdżą zbyt rzadko w godzinach szczytu. Warto wg mnie rozważyć zmiany w ich rozkładzie tak aby w godzinach 

szczytu jeździły częściej i z przystanku Chrzanów na ulicy Szeligowskiej autobus 743 jeździł w godzinach 6.30 do godziny 8 częściej tak aby pomiędzy 6.53 a 7.33 był jeszcze jeden autobus np. 7.10. 

Generalnie chodzi o zwiększenie częstotliwości w godzinach wyjazdu do pracy i powrotów. 

Natomiast wg mnie brakuje dobrego połączenia z węzłem Powstańców Sląskich Bemowo Ratusz. To tam za chwilę będzie kolejna stacja metra. Czy można wydłużyć pętlę 249 tak aby jadąc z pętli 

autobusowej przy Górczewskiej, jadąc Górczewską skręcała w Powstańców Śląskich. Następnie ulicą Człuchowską do Szeligowskiej, Rayskiego, Coopera i do Górczewskiej. Jednym autobusem do 

urzędu i węzła przesiadkowego. Linia taka zyska także w momencie otwarcie metra Ratusz Bemowo, bo mieszkańcy rozrastających się osiedli na Chrzanowie będą mieć już bezpośrednie połączenie z 

metrem. Na tym etapie będzie łatwiej się przesiąść z jednego autobusu do autobusów jadących do stacji metra przy księcia Janusza.  Wiem, że tam zatrzymują się autobusy jadące do metra ale taka 

trasa pozwala dojechać do urzędu jednym autobusem i dotrzeć do ważnego węzła przesiadkowego. To młode osiedla, dużo ludzi ma małe dzieci i warto stworzyć takie połączenie, które ograniczy 

używanie prywatnych aut. 

Zgłaszam potrzebę utrzymania przystanku Monte Cassino 51.  Przystanek ten jest w połowie drogi między ul. Górczewską i ul. Wolską. Jest niezbędny ze względu na znaczne odległości do głównych 

ulic tj ul. Wolskiej i ul. Górczewskiej.  Wykorzystywany jest licznie przez  rodziców dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej (róg Elekcyjnej i Batalionu Zośka) oraz  ludzi starszych i mniej sprawnych.  

W pobliżu jest również basen i szkoła średnia. Stąd też duże zapotrzebowanie na przystanek w tym miejscu.

Zdecydowanie konieczne jest  również pozostawienie bezpośredniego połączenia z przystanku Monte Cassino 51  z Dworcem Zachodnim. Obecnie kursują na tej trasie autobusy 184 i 154.  Bez linii 

bezpośredniej dojazd z bagażami na Dworzec Zachodni byłby praktycznie niewykonalny zwłaszcza dla seniorów. 

Bardzo proszę o uwzględnienie mojej prośby.

linia 112 - w żaden sposób nie łączy się z drugą linią metra na Woli. Jeśli ma być skrócona to niech dojeżdża co najmniej do Ratusza Bemowo, z przystankiem  końcowym na pętli Gorczewska

linia 171 - proponuję żeby dojeżdżała co najmniej do Ronda Daszyńskiego; metro księcia Janusza to nie żadna stacja przesiadkowa; jak pokazuje doświadczenie metro czasem ma awarie więc mimo 

istnienia metra ważne jest połączenie autobusowe częściowo po tej samej trasie

linia 105 - jesli mają być dodatkowe kursy skrócone to raczej od drugiej strony: Os, Górczewska - Lazurowa - Połczyńska do cmentarza wolskiego; od cmentarza w stronę centrum można się przesiąść w 

tramwaje a od strony Lazurowej i nowych osiedli jest bardzo mało połączeń

linia 109 - niech pozostanie bez zmiany częstotliwości - w dni robocze w godzinach szczytu powinna jeździć nawet co 5 minut; jakoś do tego metra na Woli z Bemowa trzeba dojechać

Szanowni Państwo, 

proponowane skrócenie linii autobusu 171 i zapewnienie dojazdu do ulic Rozbrat, Górnośląska i przystanku Torwar po trasie obecnej linii 171 przez linię 517 nie gwarantuje mieszkańcom tej okolicy 

dogodnego skomunikowania się z przystankami II linii metra w szczególności ze stacją Świętokrzyska, która jest najdogodniejszym węzłem przesiadkowym zachęcającym do korzystania z metra. 

Wnioskuję o uwzględnienie tego faktu w proponowanej zmianie połączeń.

Nowe połączenie likwiduje także możliwość przesiadki na II linię metra jaka obecnie jest możliwa z autobusu linii 171 poprzez bezpośrednie skomunikowanie ze stacją metra "rondo ONZ" czy  "rondo 

Daszyńskiego". W rejonie ulic Rozbrat, Górnośląska, Fabryczna mieszka dużo starszych osób i liczne przesiadki utrudniają korzystanie z transportu miejskiego.

Kolejne rewolucje transportowe wyraźnie ograniczają sprawdzone i pozytywnie przez mieszkańców oceniane poprzednio obowiązujące połączenia komunikacyjne ( poprzednio przy okazjii uruchomienia 

II linii metra zlikwidowano linię 155, która łączyła wymienione ulice z Solcem ( dojazd do szpitala Śródmiejskiego) jak  i z ul. Świętokrzyską a także z Wolą.

Uzasadnieniem kolejnych zmian w komunikacji miejskiej jest maksymalne wykorzystanie metra, co zgodnie z tezą autora zmian jest ideą nadrzędną jego propozycji. Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, 

że metro nie wszędzie dojedzie a istniejące trasy autobusowe  uwzględniają potrzeby komunikacyjne warszawiaków zidentyfikowane i wypracowane przez poprzednie lata. Wprowadzane zmiany 

powinny uwzględniać ten fakt.



W związku z zaprezentowanymi przez Państwa zmianami w komunikacji na Woli po otwarciu kolejnych stacji Metra chciałabym zgłosić swoje uwagi.

1.  Proponuję nie wycofywać z Woli linii 520. Dotychczasowa trasa była bardzo chwalona nie tylko przez mieszkańców Woli, ale również Śródmieścia i innych dzielnic Warszawy. To jedyny autobus, który 

po zmianach stanowiłby połączenie Woli ze ścisłym Centrum oraz pozwalał na dojazd do wielu dogodnych miejsc przesiadkowych, jak Plac Bankowy, Plac Konstytucji czy Plac na Rozdrożu. Poza tym, w 

obrębie Woli pozwalał także na dogodny dojazd do przychodni na ul. Leszno, gdzie znajduje się nocna i świąteczna pomoc lekarska oraz przychodnia rehabilitacji i inne poradnie specjalistyczne. 

Dotychczasowa trasa pozwalała również na dojazd do południowej części Cmentarza Prawosławnego oraz Pływalni Nowa Fala.

2. Proponuję także utrzymanie trasy autobusu 109 sprzed budowy Metra. Dla mieszkańców Młynowa była to jedyna linia pozwalająca na dogodną komunikację ze Szpitalem Wolskim i przychodnią 

specjalistyczną tego szpitala, z którego usług korzysta niemała część mieszkańców. Poza tym autobus ten stanowił również bardzo dobre połączenie z Centrum oraz Dworcem Centralnym. 

Proponowana trasa omija Młynów. W sytuacji stosunkowo częstych kursów z Bemowa linii 105 nie wydaje się uzasadnione wycofanie 109 z ulicy Górczewskiej.

3. Trzecia propozycja ma charakter bardziej ogólny. Niezależnie od tego, jakie ostatecznie będą losy autobusu 102, proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ta linia jest obłożona w godzinach szczytu, 

zwłaszcza rano. Na trasie jest kilka szkół, co powoduje, że w godzinach porannych autobusy z krótkimi wozami, jeżdżące co 20 minut są przepełnione. Już teraz przydałyby się dodatkowe kursy, chociaż 

w godzinach 7-9 albo przynajmniej dłuższe (pojemniejsze) autobusy. Pomysł na linię 106 mnie akurat bardzo odpowiada, może dałoby się jakoś połączyć trasę 102 i 106, więcej kursów i część na 

obecnej dłuższej trasie oraz część tylko do Browarnej?

Witam moją propozycją jest wydłużenie zaproponowanych lini do pętli koło ponieważ po otwrciu stacji pętla ta nie będzie przyjmowała autobusów które będą miały postój. Moim pomysłem jest 

wydłużenie 106 z młynowa na koło albo linie 154 zabrac z górczewskiej i dac do koła bo w zasadzie to od metra linia pokrywa sie z trasą lini 149. Zawsze można otworzyc nową linie. 

swoimi propozycjami zmian bardzo skutecznie zniechęcacie ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej. Jeżeli te zmiany zostaną wprowadzone, to marzenie słynnego kiedyś Krzysztofa Kononowicza 

spełni się właśnie na Bemowie: I niczego nie będzie...... 

Jak w ogóle można pomyśleć, aby likwidować JAKIEKOLWIEK bezpośrednie połączenie z centrum? 2, 3 przesiadki zamiast żadnej? Czy metro wszędzie dojedzie? Próbujecie działać na szkodę 

mieszkańców, już po raz kolejny bezczelnie kradniecie nam linie autobusowe (406, 507). Niespełnienie postulatów, które pojawiają się we wszystkich komentarzach, na pewno będzie podstawą do 

złożenia zawiadomienia do prokuratury. 

Oto najważniejsze postulaty:

171 - powrót na (całą) trasę sprzed rozpoczęcia budowy (częstotliwość minimum co 10 minut)

E-2 - powrót na (całą) trasę sprzed rozpoczęcia budowy (częstotliwość minimum co 10 minut)

167- powrót na trasę sprzed rozpoczęcia budowy

112 - pozostawienie na całej obecnej trasie (co ta linia ma wspólnego z metrem??)

109 - częstotliwość taka sama, co teraz

Bez poważania,

Mieszkanka Warszawy

PS. Jeśli chodzi o linię 28 (skrócenie do Piasków), to chyba Wam się sufit spierdolił na łeb.....Właściwie z Bemowa nie da się dojechać NIGDZIE bez przesiadki. No, nigdzie.

Jestem bardzo zaniepokojona skróceniem linii 112. 

Mieszkam na ul Raginisa, dojeżdżam do pracy na ul.Elbląską.  Muszę przesiąść się w drugi autobus. To co teraz jest proponowane będzie powodowało, że będę miała dwie przesiadki. Czyli mój dojazd 

wydłuży się o ok.10 minut, nie mówiąc o niedogodnościach. 

Moi starsi Rodzice mieszkają na Bródnie. Teraz wsiadają w jeden autobus i dojeżdżają do mnie. Po zmianie nie dadzą rady dojechać, bo przesiadki dla starszych ludzi nie wchodzą w grę. Po prostu nie 

dadzą rady. 

Proponuję, żeby osoby, które "myślą" nad zmianami przesiadły się z samochodu na autobus i wtedy może zrozumieją pasażerów. 

Podobno komunikacja jest dla nas pasażerów, to dajcie nam to odczuć i proszę o ułatwienie nam dojazdu, a co za tym idzie życia.

Dzzien dobry proszę o przekazanie do odpowiedniego dzialu

Nie rozumiem dlaczego chcecie zlikidowac-ogranizyc trase 112 

Na przystanku perzyńskiego wsiadając codziennie mam zatloczone i spoznoone 112 notprycznie .Po pierwsze bo korki i nalezy zwiekszyc ilosc tych autobusow A druga sprawa bo jest tam tyle ludzi ze 

czasami noe ma jak wsiąść. 

Jak mam dojechac na bemowo jak mieszkam przy stacji slodowiec 

Ludzie co wy wymyślacie ! naprawde usiądzcie przejedzcie się trasa i zobaczcie

Najlepiej wszystko pozabierac .

Proszę zastanowic się nad tym co wymyślacie .

Pozdrawiam

jeżdząca codziennie ze slodowca na chomiczkowke w strone bemowa liniami 116 i 112  

Bardzo mnie zmartwiła zmiana trasy autobusu 102,

Dojeżdżam  nim codziennie z ul. Waszyngtona  do ul. Tamka przy Topiel. 

Po zmianie nie będę miała możliwości dojazdu, nawet przesiadka nie wchodzi w rachubę.

Proponuję wydłużyć trasę przynajmniej do stacji metra Centrum Nauki Kopernik, tam wysiada bardzo dużo ludzi.

Lub do stacji metra Stadion.

W związku z planowanym otwarciem nowych stacji metra na woli i zmianami w komunikacji autobusowej uprzejmie proszę o pozostawienie kursowania linii 171i 520 na dotychczasowych zasadach 

ponieważ są one dla mnie optymalne Z góry dziękuję 

Przeczytałam przed chwilą artykuł o planowanych zmianach w kursowaniu autobusów w związku z otwarciem metra na Woli. Otwarcie metra niezmiernie mnie cieszy, natomiast zmartwiły mnie plany 

skrócenia trasy autobusu linii 520. Jeżdżę codziennie do i z pracy autobusem tej linii, bo jest to jedyny środek transportu, którym mogę bezpośrednio dojechać z domu (Przyczółek Grochowski) do pracy 

(Wola Ratusz). Autobus jest bardzo zatłoczony, co świadczy o tym, że linia ta cieszy się dużą popularnością.

 

W przypadku skrócenia trasy autobusu 520 musiałabym jeździć do pracy aż trzema środkami transportu - z Przyczółku do Metra Politechnika autobusem, potem metrem do stacji Ratusz Arsenał i 

tramwajem do Wola Ratusz... Brzmi to strasznie. Bardzo proszę o uwzględnienie głosu mojego i współpasażerów - nowa linia metra ma ułatwiać życie mieszkańcom miasta, a nie utrudniać je. 

Głosem swoim jak i wielu innych mieszkańców Woli, chcemy pozostawienia linii autobusowej 171 na trasie sprzed budowy metra. 

Brak 171 powoduje i będzie powodował bardzo duży problem z dojazdem do pracy czy szkoły wielu, wielu  mieszkańcom Woli. Niestety metro nie rozwiąże wszystkich potrzeb transportowych obywateli. 

Ta linia jest nam potrzebna, ale na pierwotnej trasie. 

Proszę również o informację w sprawie planowanego skrócenia kursowania linii 102, czy to prawda, że ma on poruszać się na trasie PKP Olszynka -Rondo Waszyngtona? czy biorąc pod uwagę kiepski 

stan komunikacji w okolicach Chrzanowskiego, o czym już do Państwa pisałam, ZTM planuje takie zmiany? Zmiany bez pokrycia, bo jak Panstwo wskazaliscie wczesniej, nie macie mozliwosci 

zwiekszenia liczby taboru na tej trasie? Prosze o wyjasnienie i plan rozwiazania tej sytuacji?

W związku z konsultacjami propozycji rozkładów jazdy autobusów po uruchomieniu metra na Woli chciałabym zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż połączenie Jelonek (ul. Lazurowej) z nowymi 

przystankami II linii metra nie zostały w planie w żaden sposób usprawnione. Jedyną możliwością jest dojazd jednym autobusem, zwykłą linią 190, której trasa przebiega przez ul. Człuchowską i 

Powstańców Śląskich, co wydłuża przejazd tą trasą. Jako mieszkanka wieloletnia Jelonek i osoba bardzo chętna do korzystania z wydłużonej II linii zgłaszam propozycję wprowadzenia przyspieszonego 

połączenia pomiędzy Lazurową a przystankiem Metro Księcia Janusza, poprzez wyznaczenie trasy autobusów ul. Lazurową i Górczewską. Jelonki to bardzo prężnie rozwijająca się dzielnica Bemowa i 

Warszawy. Zamieszkiwana jest przez bardzo wielu młodych ludzi, którzy bez zapewnienia dogodnego połączenia z metrem dalej korzystać będą ze swoich samochodów (jeżdżąc nimi pojedynczo), 

przyczyniając się do zwiększania ruchu i smogu. Uważam też, że zapewnienie szybkiego połączenia z przystankami metra powinny stanowić priorytet w planowaniu tras autobusów i tramwajów. Chciałbym się odnieść do zmian związanych z linią 109. Wprowadzenie kursowania w godzinach szczytu co 20 minut jest bardzo złym pomysłem.

Wiele osób rano dojeżdża z Bemowa do Dworca Centralnego nie z uwagi na PKP ale że jest to główny węzeł przesiadkowy.  Nie jest to kilka a kilkadziesiąt osób i to w każdym kursie które jeżdżą co 5 

minut.

Proszę spojrzeć na kursy między 6:00 a 8:00. Uruchomienie metra w niczym nie pomaga osobom dojeżdżającym do Dworca.

Tak samo sytuacja wygląda w godzinach popołudniowych 15:00 - 17:00. 

Autobus już na starcie ma wszystkie miejsca zajęte.

Do tego likwidowane jest połączenie z Dworcem Centralnym przez linię 171.

Bemowo utraci w znacznym stopniu dostęp do węzła przesiadkowego jakim jest 



Jako mieszkaniec południkowo-zachodniej części jelonek mogę się odnieść jedynie do komunikacji w tym obszarze. Poniżej moje obserwacje jednakże ten rejon Warszawy nie zyska wiele więcej niż 

przy otwarciu stacji Rondo Daszyńskiego.

Proponowana linia 271 jest idealnym rozwiązaniem ale praktycznie dublującym 105 jeśli chodzi o dojazd do M2, poza tym trzeba by udrożnić nieco lewoskręt Człuchowska/Powstańców Śląskich, 

ponieważ nie tylko autobusy potrafią tam stać w kilkudziesięciominutowych korkach już dziś a w tym kierunku lewoskrętu brak.

Zmiany 112 miałyby sens dopiero po otwarciu stacji Kondratowicza. Teraz mieszkańcy Jelonek stracą połączenie z Annopolem, owszem jest alternatywa w postaci 190 lub M2 i przesiadki przy Dworcu 

Wileńskim na tramwaj ale wydłuża to znacznie czas podróży, inna alternatywa 220 i 112 niestety przy tej częstotliwości 220 i korkach na Lazurowej jest trudna do zrealizowania. Już większy sens 

miałaby korekta 190, która teraz praktycznie już większości przebiegu trasy dubluje M2.

Skrócenie wybranych kursów 105 do CM Wolskiego zdubluje niejako 255. Nie lepiej pozostawić 105 bez zmian na odcinku Górczewska-Rodno Daszyńskiego? Już teraz trudno znaleźć wolne miejsce w 

105 na Jelonkach i otwarcie stacji Księcia Janusza wiele nie zmieni więc zmniejszenie częstotliwości tej linii na odcinku Górczewska-CM Wolski tylko zmniejszy komfort.

Witam,

chciałbym zgłosić swoje uwagi do planowanych zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu metra na Woli.

Jako mieszkaniec Marysina jestem zdecydowanie przeciwny skróceniu trasy linii 520 do Centrum, gdyż uniemożliwi to wygodny dojazd do dużej części miasta. Przystanki Świętokrzyska i Pl.Bankowy na 

dotychczasowej trasie są bardzo ważnymi punktami przesiadkowymi do II linii metra i do tramwajów w ciągu Al. Solidarności, które umożliwiają skorzystanie z tras prostopadłych do przebiegu I linii metra.

Przy proponowanym skróceniu trasy pasażer 520 chcąc przesiąść się do II linii metra lub tramwaju na Wolę, zamiast dotychczasowej wygodnej przesiadki, będzie musiał podjechać jeden lub trzy 

przystanki z Centrum tramwajem lub M1. W tym celu konieczne będzie skorzystanie z przejścia podziemnego pod rondem Dmowskiego, co jest szczególnie trudne dla osób z wózkami dziecięcymi oraz 

osób starszych i niepełnosprawnych. Wydłuży to również znacznie czas podróży.

Rozumiem wycofanie tej linii z trasy pomiędzy Pl. Bankowym a Płocka-Szpital, ponieważ na tym odcinku jest ona dublowana przez tramwaje i metro. Proszę jednak o rozważenie pozostawienia linii 520 

przynajmniej na odcinku do Pl. Bankowego. Obawiam się, że jeżeli zostaną zlikwidowane takie wygodne połączenia, to zamiast korzystać z wygodnego dojazdu WTP, część pasażerów przesiądzie się 

do samochodów, na czym stracą wszyscy. 

Dzień dobry, 

według mnie za dużo autobusów będzie likwidowane, część mieszkańców nie skorzysta z metra. 

Uważam że linia 520 powinna zostać przywrócona na dawną trasę, na oś. Pustola i w okolicy mieszka dużo osób starszych dla których przesiadki będą bardzo kłopotliwe, dodatkowo jest to świetny 

dojazd do DT centrum i w okolice Politechniki, także jedyne bezpośrednie połączenie Woli  z Marysi em.

W przedstawionych przez Państwa propozycjach brakuje mi szybkiego połączenia z metrem mieszkańców Koła (mam na myśli okolice trasy Prymasa, przy Lasku na Kole).

Aktualnie możliwości dojazdu do metra będą dwie:

1. Do stacji Młynów -  trasą wzdłuż Prymasa - ale tu kursuje jeden autobus, drugi jest okresowy (a w weekendy wcale nie kursuje). Dodatkowo należy zauważyć, że trasa praktycznie cały czas stoi, a to 

nie zapewnia sprawnego dojazdu do metra.

2. Do stacji Księcia Janusza - mimo bliskości stacji dojazd mocno pogmatwany i konieczna przesiadka - czyli podróż tramwajem a potem autobusem.

Jestem osobą w średnim wiek i sprawną - po zastanowieniu wyszło mi, że najszybciej będzie iść pieszo. Ale mówiąc prawdę nie każdy jest sprawny a ponadto Koło jest zamieszkiwane raczej przez 

osoby starsze. Dodatkowo np. na Ursynowie jak wprowadzano metro zorganizowano autobusy o trasach lokalnych z myślą o dowozie do metra - czemu tutaj nie ma takiego pomysłu?

Wnioskuję o rozważenie połączenia lokalnego do metra obejmującego północno-zachodni teren Koła.

Dzień dobry,

uważam, że skrócenie trasy autobusu linii 520 bardzo utrudni mieszkańcom dużej części Woli bezpośredni przejazd na Saską Kępę i Gocław (a przy okazji na stadion Legii i Torwar). Po zmianach 

konieczne będzie skorzystanie przynajmniej z 2 linii. 

Dzień dobry,

w związku ze skróceniem linii 112 i powstaniem nowej linii 271 proponuję wydłużyć trasę linii 112 do os. Górczewska (przejazd przy Ratuszu Bemowa), tak aby linia 112 i 271 się widziały (umożliwić 

bezpośrednią przesiadkę).Dzień dobry,

proponuję wydłużyć linię 171 do pętli Esperanto, przez Górczewską, Leszno, Okopową. Dzięki temu otworzy się nowe, ciekawe połączenie. W związku ze słusznym zwężeniem Górczewskiej i głosami, 

że to zakorkuje tę okolice, pozostawienie na Górczewskiej i Lesznie linii 171 dodatkowo zachęci do przesiadania się w komunikacje miejską. Być może nie wszystkie 171 powinny jeździć do Esperanto, 

może należałoby zastosować manewr podobny jak z linią 105 w proponowanym rozwiązaniu (przykładowo raz na 30 min autobus zamiast zatrzymywać się na księcia Janusza mógłby jechać na 

Esperanto).

Chciałam zgłosić swoje uwagi do projektu zmian w komunikacji miejskiej przygotowanej przez ZTM po otwarciu metra Wola.

Sprawa dotyczy komunikacji miejskiej na Bemowie. 

Drodzy Państwo, pozbawiliście mieszkańców linii przyśpieszonej 507, E2 i lini zwykłej 167. Teraz wprowadzane są zmiany dla linii 171, bo chcecie skrócić zarówno częstotliwość jej kursowania jak i ilosć 

przystanków. W takim tempie pozbędziecie nas wszelkiej dostępności do Centrum. 

Autobus linii 171 powinien kursować bez zmian. Mam możliwość podróżowania tym autobusem w różnych godzinach (nie tylko w godzinach szczytu) i widzę jak wiele osób nim się przemieszcza. 

Przystanki są rozklokowane przy szkołach, przychodniach itp. co jest zdecydowanie wygodne dla ludzi starszych, którzy mają blisko do przychodni, albo dzieciom/przedszkolakom gdzie po wyjściu z 

autobusu maja z 200 metrów do budynku szkoły. Z metra tak blisko nikt mieć nikt nie będzie. Tu zdecydowanym czynnikiem jest bezpieczeństwo i wygoda. 

Nie wszyscy pracuja przy linii metra a to dodatkowo generuje skorzystanie z następneg środka transportu. I tak na przykład, osoby, które muszą dojechać do dworca centralnego, będa musiały na 

rondzie onz przesiąść się do autobusu, tramwaju który jedzie do dworca. I tu jeszcze trzeba czekac na kolejne połączenie, chyba, że autobusy się "zgraja w czasie". W przeciwnym razie czeka nas 

podróż piechotą a w tym samym czasie SKM odjedzie i na nastepną trzeba bedzie czekać 20 min. 

Rozumiem optymalizowanie kosztów, ale odcięcie nas od dogodnego transportu to dla nas duży kłopot. Jak wspomnialam wyżej, klika linii zostało wycofane z Bemowa, zabierzecie jesczcze jedną linie, i 

niebawem nie bedziemy mieli możliwosci zmiescic się do tramwaju, bo tak będa zapchane. Prosze brać pod uwagę, że Bemowo nadal się rozrasta, budowane są nowe budynki co powoduje więcej osób 

w komunikacji miejsciej.

W ramach trwających konsultacji społecznych dotyczących autobusów po otwarciu metra na Woli jako mieszkaniec Odolan przesyłam moje uwagi:

1) wydłużenie trasy linii 105 do Dworca Centralnego:

… Rondo Daszyńskiego – Rondo ONZ – DW. CENTRALNY

W ten sposób wszyscy mieszkańcy Odolan będą mieli zapewniony bezpośredni dojazd do centrum miasta.

2) przywrócenie trasy linii 184, która funkcjonowała przed budową metra lub podobną, ale zapewniającą wszystkim mieszkańcom Odolan bezpośredni dojazd do Dworca Zachodniego i na Ochotę, 

sugerowana zmiana na odcinku Wrocławska – Ordona:

Wrocławska – Radiowa – Bemowo Ratusz – Hala Wola – Ciepłownia Wola – Fort Wola – Reduta Wolska – Ordona

3) alternatywnie do zmiany trasy 184 zmianę trasy linii 154 na odcinku Bemowo Ratusz – Ordona:

Bemowo Ratusz – Hala Wola – Ciepłownia Wola – Fort Wola – Reduta Wolska – Ordona

Powyższe zmiany trasy linii 154 lub 184 zapewnią mieszkańcom Odolan bezpośredni dojazd do Dworca Zachodniego oraz na Ochotę. 

Liczę na uwzględnienie w/w zmian w ostatecznym kształcie komunikacji autobusowej na Woli po otwarciu drugiej linii metra. 

Szanowi Państwo, z wielkim niepokojem czytam Państwa propozycje zmian autobusowych po otwarciu linii  metra. 

Proponowane zmiany z punktu widzenia osoby która co dzień korzysta z komunikacji miejskiej są nie do przyjęcia. 

Odbierają możliwość bezprzesiadkowego połączenia że Śródmieściem. Linie autobusowe albo mają być skrócone albo zlikwidowane. 

Szanowi Państwo nikt dziś nie ma tyle czasu aby jadąc z Bemowa 3 razy się przesiadać chcąc dojechać do Centrum. Zlikwidowano połączenie linii E2 z Bemowa, linii 520 ze Znanej. Podróż 

komunikacją nie należy obecnie do przyjemnych, a proponowane zmiany wcale nie poprawią komfortu jazdy, a wręcz przeciwnie. 

Jeżeli mam dojeżdżać do pracy na warunkach zaproponowanych przez Państwa to wolę wybrać samochód i prawdopodobnie to zrobię. Czas przejazdu będzie ten sam (wliczając przesiadki) a w 

samochodzie przynajmniej mam  lepszy komfort jazdy.

Uważam że linia 171 niepowinna zostać skrócona, a linia 520 powinna powrócić na trasę sprzed zamknięcia ul. Górczewskiej. 

Nie dość że zwęzili Państwo ulicę Górczewską to jeszcze okrajają połączenia autobusowe. Metro to nie wszystko i wszędzie się nim nie dojedzie a kolejne przesiadki czynią komunikację coraz mniej 

atrakcyjne. 

Jako mieszkanka Bemowa, chciałabym zabrać głos konsultacjach społecznych w związku z planowanymi zmianami tras autobusów na Wolę i Bemowo. 

Stanowczo sprzeciwiam się skróceniu linii 171. 

Linię autobusową 171 można uznać za jedną z najlepszy w Warszawie, zarówno pod względem trasy, jak i częstotliwości kursowania autobusów. 

Uważam, że pomysł skrócenia tej linii autobusowej nie jest właściwy, a nowe stacje metra nie zastąpią mieszkańcom Bemowa bezpośredniego połączenia z centrum, a szczególności z Dworem 

Centralnym. 

W mojej opinii linia 171 powinna zostać utrzymana w obecnym kształcie. Jeśli jednak są problemy finansowe, to skrócenie nie powinno być tak drastyczne. Autobusy 171 powinny dojeżdżać przynajmniej 

do Placu Trzech Krzyży lub do Dworca Centralnego.

Mam nadzieję, że mój głos w tej sprawie zostanie uwzględniony.

Chciałbym zabrać głos konsultacjach społecznych w związku z planowanymi zmianami tras autobusów na Wolę i Bemowo. 

Stanowczo sprzeciwiam się skróceniu linii 171. 

W mojej opinii linia 171 powinna zostać utrzymana w obecnym kształcie.

Uważam, że pomysł skrócenia tej linii autobusowej nie jest właściwy, a nowe stacje metra nie zastąpią bezpośredniego połączenia na trasie Centrum - Bemowo, a szczególności połączenia Bemowa z 

Dworcem Centralnym. 

 

Mam nadzieję, że mój głos w tej sprawie zostanie uwzględniony.



Szanowni Państwo,

Czy zaproponowane przez Państwa zmiany tras były poprzedzone jakąkolwiek analizą wykonaną np. w oparciu o Warszawski Model Ruchu lub badania ankietowe dotyczące źródeł i celów podróży 

mieszkańców obszarów dotkniętych zmianami? 

W mojej opinii błędne jest zwłaszcza zrywanie połączeń międzydzielnicowych, dla których metro nie stanowi alternatwy (Jelonki - Bielany: linia 112, Nowe Bemowo - Powiśle: linia 171).

Dobrym pomysłem jest dodanie skróconych kursów linii 105 w relacji Cm. Wolski - Rondo Daszyńskiego.

Dzień dobry, 

Chciałabym zabrać głos w konsultacjach społecznych w związku z planowanymi zmianami tras autobusów na Wolę i Bemowo. 

Stanowczo sprzeciwiam się skróceniu linii 171. 

W mojej opinii linia 171 powinna zostać utrzymana w obecnym kształcie.

Uważam, że pomysł skrócenia tej linii autobusowej nie jest właściwy, a nowe stacje metra nie zastąpią bezpośredniego połączenia na trasie Centrum - Bemowo, a szczególności połączenia Bemowa z 

Dworcem Centralnym. 

Mam nadzieję, że mój głos w tej sprawie zostanie uwzględniony.

Chciałabym podzielić się z Państwem swoją opinią na temat linii autobusowej E2, która jest aktualnie skrócona do przystanku Ratusz Arsernał.

 

Otóż mieszkając na Wilanowie a pracując na Woli (okolice Młynarskiej) linia E2 jest jedynym, najlepszym dla nas, mieszkańców połączeniem. 

Pierwszy autobus jest ok 6 a na woli byłam już o 6:40 co pozwalało mi bezpiecznie dotrzeć do pracy na czas. Aktualnie przesiadając się w tramwaj na placu bankowym mam z tym problem.

 

Zwracam się z prośbą o przywrócenie pierwotnej linii tegoż autobusu.

 

Nowe stacje metra nie będą miały wpływu na moją podróż z pracy do domu i z domu do pracy ponieważ przystanek Młynarska znajduje się w dużej odległości od metra. 

 

Autobus linii E2 jest potrzebny na Górczewskiej, to nie ulega żadnym wątpliwościom.

 

Aby uniknąć dodatkowych samochodów na drogach stolicy , ważnym jest by dojazd był najszybszy, najmniej skomplikowany i w miarę możliwości najbardziej bezpośredni więc te wszystkie argumenty 

zawarte są w poprzedniej trasie.

Dziękuję za możliwość konsultacji układu komunikacyjnego po uruchomieniu M2 na zachodnim odcinku.

Chciałbym przedstawić moje sugestie.

Czy można przedłużyć linię 28 na starej trasie czyli z Pragi do Cm Wolskiego (po zakończeniu M2 do Lazurowej do OS Gorczewska). Pozwoliłoby to na wygodny dojazd z Ratusza Bemowo/Kazubow do 

przychodni LUXMED przy Jana Pawła 78 oraz do Arkadii?

Czy można przedłużyć 112 dalej niż do Nowego Bemowa np do Ciepłowni Wola albo do Ursusa, Pozwoliłoby to na szybki dojazd z Ratusza Bemowo/Kazubow do np PKP Wlochy. Ogólnie brakuje 

bezpośredniego połączenia Bemowa z okolicami Łopuszańskiej/Jutrzenki gdzie powstało wiele nowych obszarów usługowo/produkcyjnych.
Szanowni Państwo z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Pragnę przedstawić Państwu moje uwagi i propozycje dotyczące zmian w komunikacji miejskiej

po otworzeniu stacji metra Płocka, Młynów i Księcia Janusza.

 

LINIA AUTOBUSOWA 171

Stanowczo protestuję przeciwko skróceniu trasy autobusu 171 ponieważ:

1. Metro ma poprawić komunikację a nie pogorszyć. W propozycji skrócenia trasy nie podano logicznego uzasadnienia ,ani alternatywy dla likwidowanej trasy.

2. Skrócenie trasy pozbawia mieszkańców Bemowa bezpośredniego połączenia z takimi ważnymi punktami Warszawy jak Rondo Dmowskiego, Rondo De Gaulle’a, Plac Trzech Krzyży, Powiśle , 

Torwar, stadion Legii, Łazienki. Będzie potrzebna co najmniej 1 jeśli nie 2 przesiadki, żeby szybko się dostać do podanych miejsc.Dla osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci jest to nie do przyjęcia. 

O wydłużeniu czasu podróży nie chcę nawet wspominać.

3. Proszę bezwzględnie pozostać przy obecnej trasie i częstotliwości kursowania.

 

LINIA TRAMWAJOWA 28

Skrócenie linii do pętli Piaski nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ znacznie skraca trasę i pozbawia mieszkańców  Bemowa dotychczasowych dogodnych połączeń m.in. z Arkadią , Metrem Dw. 

Gdański, część Pragi.

Najlepszą propozycją jest pozostawienie dotychczasowej trasy, ponieważ metro nie poprawia komunikacji na tej trasie. Jeśli już koniecznie musicie Państwo skrócić trasę to  proszę zrobić pętlę  przy 

Cm. Wolskim zamiast na Piaskach.

Gorszym rozwiązaniem jest pętla Nowe Bemowo. Pojawią się argumenty, że jest tam brak miejsca.  Dlatego proponuję przenieść końcowy przystanek linii 23 lub 24 z Nowego Bemowa na Piaski,  co 

poprawiło by dodatkowo komunikację Woli z Bielanami. Wtedy linia 28 mogłaby kończyć trasę na Nowym Bemowie.

 

LINIA E2

Wnoszę kategorycznie o przywrócenie trasy z przed budowy metra. Obecna trasa, ani nowe propozycje nie zastępują tego popularnego,  dogodnego i często używanego połączenia. Potrzeba 2 

przesiadek  z Nowego Bemowa aby dostać do początku trasy E2. Jeśli Państwo uważacie inaczej to proszę podać rozsądne alternatywy połączeń. Również proszę uwzględnić potrzeby osób starszych i 

niepełnosprawnych.

 

Końcowa uwaga.

Metro ma poprawić i przyspieszyć komunikację, a nie stanowić alternatywę  dla dotychczasowych, dogodnych połączeń.  Oczywiście zmiany są potrzebne, ale i ich istotą nie może być dewastacja 

obecnych połączeń w imię twórczych koncepcji.

 

Witam,

Jestem właścicielką mieszkania przy ul. Jana Olbrachta 29 ,  codzienny dojazd do pracy do centrum Warszawy  i nie tylko dzięki komunikacji autobusowej z ul. Znanej jest dla mnie bardzo ważny. 

Proszę o utrzymanie kursowania autobusów z przystanku przy ul. Znanej,Stromej i Antka Rozpylacza , która umożliwi bezpośrednie, szybkie połączenie rónież z linią tramwajową.  Mając na uwadze że dużo dzieci dojeżdża do szkół znajdujących się przy ulicy Deotymy i Ożarowskiej prosimy o pozostawienie chociaż jednej linii która pojedzie Elekcyjną iDeotymy jak do tej pory 

dziekuje 

Dzień dobry,

 

Czy jest możliwość by choć jedna z linii autobusowych z Ożarowa Mazowieckiego dojeżdżała do metra albo chociaż do ratusza na bemowie? Obecnie mimo relatywnie niewielkiej odległości(ok. 10 km) 

pokonanie odcinka ożarów maz.-bemowo(ewentualnie np. wola ul. dywizjonu) zajmuje sporo czasu od 50-90 min , między innymi z powodu długiego oczekiwania na przesiadki na przystanku 

sternicza(linia 743). Połączenie kolejowe z centrum Warszawy jest naprawdę szybkie, lecz jeśli chce się dostać na mokotów lub północ warszawy to jest już słabo. Autobusy linii 220 stoją często w 

korkach na wąskiej ulicy lazurowej, zaś w innych razie niezbędne są jeszcze 2 przesiadki.

Chciałabym zabrać głos konsultacjach społecznych w związku z planowanymi zmianami tras autobusów na Wolę i Bemowo. 

Stanowczo sprzeciwiam się skróceniu linii 171. 

W mojej opinii linia 171 powinna zostać utrzymana w obecnym kształcie.

Uważam, że pomysł skrócenia tej linii autobusowej nie jest właściwy, a nowe stacje metra nie zastąpią bezpośredniego połączenia na trasie Centrum - Bemowo, a szczególności połączenia Bemowa z 

Dworcem Centralnym. 

 

Mam nadzieję, że mój głos w tej sprawie zostanie uwzględniony.

Dzień dobry,

Czy linie 197 i 397 jadące w kierunku gwiaździsta i metro stare Bielany będą zatrzymywały się na przystanku Sowińskiego? Z góry dziękuję za odpowiedź.Szanowni Państwo,

Chciałabym zwrócić Państwa uwagę, na absurd decyzji o bardzo istotnym ograniczeniu częstotliwości kursowania linii 109.

Jest to trasa, która wywozi pasażerów z okolic Tesco, Jelonek na skraju Górczewskiej i Pełczyńskiego do centrum, a wcześniej do Ronda Daszyńskiego - największego centrum biurowego po 

„Mordorze”.

Obecnie autobusy są oblegane praktycznie o każdej porze dnia, również wieczorami, a jeżdżą w godzinach szczytu co kilka minut.

Po wyłączeniu trasy tramwajowej z pętli Górczewska – autobus 109 to jedyna możliwość szybkiego wydostania się z tych okolic Bemowa do Ronda Daszyńskiego i dalej do Centrum.

Proszę mieć na uwadze, że otwarcie metra do Księcia Janusza nie jest ŻADNYM udogodnieniem dla mieszkańców Bemowa. Na razie skorzysta z niego Wola.

Przesiadka, aby odbyć obecnie 20 minutową trasę spowoduje wydłużenie dojazdu do centrum biurowego o co najmniej 10 do 20 minut. Dojście do przystanku, oczekiwanie na podjazd autobusu, dojazd 

do metra, zejście do metra, oczekiwanie na przesiadkę i wyjście zajmują dużo czasu. Właśnie zaplanowali Państwo utrudnienie i wydłużenie czasu dojazdu ludzi do pracy o 50% do 100%.

Takie zmiany można planować po oddaniu stacji Lazurowa. Wcześniej to zwyczajny absurd.



Witam

W związku z projektem zmian w kursowaniu linii autobusowych po otwarciu metra na Woli proponowałbym następujące zmiany w przedstawionym przez Państwa projekcie:

520

-przywrócenie linii 520 na trasę sprzed budowy metra tj. od przystanku ZNANA do przystanku MARYSIN

lub

- uruchomienia linii od stacji metra KSIĘCIA JANUSZA do MARYSINA

lub 

- przeniesienie linii na ul. Wolską (wzdłuż linii tramwajowej) np. od przystanku CM. WOLSKI  - PŁOCKA-OKOPOWA - PL. BANKOWY i dalej trasą jak jeździ obecnie

E-2

-przywrócenie linii E-2 na trasę sprzed budowy metra tj. od przystanku NOWE BEMOWO do przystanku WILANÓWDzień dobry,

Piszę w sprawie propozycji skasowania linii 112 po wydłużeniu drugiej linii metra. Muszę przyznać, że pomysł jest kompletnie bez sensu. Linia 112 nie ma nic wspólnego z przebiegiem nowej linii metra, 

nie rozumiem więc jaki jest sens w tym, by ją skasować? 112 jako jedyna linia autobusowa łączy całe Bemowo, jest też jedną z dwóch linii łączących Bemowo z prawym brzegiem Warszawy. Wiem, że 

Waszym celem jest spowodowanie, by jak największa liczba mieszkańców korzystała z tramwajów oraz metra. Proszę nie zapominać, że nie każdemu odpowiadają trasy transportu szynowego oraz fakt, 

że korzystanie z tramwajów przez osoby niepełnosprawne jest utrudnione, gdyż cześć składów to wagony starego typu. Ponad to tramwaje są bardzo zawodne. Wystarczy awaria/ wypadek jednego 

tramwaju i połowa miasta jest zablokowana. Kasując linię 112 zmusicie ludzi korzystających z tej linii do przesiadek, co jest bardzo uciążliwe i wydłuża podróż (zwłaszcza przy złych warunkach 

atmosferycznych).

Jako mieszkanka Jelonek na co dzień korzystam z tej linii jadąc i wracając z pracy. Nie wyobrażam sobie musieć przesiadać się do tramwaju. Zwłaszcza gdy tramwaje popsują się tak, że przejazd od 

Ciepłowni Wola do Ratusza na Bemowie będzie niemożliwy, wtedy przesiadka do linii jadącej dalej Powstańców Śląskich w kierunku Nowego Bemowa będzie praktycznie zablokowana. Widząc na co 

dzień ilu pasażerów korzysta z linii 112, wątpię, że ci wszyscy pasażerowie ochoczo przesiądą się w linie tramwajowe.

Kolejnym niedorzecznym pomysłem wydaje mi się uruchomienie linii 271 łączącej Karolin ze stacją metra Księcia Janusza. Nie rozumiem jaki sens ma uruchamianie linii o tak krótkiej trasie, zwłaszcza, 

że obecnie połączenie Karolinu z przyszłą stacją nie jest utrudnione. Można przesiąść się z linii 112 do 190, które jeżdzą bardzo często, na Ratuszu Bemowo jest nawet więcej możliwości. Wystarczy 

utrzymać linię 112.

Kolejną sprawą jest utrzymywanie tak wielu linii tramwajowych: 10, 11 i 28. Linie te mają bardzo podobne trasy. Linie 10 i 11 łączą Bielany z centrum miasta. Co do linii 190 i 26 obie mają podobną trasę 

na terenie lewobrzeżnej Warszawy. Wystarczyłoby skasowanie jednej z wybranych linii: 10 lub 11 oraz 190 lub 26.

Mam nadzieję, że wyraziłam jasno swoje stanowisko, za trasa żadnej z obecnych linii nie pokrywa się z linią 112, a zamknięcie jej będzie bardzo złym posunięciem i bardzo utrudni podróż z jednego 

końca Bemowa na drugi.

Szanowni Państwo,

Chciałbym zabrać głos konsultacjach społecznych w związku z planowanymi zmianami tras autobusów na Wolę i Bemowo. 

Stanowczo sprzeciwiam się skróceniu linii 171. 

W mojej opinii linia 171 powinna zostać utrzymana w obecnym kształcie.

Uważam, że pomysł skrócenia tej linii autobusowej nie jest właściwy, a nowe stacje metra nie zastąpią bezpośredniego połączenia na trasie Centrum - Bemowo, a szczególności połączenia Bemowa z 

Dworcem Centralnym. 

 

Mam nadzieję, że mój głos w tej sprawie zostanie uwzględniony.

Proponowane zmiany są bardzo niekorzystne dla mieszkańców z rejonu ulic Lazurowej i Człuchowskiej.

Skrócenie linii 112 pozbawi bezpośredniego połączenia tego rejonu z basenem Pingwin na ulicy Oławskiej.

Skrócenie linii 105 pozbawi bezpośredniego połączenia z Krakowskim Przedmieściem.

Jest to szczególnie ważne dla osób starszych, mniej sprawnych, dla których połączenia bezpośrednie są bardzo ważne.

Proszę wziąć pod uwagę potrzeby osób starszych.

Dzień dobry,

Proszę o uwzględnienie w zmianach możliwości zatrzymywanie się przez autobusy 197 i 397, jadące w kierunku Gwiaździsta/metro stare bielany na przystanku Sowińskiego. Autobusy te dojeżdżają 

bezpośrednio do żłobków i przedszkoli położonych przy ul. Ciołka i Ożarowskiej i są jedynym środkiem dojazdu tam. To bardzo ważne dla mam z wózkami,aby nie przesiadać się wielokrotnie w drodze 

do celu, szczególnie w porannym szczycie.

Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do skierowanych propozycji tras autobusów kursujących po otwarciu odcinka metra na Woli, uprzejmie przesyłam poniższe uwagi.

Zapewne jak Państwu wiadomo osiedle Chrzanów szybko się rozrasta a za tym idzie większa liczba mieszkańców. Obecna linia 105, która kursuje do stacji metra Rondo  Daszynskiego już jest 

codziennie przepełniona w godzinach newralgicznych, także zawracam się z prośba o rozważenie pozostawienia częstotliwości kursowania lini 105 na odcinku Os. Górczewska-Rondo Daszyńskiego tak 

jak dotychczas (czyli co 3 minuty). Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę, że mieszkańcy okolic ulicy Lazurowej będą mieli do dyspozycji tylko jedna linie autobusową, która będzie dojeżdżać do stacji metro 

Księcia Janusza (tj. 190), mając na uwadze powyższe jest to moim zdaniem niewystarczające rozwiązanie.Piszę w sprawie propozycji autobusów jakie mają jeździć ul. Górczewską na odcinku ul. Leszno- ul.Prymasa Tysiąclecia  po otwarciu trzech stacji metra, Tylko 2 autobusy!!! 136 i 190  to skandal. Bardzo 

proszę o przywrócenie linii 501, która jeździła ze Stegien na Bemowo. Niestety metro nie pozwoli mi w szybki sposób przedostać się na tej trasie. Będę musiała mieć aż trzy przesiadki najmniej. Windy w 

metrze są często nieczynne to jak Państwo myślą jak będą osoby niepełnosprawne, starsze z małymi dziećmi będą mogły się przemieszczać. Metro nie zastąpi wszystkiego. Musi być jakiś autobus 

naziemny, żeby móc się z tej części Woli wydostać.Na Woli mieszka dużo jeszcze starszych ludzi. i dochodzą następni  Żebym mogła dojechać  ze Stegien do metra to muszę odstać w korku albo na ul. 

Wilanowskiej albo w dojeździe do metra Wałbrzyska, Pytam więc dla kogo to metro??? Wiem, że sporo mieszkańców Warszawy tą trasą jeździła i na pewno będzie chciało jeździć czyli dawną  trasą 

501. 

Jeszcze raz proszę przywróćcie dawną trasę linii 501 zawieszoną, jak mi kiedyś napisano, na czas budowy metra.

Uwagi do nowej organizacji komunikacji po otwarciu metra na Wolę.

Linia autobusowa 106 – po co komu potrzebna, dubluje się z metrem na pewnym odcinku (z Płockiej do Krakowskiego Przedmieścia szybciej metrem będzie). Będzie stała w wielkich korkach na 

Rogalińskiej i Grzybowskiej na przykład. Może lepiej puścić ją  do metra Płocka (albo metra Młynów i niech jedzie skądś dalej (na przykład z Nowego Bemowa albo okolic CH na Bemowie). NA Płockiej 

jeździ przecież 136 i 103 więc wciskanie kolejnego autobusu jest bez sensu tym bardziej, że stać będzie w wielkich korkach za metrem Płocka. Najlepszy pomysł to chyba wydłużenie trasy zamiast od 

Młynowa na przykład od Nowego Bemowa albo CH Bemowo do Metra Płocka albo Młynów.

109 – po co to trzymać skoro do Centralnego można dojechać metro plus tramwaj (zwłaszcza jak będzie jeździć co 20 minut). Może puścić ją do metra Księcia Janusza (albo do Młynowa) i niech jedzie 

przez Chrzanów i Górczewską (jak 190). Ewentualnie zamiast 190 (które moim zdaniem bez sensu jest trzymać na tak długim odcinku) na odcinku od Pętli Górczewska, Górczewską prosto do Metra 

Ratusz Arsenał albo do Centralnego (przez Jana Pawła II)

149 – świetny pomysł z tym wydłużeniem

154 – może przy okazji przemycić dawno poruszany pomysł skrócenia trasy, żeby nie stał w korkach. Dubluje się z tramwajami na Krakowskiej i Grójeckiej, więc może zamiast tego puszczać go tylko na 

trasie od Starego Bemowa do na przykład Dworca Zachodniego (albo do Centrum, albo do Reduty)?

171 – super pomysł ze skróceniem trasy,

271  bardzo dobry pomysł po wycofaniu 190 stamtąd będzie możliwość dojazdu tym z Jelonek do metra.

112 – zastanawiam się czy mimo wszystko nie zostawić jej na odcinku od pętli Karolin, ale puścić ją przez Lazurową i Radiową na przykład.

190 – po co trzymać taką linię która na połowie swojej trasy dubluje się z metrem. Może skrócić ją tylko do odcinka CH Marki-Dworzec Wileński, a na Bemowie zamiast niej zostawić 109, które można by 

puścić przez Górczewską do Metra Ratusz Arsenał.

167 – po co puszczane jest taką okrężną drogą z Olbrachta do Górczewskiej i Elekcyjnej. Moim zdaniem lepiej zostawić ją na obecnej trasie czyli wzdłuż Redutowej, tym bardziej że likwiduje się 155 a 

po Olbrachta będzie jeździć 154, 201 i 397.

Witam,

Proszę o utrzymanie obecnej częstotliwości kurowania linii 105. Na Odolanach to główna linia autobusowa, dowożąca do Centrum i Ronda Daszyńskiego. Z uwagi na jej ogromna popularność i 

zatłoczenie uważam, że propozycja dodatkowej linii 105 od cmentarz Wolskiego spotka się z ogromna aprobatą mieszkańców Odolan , którzy w godzinach szczytu , zwłaszcza porannych maja ogromne 

problemy aby wejść do zatłoczonych autobusów.

Nie mówiąc już o możliwości dowiezienia dziecka do żłobka, przedszkola.

Konsultacje UWAGI

Proszę o przywrócenie zmienionej trasy linii 184 na trasę poprzednią i włączenie do trasy 3 przystanków  Wrocławska 02 - Pirenejska 02 i Radiowa 01.

Proszę również o zostawienie trasy 112 w obecnym stanie.

Nie zgadzam się na zmianę trasy linii 112 tylko do Nowego Bemowa. Bemowo 2 i 3 będzie całkowicie odcięte od komunikacji autobusowej. Poprzednie zmiany komunikacji na linii 184 -całkowite 

wyłączenie od komunikacji odcinka Wrocławska 02 - Pirenejska 02 i Radiowa 01, a obecnie chęć usunięcie z tej trasy linii 112 spowoduje bardzo duże utrudnienia dla mieszkańców. Całkowity brak 

autobusów spowoduje, że w chwili awarii tramwajów, Bemowo II i III  będzie całkowicie odcięte od komunikacji.

Osiedla były zbudowane około 1980 roku. W związku z tym większość ludzi tu mieszkających ma ponad 70 lat. Ponieważ, są to emeryci, potrzebują zrobić tańsze zakupy na bazarach między innymi 

najtańszy bazar Wolumen na ulicy Kasprowicza. Dawniej można było bezpośrednio dojechać autobusem 184. Obecnie przesiadka z pełną torbą zakupów z autobusu 184 na 112 na 2 przystanki -

Pirenejska 02 – (przystanek na żądanie)- jest uciążliwe. Przesiadki z torbą pełną zakupów dla ludzi schorowanych po 70 nie należy do przyjemnych. Trzeba wytaszczyć torbę z autobusu 184 i później ją 

z powrotem wtaszczyć do 112 i znów wytaszczyć. 

Problemy z chodzeniem, problemy z kręgosłupem, często niemożność dźwigania ciężarów po przebytych operacjach spowoduje brak możliwości robienia co najmniej 2 krotnie tańszych zakupów na 

bazarze Wolumenie. Często emerytury po 30 latach pracy wynoszą 1100zł. A jeść trzeba.

Proszę o przywrócenie zmienionej trasy linii 184 na trasę poprzednią i włączenie tych 3 przystanków  Wrocławska 02 - Pirenejska 02 i Radiowa 01.

Proszę również o zostawienie trasy 112 w obecnym stanie.



Witam,

 

  Chciałam się wypowiedzieć w związku z propozycją zmiany tras autobusów po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli.

Jestem mieszkanką Powiśla. Już przed laty została zlikwidowana linia 155, która nie została przywrócona. Nie pojawiła się też w jej zastępstwie nowa, która umożliwiałaby dostanie się do centrum 

miasta. Teraz jest propozycja zmiany trasy autobusu linii 171, który jeździł z Torwaru na Bemowo przez p. Bankowy. Uważam, że linia powinna zostać przywrócona na trasę sprzed budowy metra. Nie 

dublowałaby się z trasą metra a byłaby jak dotychczas, doskonałym połączeniem z Powiśla z Centrum czy Wolą.                                                                                                                                                                                                       

                                                     

Inne linie autobusowe, które ew. dojeżdżają do centrum z okolicy Torwaru kursują Trasą Łazienkowską. Ani przystanek Torwar w stronę centrum na Trasie Łazienkowskiej ani kolejny Rozbrat nie są 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych, czy wózków dziecięcych. Nie sposób się tam dostać jeśli nie jest się osobą w pełni sprawną. Sytuacja mieszkańców tej okolicy jest nie najlepsza, żeby nie 

powiedzieć dramatyczna.  Brak miejsc do parkowania w zasadzie wyklucza posiadanie auta a jednocześnie zakusy na zmiany w komunikacji nie dają możliwości przemieszczania się środkami 

transportu miejskiego.

W okolicy, w której mieszkam metro nie jest rozwiązaniem. Do metra trzeba dojechać (choć też nie ma za bardzo czym) a proponowane zmiany nie uwzględniają mieszkańców, którzy nie korzystają z 

metra. Zmiany skupiają się na dowozie pasażerów do metra a to nie jest jedyne i najlepsze rozwiązanie. Owszem przepustowość metra jest znacznie większa niż autobusu ale jak wiadomo awarie metra 

się zdarzają i potrzeba jest alternatywa.

Liczę, że przeanalizują Państwo swoją decyzję. Wezmą pod uwagę głosy mieszkańców i przywrócą linię 171 na trasę sprzed budowy metra.  

Witam, nie zgadzam się na  likwidacji autobusów lini 155 i 167.

W tej sytuacji będzie brak połączenia z linją tramwajową .

Bardzo to utrudni dojazd do pracy i nie tylko.

Pozdrawiam

Moje propozycje zmian w komunikacji po otwarciu metra na Woli.1.W imieniu mieszkańców Pl.Hallera na Pradze Północ proszę o przywrócenie linii 103 na Pragę Północ na 

trasie:Dw.Wschodni(Kijowska) , Kijowska , Targowa , Ratuszowa , Dąbrowszczaków , Pl.Hallera , Jagiellońska , Rondo Starzyńskiego , Most Gdański , Słonimskiego , Rondo Radosława , Powązkowska 

, Gen.Maczka , Rudnickiego , Kochanowskiego , Galla Anonima , Jarzębskiego , Al.Zjednoczenia , Marymoncka , Przy Agorze , Kasprowicza , Metro Młociny. Bardzo proszę w imieniu mieszkańców 

Pl.Hallera o przywrócenie linii 103 na Pragę Północ na tą trasę ponieważ z przystanku przy poczcie na Pl.Hallera potrzebujemy bezpośredniego połączenia z Dw.Wschodnim.2.Na Zoliborzu uruchomcie 

linię o nowym numerze 205 za linię 103 na trasie:Powązki-Cm.Wojskowy , Powązkowska , Tatarska , Ostroroga , Płocka , Krzyżanowskiego , Szarych Szeregów , Brylowska , Prądzyńskiego , Tunelowa , 

Dw.Zachodni(Tunelowa). Bardzo proszę was o te zmiany po otwarciu metra na Woli. Bardzo o to proszę. Pozdrawiam Jacek Marszałek.

 Dzień dobry, proponuję całkowitą likwidację linii autobusowych - zwolnienie pracowników i tak zbędnych. 

Na Pradze skrócono wszystko jak popadnie i całkowicie bezmyślnie. Jadąc z Wawra 125 mogłam spokojnie dojechać na Wolę , teraz bez 3 przesiadek to ue wykonalne. By było weselej od Wiatracznej 

,aż do Kijowskiej jadą razem ze 125, wszystkie 4 tramwaje ,a od Międzyborskiej by było weselej dobija 135. Jak człowiek trafi w tzw dziurę w rozkładzie to czekamy na kolejny przejazd nie mieszczących 

się autobusów i tramwajów na przystankach. Dziś jadąc z Krakowskie Przedmieście na Żoliborz, na przystanek o 16.10 przyjechały 4 autobusy naraz. Uważam komunikację miejską za zbędną .

Pozdrawiam Mus.

Dzień dobry, 

Nie zgadzam się z proponowaną zmiana tras autobusowych 105 i 171, która ma nastąpić po otwarciu kolejnych stacji metra w stronę woli. Autobus 105 :  rozwiązanie które istnieje obecnie jest 

optymalne, choc w godzinach szczytu trudno z odolan wejść do niego, tym bardziej że jadące 105 na Browarną jeżdżą rzadziej a chenych jest sporo miedzy 7.30-9.30. 

Jeśli chodzi o 171 to jedyne bezpośrednie połączenie na plac trzech krzyży i Torwar. Bardzo utrudni mi komunikację przy logistyce dowozu i odbioru dwóch synów  (3 i 7 lat). Z towaru nie będzie już 

żadnego autobusu ktory w tak szybki i sprawny sposób dojedzie do ronda Daszyńskiego.  Bardzo proszę o pozostawienie, choćby w podobnej konfiguracji jak obecnie kursuje 105, że co 2 autobus 

dojeżdża na Torwar a pozostałe tylko do ronda Daszyńskiego.  

Z jednej strony rozumiem że otwarcie metra na Woli to ogromne udogodnienie i zwiększenie szybkości dotarcia do różnych miejsc, ale tylko takich do których dociera metro. Uzasadnione więc byłoby 

kasowanie linii autobusowych które jechały by np na Ursynów, bo faktycznie metrem będzie można tam dotrzeć szybciej i łatwiej.

Pytanie czy tak mocne ograniczanie połączeń autobusowych, które przed rozpoczęciem budowy poruszały się ulicą Górczewską jest uzasadnione?

Ulica Górczewska była główną trasą komunikacyjną łączącą Bemowo, miejscowości podwarszawskie, oraz Wolę z resztą Warszawy. Na wysokości ulic Syreny i Płockiej był ważny węzeł komunikacyjny 

który pozwalał dotrzeć w wiele części Warszawy. Początkowe założenia były takie żeby metro tylko powiększyło funkcję tego węzła - dołożyło dodatkowe punkty docelowe w które można dotrzeć.

W tej chwili propozycja ZTM powoduje tak na prawdę uwstecznienie tego pomysłu: to tak jakby ktoś chciał powiedzieć: "macie metro to autobusy nie są Wam potrzebne" :(

A w cale tak nie jest.

Żeby np dotrzeć do Ratusza na Woli kiedyś można było wybrać jeden z czterech autobusów 171, 190, 520, E2 i w przeciągu max 10 min być w urzędzie.

Teraz wg nowych propozycji, trzeba albo czekać na jeden autobus 190, albo wsiąść w metro - przejechać jedną stację i wsiąść w tramwaj - przy czym oczywiście poczekać na metro, przejść przez stację, 

dojść na przystanek tramwajowy i poczekać na tramwaj - czy jest to lepsze rozwiązanie dla mieszkańców - wg mnie nie.

Dojazd do Placu Bankowego - analogiczna sytuacja.

Likwidacja połączenia 520 z Wolą to także ogromne utrudnienia w dotarciu w dalsze rejony Warszawy, które ta linia łączyła: Grochów, Gocław, Marysin. Dlaczego wprowadzenie metra ma oznaczać 

skrócenie tej linii i pozbawnienie Woli tego połączenia?

Co z resztą autobusów, które kursowały kiedyś Górczewską?

171 łączył Bemowo z Wolą, Śródmieściem i gwarantował dojazd na Powiśle i na Torwar. Dlaczego ten autobus ma nie wrócić na swoją starą trasę ulicą Górczewską i Al. Solidarności? a potem na 

Powiśle i Torwar?

Na powiślu nie ma metra. poza tym metro nie zapewnia dojazdu w rejony urzędu Warszawa-Wola ani okolice węzła przesiadkowego Solidarności/Jana Pawła.

Proponowane rozwiązanie to uwstecznienie komunikacji Bemowo-Wola -> reszta Warszawy.

To smutne i mam nadzieję, że jednak nastąpią zmiany które zagwarantują, że pojawienie się metra będzie zwiększeniem oferty komunikacyjnej a nie jej uwstecznieniem.

Dzień dobry,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przywrócenie linii autobusowej 171 i 520 po otwarciu ulicy Górczewskiej do ruchu na trasie sprzed budowy metra. Jest to bardzo istotne ze względu na wykonywaną 

przeze mnie pracę. 

Dzień dobry

Jestem mieszkańcem okolic zespołu przystankowego Deotymy w Warszawie. Zgłaszam swoje uwagi do zaproponowanych zmian po otwarciu metra na Woli.

Uważam, że linia 171 powinna zostać w obecnym kształcie (ewentualnie w kształcie sprzed budowy metra, czyli przez al. Solidarności, pl. Bankowy i Marszałkowską), umożliwiając dojazd z Górczewskiej 

w rejon Centrum. W przypadku pozostawienia jej na obecnej trasie - uważam, że należałoby przywrócić 520 i E2 na trasy sprzed zamknięcia ul. Górczewskiej.

Kolejna uwaga - w zakresie 184. Jest to jedyne połączenie Koła i ul. Deotymy z Ochotą (w tym z dw. Zachodnim), a przeniesienie jej na Ciołka utrudni ten dojazd (często z bagażami). W przypadku 

przeniesienia 184 na ul. Ciołka uważam, że należy przywrócić 167 na Deotymy (jak była do 2016 r.).

Natomiast w zakresie 129 łączącej Deotymy z metrem - jeżeli to ma być linia dowozowa do metra - to chyba powinna być dostosowana częstotliwością kursowania do kursów metra (czyli co 3-4 minuty, a 

nie co 30, jak jest w projekcie).

Kolejna uwaga - w zakresie linii, które mają kończyć swoje trasy na petli Metro Księcia Janusza (149, 271, 714, 719, 729). W pierwszej wersji projektu (oraz w "Newsletterze") była informacja, że linie te 

mają zawracać przy PKP Młynów (rondo Górczewska / al. Prymasa Tysiąclecia). Czy linie te nie mogłyby kursować do PKP Młynów i obsługiwać także przystanek "park Moczydło"?

Dodatkowo - skoro w projekcie zmian jest informacja, że "głównym założeniem jest zatem zapewnienie dogodnego dojazdu do metra, przy utrzymaniu wielu bezpośrednich połączeń ze Śródmieściem, 

przede wszystkim tramwajowych", a już teraz nie zawsze można "w miarę komfortowo" jechać tramwajem, zwłaszcza w goszinach szczytu, czy tramwaje będą jeździć ze zwiększoną częstotliwością? 

Czy zostanie na Koło przywrócona linia 13 (zabrana w 2016 r. z Obozowej i Młynarskiej na Wolską, jak było napisane w oficjalnym komunikacie "w związku z budową metra")?

Pragnę jednak zauważyć, że nie wszędzie można dojechać metrem i nie wszystkim metro będzie pasować. Ponadto - niektórzy wolą wsiąść w jeden pojazd i dojechać do miejsca docelowego 

bezpośrednio, a nie przesiadać się kilka razy i oczekiwać po kilka minut na przesiadkę.

Szanowni Państwo;

Jestem przeciwny zmianom w komunikacji. Dlaczego nagle wszyscy mają jeździć metrem ?

Mam być zmuszany do przesiadki i rezygnować z wygody jaką zapewniały mi autobusy.

Jak mam dojechać z Powiśla na pl.Grzybowski zamiast linii 105 ? Metro i tak już jest przeładowane dzięki państwa decyzjom.Co z osobami niepełnosprawnymi,starszymi jak mają dojechać z kilkoma 

przesiadkami ?Jak długo jeszcze można utrudniać funkcjonowanie w mieście ludziom ? Kto tu jest dla kogo?



Szanowni Państwo,

czasem zastanawiam się, czy komunikacja miejska jest dla ludzi, czy nie. Państwa działania zmierzają absolutnie w kierunku tej drugiej tezy.

Po pierwsze, czy WSZYSCY MUSZĄ JEŹDZIĆ METREM? Niektórzy wręcz nie mogą, nie przyszło do głowy? Przecież można zwyczajnie cierpieć na różne przypadłości uniemożliwiające takie podróże, 

może WARTO O TYM POMYŚLEĆ!!!

Po drugie, przez swoje zmiany powodujecie Państwo, że nie można wsiąść do jednego środka komunikacji i dojechać spokojnie do celu - tylko TRZEBA SIĘ PRZESIADAĆ. Dlaczego? co mają zrobić 

osoby starsze, inwalidzi, matki z dziećmi i "normalni" ludzie obarczeni np. zakupami. A nawet jeżeli nie, to co?

Mnie akurat chodzi o dwie konkretne linie - 102 i 105. Mieszkam na Powiślu, pracuję na Starym Mieście. Codziennie dojeżdżam do i z pracy przesiadając się wprawdzie, ale NA TYM SAMYM 

PRZYSTANKU. I teraz co, jak mam dojechać do domu z rogu Miodowej i Krakowskiego Przedmieścia? Chętnie się dowiem. 

Ponadto często odwiedzam starszą panią mieszkającą na Saskiej Kępie. Jeżdżę do niej autobusem 102 z Tamki (przystanek Topiel) do Ronda Waszyngtona. Jak sobie Państwo wyobrażają moją 

podróż po Państwa "genialnych" zmianach? Mam jej nie odwiedzać?

Czy może mam dojechać metrem do Stadionu Narodowego, potem kawał drogi do Ronda Waszyngtona.

Metro MIAŁO UŁATWIĆ podróżowanie po Warszawie, a tymczasem powoduje, że wiele osób ma w tej chwili dużo trudniej. Nie mówiąc o tym, że Metro jest PRZEPEŁNIONE I będzie jeszcze bardziej z 

każdą nowo otwartą stacją (bo nie tak się rozbudowuje metro). Mój mąż przesiadł się ostatnio z metra właśnie do autobusu 105, którym wygodnie dojeżdża do ul. Grzbowskiej, a nie ściśnięty jak w 

puszce metrem.

TRZEBA SIĘ TROCHĘ ZASTANOWIĆ I SŁUCHAĆ LUDZI, SŁUCHAĆ LUDZI!!!!!

W związku z konsultacjami zgłaszam propozycję przedłużenia linii 109 do pętli Stare Bemowo.

Pomiędzy ul.Kocjana a pętlą Stare Bemowo dojazd do metra zapewnia jedynie 154 które jeździ rzadko i zazwyczaj bardzo opóźnione.Dołożenie 109 co 20 min. czyli tanim kosztem zapewniłoby lepszy 

dojazd do metra oraz dworca centralnego dla studentów WAT.

Przypominam że nie jest to nowy pomysł , jest to powrót do przebiegu linii sprzed kilku lat.

Szanowni Państwo

W ramach konsultacji społecznych odnośnie siatki autobusów i tramwajów po otwarciu metra na Woli chciałabym zgłosić swoje uwagi.

Przy ulicy Redutowej w 2020 r. zostanie otwarta duża inwestycja mieszkaniowa (ponad 500 mieszkań). W kolejnych latach budowane będą kolejne bloki w tej okolicy (obecna działka firmy Danone). 

Natomiast proponowane są tylko dwa autobusy z długimi trasami jako dojazd do metra Księcia Janusza - 154 i 197. 

154 w kierunku metra będzie jechać aż z Al. Krakowskiej. Częstotliwość: 15/20/20

197 w kierunku metra jedzie z Ursusa. Częstotliwość: 15/15/20

Opóźnienia w godzinach szczytu oraz przepełnienie autobusów na tych trasach jest niemal pewne.   

Cieszy mnie linia 397 z CM. Wolski do metra, ale częstotliwość 15/-/- jest niewystarczająca. Na tej trasie by zachęcić do korzystania z metra powinien się znaleźć autobus kursujący codziennie, w 

godzinach szczytu co 5 minut. 

Ponadto, myślę, że wielu mieszkańców okolicy ucieszyłoby bezpośrednie połączenie autobusowe z tzw. "Mordorem", czyli dzielnicą biurową na Mokotowie/Służewcu. Mogłaby to być linia przyspieszona 

500. Obecnie połączenie na tej trasie zakłada 1 lub 2 przesiadki. Proponowana trasa: 

Metro Księcia Janusza - Redutowa - Wolska - Połczyńska - Dźwigowa - Chrobrego - Kleszczowa - Łopuszańska - Hynka - Marynarska - Wołoska - Domaniewska - Metro Wilanowska / Wierzbno 

LUB

Metro Księcia Janusza - Redutowa - Wolska   - Kasprzaka - Prymasa Tysiąclecia - Al. Jerozolimskie  -  Łopuszańska - Hynka - Marynarska - Wołoska - Domaniewska - Metro Wilanowska / Wierzbno  

Witam,

od wielu dni próbuję zrozumieć czym kierują się Państwo ustalając rozkład jazdy. Obserwując codziennie ruch na moim przystanku (Konarskiego) mogę tylko przyznać, że na pewno nie obserwacją. 

Może warto byłoby wysłać kilka osób w teren, aby sobie postały na przystankach i sprawdziły natężenie ruchu pasażerów o poszczególnych godzinach, przejechały się każdą linią i zaobserwowały 

migrację warszawiaków w środkach komunikacji miejskiej. 

Gdyby się to wydarzyło, to doszlibyście Państwo do wniosku, że metro nie zastąpi linii 171 ponieważ:

1. do metra trzeba dojechać, przejechać kilka przystanków i ponownie się przesiąść w inny środek komunikacji miejskiej aby dotrzeć do miejsca docelowego. Czyli dwie przesiadki zamiast 

bezpośredniego dojazdu.

2. już teraz jest to linia bardzo oblegana przez pasażerów, szczególnie w godzinach rannych. Zapraszam na przejażdżkę w tłoku, czas na śledzie w beczce jest jak najbardziej adekwatny.

3. autobus nie wyludnia się przy na Rondzie Daszyńskiego, co oznacza, że nie wiele osób wybiera ten środek transportu.

Jeżeli szukacie Państwo oszczędności to może warto zastanowić się nad linią 109, która w 80% pokrywa się ze 171, a jest dużo krótsza i o wiele częściej jeździ.

Szanowni Państwo!

 

Z zadowoleniem powitałem Państwa propozycje zmian tras autobusów komunikacji miejskiej, prowadzących do ułatwienia mieszkańcom Bemowa dojazdu do stacji metra „Księcia Janusza”.

Poniżej pozwalam sobie zamieścić kilka moich uwag do Państwa propozycji.

W celu zrekompensowania zawieszenia kursowania tramwajów wzdłuż ulicy Górczewskiej na czas budowy metra oraz w celu poprawy punktualności długiej trasy linii nr 190 można powrócić do jej 

przebiegu z lat 1999 – 2008, tj. wzdłuż ulicy Górczewskiej, z pominięciem przejazdu ulicami Powstańców Śląskich, Człuchowską, Lazurową. Spowoduje to zmniejszenie liczby taboru potrzebnego do 

obsługi tej długiej linii. 

W zamian, w celu poprawy komunikacji ulicy Człuchowskiej ze stacją metra „Księcia Janusza”, można zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów proponowanej linii nr 271 oraz wydłużyć 

proponowaną trasę linii nr 201 z pętli „Znana” do pętli „Os. Górczewska” ulicami Strąkową, Człuchowską, Lazurową. Dodatkowo, taki kształt trasy linii nr 201 utworzyłby nieistniejące do tej pory, wygodne 

połączenie osiedli wokół ulicy Człuchowskiej z Kołem oraz osiedlami wokół ulicy Obrońców Tobruku.

Popieram Państwa propozycję skrócenia trasy linii nr 112. Obecnie długa trasa tej linii bardzo negatywnie wpływa na punktualność kursujących nią autobusów. Na bemowskim odcinku ulicy Powstańców 

Śląskich obsługę znacznej części potoków pasażerskich powinny przejąć linie tramwajowe. Uważam, że świetnym pomysłem jest połączenie tras linii nr 171 i proponowanej nr 271 po oddaniu do 

użytkowania stacji metra na skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich. Sądzę, że do tej pory wzmocniona powinna zostać oś komunikacyjna Bemowa północ – południe wzdłuż ulicy 

Lazurowej. W tym celu sugeruję zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii nr 220. Obecnie kursują one z bardzo niską częstotliwością. Jej zwiększenie może zostać zrealizowane np. 

poprzez skrócenie części kursów do pętli „Skorosze”.

Także w przypadku linii nr 154 jej długa trasa, wiodąca wzdłuż zazwyczaj bardzo zakorkowanych ulic, powoduje powstawanie bardzo dużych opóźnień. Dotyczy to również samego początku trasy na 

ulicy Lazurowej. W połączeniu z niewielką częstotliwością kurowania autobusów na tej linii, sprawia to, że pasażerowie nie mogą na niej polegać. Dlatego, w celu poprawy efektywności linii nr 154 

sugeruję skrócenie jej trasy i poprowadzenie od pętli „Os. Górczewska” do pętli „Szczęśliwice” (dojazd z ulicy Grójeckiej), przy jednoczesnym podniesieniu częstotliwości jej kursowania do 5 – 6 kursów 

na godzinę poza godzinami szczytu. Na odcinku ulicy Lazurowej linia nr 154 będzie zastąpiona przez linie nr 220 i 320 oraz proponowaną, wydłużoną linię nr 149.

Liczę na przychylne rozpatrzenie przez Państwa moich propozycji i pozytywne ustosunkowanie się do nich.

Szanowni Państwo, 

Wszystkie autobusy z przystanku Antka maja jechać do metra. Pytam po co???

Dajcie nam dojechać do pobliskiej rejonowej szkoły przy Redutowej, SP 238, przystanek Pustola i do tramwaju, tym bardziej, ze chcecie zlikwidować 129 w kierunku tramwajów na Powstańców Śląskich.

Dzień dobry, 

W ramach konsultacji społecznych odnośnie zmian kursowania linii ztm z powodu otwarcia nowych stacji metra M2 pragnę wyrazić swoją negatywna opinię odnośnie skrócenia linii 520. Skrócenie tej linii 

spowoduje istotne utrudnienia w moich dojazdach z prawobrzeżnej części Warszawy do biurowców w obrębie ronda daszyńskiego (miejsce pracy).

Zdecydowałem się korzystać z Państwa usług z powodu chęci dbania o środowisko naturalne Warszawy. Ta pobudka jednak nie może przesłaniac potrzeby minimalnego komfortu jakim jest dojazd do 

pracy w skończonym, przewidzianym czasie. Będę zatem zmuszony przesiąść się do auta i zrezygnować z Państwa usług. A tego, mając pod uwagę chęć pielęgnowania wspólnego dobra jakim jest 

czyste powietrze. Mam nadzieję, że Państwo podzielają te wartości. 

Szanowni Państwo,

Mieszkam w bloku Sowińskiego 49b. Ja i moje dzieci dojeżdżamy do pracy i szkoły do śródmieścia. Dzieci do szkoły Sp 220 Aleja Jana Pawła II 26a, ja do ronda ONZ, mąż na stare miasto. Do tej pory 

jeździliśmy tramwajem nr 10 do Hali Mirowskiej. 10 została zabrana. Został nam autobus 105, który czasami kursowała na Grzybowska/Królewską. On też ma być zabrany. Mamy półtora lini metra. 

Pierwsza linia straciła przepustowość. Jeśli chcą państwo zachęcić do jazdy komunikacją miejską, to połączenia autobusowe/tramwajowe powinny być jak najbardziej rozwinięte. Sp 220 to szkoła 

sportowa, do której uczęszczają dzieci z całego województwa. Nie może być tak, żeby nie było bezpośredniego połączenia. 10 i 105 podróżują uczniowie i studenci do uczelni na Krakowskim 

Przedmieściu. Zanim w Warszawie będzie rozbudowana podziemna kolej jak w Londynie, to podstawą komunikacji będą tramwaje i autobusy. Każdy kro porusza się komunikacją miejską wie, że rano 

jest taki tłok, że nie da się wsiąść a Wy jeszcze chcecie ciąć kursy i skracać linie. Na chwilę obecną mam zamiar kupić drugi samochód i wozić dzieci samochodem. Nie pozostawiacie mi wyboru

My mieszkańcy Woli, zdecydowanie protestujemy przeciwko skróceniu ww. Linii autobusowych. Przykładowo linia 171 umożliwia połączenie z dolnego mokotowa do woli park. To jedyne takie połączenie 

a metro obenie nie obsługuje zajezdni przy Legii oraz Woli park. Dlaczego powstał pomysł aby skracać 105. Przecież ta linia jest tak obłożona i wybierana chętnie przez pasażerow bo jest bezpośrednim 

połączeniem.Dzień dobry,

piszę ws. proponowanych zmian w częstotliwości kursowania linii 103 - wg. strony urzędu dzielnicy Wola, częstotliwość ma wynosić: 30/30/30, czyli istotnie mniej niż obecnie jeśli chodzi o godziny 

szczytu.

Jako mieszkaniec Młynowa korzystający aktywnie z autobusu 103, zwaracam sie z prośba o utrzymanie aktualnej częstotliwości w godzinach szczytu.

Powód widzę następujący - linia 103 na ostatnim odcinku służy przede wszystkim dowożeniem pasażerów do dworca zachodniego - jedzie ona prostopadle do pozostałych ciągów komunikacyjnych. 

Widząc codzienne zatłoczenie w autobusie 103, wiele osób korzysta właśnie z częstego i szybkiego dojazdu do dworca, by następnie przesiąść się dalej w pociąg (niekoniecznie w kierunku centrum).

Dodatkowo - po otwarciu zamkniętego odcinka ulicy Płockiej, i otwarciu przelotu Górczewską, linia stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna, bo jej czas dojazdu się skróci (koniec objazdu równoległą ulicą), 

oraz prawdopodbnie zmniejszą się poranne korki na Płockiej (mam w pamięci, że przed budową metra były mniejsze).

Zmniejszenie częstotliwości w godzinach szczytu bardzo zniechęci pasażerów do korzystania z autobusu, a pozostałych mocno stłoczy.

Dla 103 nie ma specjalnie alternatywy - jeśli ktoś chciałby pojechać do dworca zachodniego z Młynowa, nie ma do wyboru innego dogodnego połączenia, niewymagającego sporego spaceru.

Będę wdzięczny za wzięcie tej perspektywy pod uwagę.



Dzień dobry, 

Jako mieszkanka os. Górce stanowczo sprzeciwiam się skróceniu linii 171, której nie zastąpi metro. 171 zapewnia bezpośredni dojazd do pl. Trzech Krzyży, na Powiśle, na Torwar i na stadion Legii. Jeśli 

tak duży problem stanowi dublowanie się linii z metrem na pewnym odcinku trasy, to można 171 od ronda Daszyńskiego puścić ul. Towarową do pl. Zawiszy i dalej Al. Jerozolimskimi.

Dobry wieczór, według mnie skrócenie lini 520 to bardzo zły pomysł. Od dłuższego czasu podróżuje tą linią i nie wyobrażam sobie jej skrócenia. Alternatywne połączenie dla mnie to tramwaj plus metro - 

jednakże należy zauważyć, że metro od stacji Ratusz Arsenał w kierunku Kabat w godzinach 7.15-8.30 jest bardzo przepełnione. Niejednokrotnie trzeba poczekać na trzy kolejne pociągi, żeby w ogóle 

móc podróżować. Jeśli dołożymy do tego pasażerów z 520 ścisk będzie niewyobrażalny. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, że przy jakimkolwiek opóźnieniu tramwajów np. awarii w okolicy ul. 

Okopowej wszystko stoi i wtedy dojazd do metra jest bardzo utrudniony. Mam nadzieję, że wielu pasażerów podzieli moje zdanie i linia 520 pozostanie jak dawniej. 

Jak się tylko siedzi za biurkiem, to można takie pomysły prosto z d..y wyciągać. Czy ktoś może zauważył, że mamy mniej niż 1,5 linii metra, która w zasadzie obsługuje Bielany i Ursynów, oraz 

kawałeczek centrum ? Dowożenie ludzi do metra i zmuszanie do kilku przesiadek, żeby dotrzeć do pracy jest pomysłem chybionym i głupim. Jeżdżę komunikacją publiczną tylko i wyłącznie dlatego, że 

nie muszę się przesiadać i korzystam z buspasów. Jak to się zmieni, to wyciągam auto z garażu i w następnych wyborach głosuję inaczej. 

Dla przykładu 171 dzisiaj umożliwia dojazd do Dworca Centralnego, Dworca Śródmieście, Śródmieścia i Powiśla, Torwaru, de facto także Wisły i Łazienek - po zmianie odcina wszystkich pasażerów z 

Powiśla, Torwar i oba dworce. Czyli odbiera szanse przejazdowe znacznej części mieszkańców. Jedyny autobusem do Dworca Centralnego od strony bemowskiej pozostaje 109, ale z częstotliwością 

20/20/20, czyli, żeby zdążyć na pociąg, to trzeba wyjść z domu 1,5-2 godzin wcześniej (a jak autobus ucieknie ?). Jeżeli pociąg jest z Dworca Śródmieście, to trzeba doliczyć jeszcze z pół godziny !

STANOWCZO PROTESTUJĘ !!!!!  Zmiany są idiotyczne, nie uwzględniają w żaden sposób potrzeb mieszkańców i są ewidentną próbą zaoszczędzenia środków na premie Zarządu ZTM, bo przecież 

się wykażą oszczędnościami. A mieszkańcy Warszawy ? A kto by się nimi przejmował. żeby nie było - tu się urodziłem, tu mieszkam, tu płacę podatki.

Szanowni Państwo,

Jako pracownik korzystający codziennie z dojazdu do pracy w Warszawie przy ulicy Jana Olbrachta muszę wyrazić zdumienie pomysłem likwidacji linii autobusowej 155 łączącej obecnie odcinek ZNANA 

- RONDO DASZYŃSKIEGO przez przystanek REDUTOWA I PUSTOLA. Trasa obecna linii 155 daje mi jako pracownikowi świetne połączenie z II linią metra, jak i możliwość przesiadki do trasy 

tramwajowej na przystanku  REDUTA WOLSKA. I z taką opinią mogą się Państwo spotkać - gdyby Państwo organizowali konsultacje społeczne zarówno z mieszkańcami danego rejonu jak i 

pracowników dojeżdżających do danego obszaru.

W związku z tym zwracam się z propozycją pozostawienia linii 155 w niezmienionej trasie na odcinku ZNANA - RONDO DASZYŃSKIEGO lub skierowania powyższej linii autobusowej na pętle 

autobusową DW. ZACHODNI (TUNELOWA).

Szanowni Państwo,

jeszcze w uzupełnieniu mojego poprzedniego maila. Proszę jeszcze o informację (w sprawie linii 102 i 105), co z ludźmi, którzy mieszkają przy ul. Grzybowskiej i chcą dostać się na Krakowskie 

Przedmieście, w jakimkolwiek byliby wieku? AUTOBUSEM oczywiście?

Autobus 105 dojeżdżał do Biblioteki Uniwersyteckiej,Wydziału Lingwistyki UW, Szpitala Położniczego przy Karowej itd. A jeśli ktoś chce dojechać do ul. Kruczkowskiego ze Starego Miasta, to co ma 

zrobić? Może warto jednak O TYM POMYŚLEĆ? Powtarzam, O MIESZKAŃCACH WARSZAWY, bo DLA NICH JEST TUTAJ KOMUNIKACJA!!!!

Państwa pomysły odnośnie do tych dwóch linii, a pewnie i innych także, są kompletnie ODERWANE OD RZECZYWISTOŚCI.

Powtarzam - metro MIAŁO UŁATWIAĆ, a nie UTRUDNIAĆ

Uważam, że zostawienie częstotliwości Autobusu 136 co 10 min jest dużym błędem. 

Często jeżdzę z przystanku PKP Wola i już tam przyjeżdza napakowany jak sardynki.

Jest to jedyne połaczenie PKP Wola z Galerią Mokotów( i biurowcami w Mordorze).

Duzo osób jeździ do szpitala na Banacha oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ok. 25%) oraz pzystanku Woronicza..

Jednak najwięcej wysiada na przystanku Konstruktorów i Domaniewska (60%).

Dodatkowo - na skrzyżowaniu Prymasa Tysiąclecia i Kasprzaka pod koniec 2020 r. zostanie oddany do użytku moloch na kilka tysięcy ludzi konieczny do wywiezienia/przywiezienia w godzinach szczytu.

A nie ma tam ani tramwajów, ani metra. Czyli Autobusy muszą zwiększyć przepustowość.

Dlatrego proponuję w godzinach szczytu uruchomić 136 bis - z Woli do Galerii Mokotów (łącznie ze 136 - co 5 min) oraz koniecznie wprowadzić bus pass od Ronda Zesłańców Syberyjskich do Żwirki i 

Wigury, bo ten odcinek w korku autobus pokonuje w 40-50 min.

Należy również zadbać o połaczenie Odolan z Dworcem Centralnym., bo teraz tylko tramwaj 10 ma bezpośrednie połączenie, a jeździ co 10 min. Odolany docelowo mają mieć 30 tys. mieszkańców 

(obecnie ok. 20 tys.).

Szanowni Państwo,

z niepokojem obserwuję plany zmian tras autobusów, które przygotowujecie Państwo z okazji otwarcia nowych stacji metra. Od wielu lat mieszkam na Kole i znam doskonale plusy i minusy tego osiedla. 

Do tej pory połączenia autobusowe i tramwajowe były jednym z większych plusów. Niestety, z proponowanych zmian wnioskuję, że ta sytuacja może się zmienić na niekorzyść nas, mieszkańców. 

Koło jest osiedlem w większości zamieszkałym przez osoby starsze, dlatego z pewnością nie zostali Państwo zasypani korespondencją mailową w sprawie zmian na naszym osiedlu. 

Stworzenie 2 przystanków metra w odległości ok. 15 min spacerem (dla osoby zdrowej, starszym osobom zajmie to znacznie więcej czasu) od centrum osiedla nie sprawi, że my mieszkańcy 

przesiądziemy się do metra. Rozumiem, że zależy Państwu na uzyskaniu jak największej liczby osób podróżujących drugą liczbą metra, jednak zmuszanie do tego ludzi poprzez 

zamykanie/skracanie/zmienianie liczby innych połączeń nie jest tą metodą, której oczekiwalibyśmy od dbających o mieszkańców i ich komfort włodarzy.

W tym momencie z Koła można szybko i bezpiecznie dotrzeć autobusami zarówno do dzielnic północnych, jak i południowych. Mamy możliwość dotarcia do dworca zachodniego i na Ochotę dwoma 

autobusami (184, 186). Na Bemowo i Ursus linią 197. Tymczasem oferują nam Państwo przesunięcie obu linii (184, 197) na ulicę Ciołka, likwidację linii 186, w zamian oferując protezę w postaci linii 129 

kursującej co 30 minut. Nie będę się odnosić do już szeroko dyskutowanego problemu likwidacji linii na ulicy Górczewskiej, wiem, że w tej sprawie głos zabierał już burmistrz Woli.

Zgodnie ze wszystkimi dostępnymi badaniami jeśli do przystanku jest więcej niż 500 m, a autobus/tramwaj/pociąg podmiejski kursują rzadziej 12 min wszyscy Ci pasażerowie automatycznie przesiądą 

się do samochodów lub przestaną korzystać w transportu miejskiego (odnoszę się tu do wielu publikacji np. Karola Trammera, eksperta w dziedzinie transportu).

Proponowane przez Państwa zmiany spowodują tym samym 1) zwiększenie liczby przesiadek, 2) wydłużenie czasu dojazdu do wybranego celu (pomimo pozornego zysku w przypadku transportu 

bezpośrednio do stacji metra), 3) zwiększenie ruchu samochodowego.

W związku z powyższym liczę na utrzymanie tras autobusów na osiedlu Koło oraz wzięcie pod uwagę realnych potrzeb mieszkańców.

Witam 

Jestem mieszkańcem śródmieścia i z niepokojem przeczytałem o planach skrócenia trasy 105. Uważam że pozostawanie bezpośredniego autobusu łączącego ze Śródmieściem nie tylko jest wygodne 

dla mieszkańców ale spowoduje że wiele osób nie będzie korzystało ze swojego samochodu. Te planowane  zmiany wyglądają tak aby dojechać do metra a potem martw się sam. 

Szanowni Państwo,

proszę o wzięcie pod uwagę, że linia 112 w tej chwili najlepiej łączy Jelonki z Chomiczówką i ogólnie Żoliborzem. Dużo uczniów z Jelonek jeździ do szkół średnich na Żoliborz. To najlepszy autobus. 

Skrócenie trasy i jednocześnie niezaoferowanie Jelonkom nic w zamian szalenie utrudni dojazd do szkół.

Tak samo z linią 197 (i przy okazji 184). Planują Państwo wycofanie ich z ulicy Deotymy, przy której są szkoły; szkoła przy Ożarowskiej też korzysta z autobusów na Deotymy. Zaoferowanie linii 129 raz 

na pół godziny nie rozwiązuje problemu.

Proszę wziąć pod uwagę, że wielu uczniów wybierało szkołę średnią ze względu na dobry dojazd. Proszę o zaoferowanie im takiego po otwarciu metra.

Dzień dobry, 

Wprowadzone zmiany zakładają zmniejszona częstotliwość linii 105 które zabiera mieszkańców z przystanku Batalionów Chłopskich bezpośrednio do metra Rondo Daszyńskiego, czy w związku z tym 

jest planowane uruchomienie/zmiana rozkładu którejś linii autobusowej, która mogłaby zabierać mieszkańców z przystanku Batalionów Chłopskich BEZPOŚREDNIO do nowootwieranej stacji metra przy 

Księcia Janusza, a jeśli nie czy mogą zostać wprowadzone takie zmiany? Podniosłoby to komfort podróżowania mieszkańcom Bemowa zanim metro dotrze do tej dzielnicy.Witam, piszę w sprawie nowej trasy linii 184, a mianowicie chodzi przejazd ulicą Ciołka. 

Proszę rozważyć zostawienie 184 na ulicy Deotymy, ponieważ w chwili obecnej kursują tu dwa autobusy co średnio 10-15 min, natomiast po zmianie będzie tu tylko jeden autobus 129 kursujący co 30 

min, a na ul. Ciołka w tym momencie będą aż 4 autobusy. Ulicą Deotymy przemieszczają się dzieci do szkoły, osoby starsze do kościoła lub przychodni na ul. Elekcyjnej, co niedzielę równie dużo osób 

przyjeżdża na bazarek w Parku Moczydło. Uważam, że pozostawienie jednego autobusu jeżdżącego raz na pół godziny jest absurdem w porównaniu do 4 autobusów ulicę obok. Mieszkańcy przy ulicy 

Deotymy zostaną również pozbawieni możliwości bezpośredniego transportu do tramwajów na ul. Wolskiej co również może być znacznym utrudnieniem w funkcjonowaniu, zwłaszcza w godzinach 

porannych. 

Będę ogromnie wdzięczna gdy uda się zostawić ten jeden autobus na swojej obecnej trasie, gdyż zmiana o jedynie 1 ulice dalej niesie za sobą szereg niekorzystnych rozwiązań dla mieszkańców, 

dodatkowo ulica Ciołka, obecnie wyłączona z ruchu nagle zostanie ogromnym ciągiem komunikacyjnym dla 4 autobusów, gwarantuję, że tamtejsi mieszkańcy również nie będą z tego powodu 

zadowoleni. 

Aktualnie srednia częstotliwość w godzinach szczytu na ulicy Deotymy wynosi 7-8 minut. Natomiast po otwarciu metra nawet nie potrzeba sredniej bo odrazu widac ze autobusy bedą jezdziły co 30 

minut. Mieszkańcy na taką częstotliwość sie nie godzą. Po otwarciu liczymy na większą częstotliwosc dojazdów do metra księcia janusza albo wytuczenia lini która bedzie kurosowała częściej i dowoziła 

ludzi z i do metra księcia janusza.

Proszę o to w imieniu mieszkanców ul.Deotymy

Dzień dobry!

W ramach konsultacji społecznych chcę zabrać głos w sprawie linii 102.

Autobus 102 jako jedyny jeździ bezpośrednio z Grochowa do Centrum Nauki Kopernik, na Krakowskie Przedmieście i Uniwersytet Warszawski. Skrócenie linii utrudni życie nie tylko studentom, ale także 

pozostałym Warszawiakom, którzy linią 102 mogli łatwo dostać się na Trakt Królewski i do Centrum. To jedyny autobus z okolic Grochowskiej i Waszyngtona jeżdżący na drugi brzeg Wisły Mostem 

Świętokrzyskim. Koniec trasy na Rondzie Waszyngtona sprawi, że linia właściwie straci sens. 

Może pętla przy pl. Piłsudskiego lub w okolicach Pałacu Kultury i Nauki będzie dobrym kompromisem?

Linia 102 z Grochowa dojeżdża wielu ludzi studiujących na Uniwersytecie Warszawskim. Skrócenie trasy do Ronda Waszyngtona uniemożliwi bezpośrednie przedostanie się z Grochowa na uczelnię. 

Proszę o pozostawienie autobusu na dotychczasowej trasie przynajmniej na odcinku Grochów – Krakowskie Przedmieście



Szanowni Państwo,

Chciałabym, żeby 112 jeździło do pętli Karolin nawet po otawrciu metra na Woli. To obcenie jedyny środek transportu, którym można dojechać z Nowego Bemowa do przystanku plac Kasztelański bez 

przesiadek i marszu.

Dodatkowo, prosiłabym o rozważenie możliwości otwarcia przystanku tramwajowego plac Kasztelański w stronę Ciepłowni Wola. W tym momencie przystanek funkcjonuje tylko w przeciwną stronę, co 

jest absurdalne. Odległość między przystankiem Czumy a Hala Wola jest spora, a po otwarciu metra pod ratuszem Bemowo ilość pasażerów na pewno wzrośnie.Dzień dobry,

w ramach konsultacji chciałabym zabrać głos w sprawie skrócenia linii 102

Linia 102 jeździ Krakowskim Przedmieściem i ma przystanek przy Uniwersytecie Warszawskim. Skrócenie trasy do Ronda Waszyngtona uniemożliwi bezpośrednie przedostanie się z Grochowa na 

uczelnię.

Linia 102 powinna dojeżdżać przynajmniej do Uniwersytetu.

Szanowni Państwo,

Mieszkam w okolicy przystanku Płocka Szpital. Z zaniepokojeniem czytam o planach zlikwidowania linii E-2 i 520 na „naszej” trasie. Przed rozpoczęciem budowy mieliśmy jeszcze więcej linii i tłok w 

autobusach był niezmierny. Teraz, przy zamknięciu poprzedniej pętli zabrano nam E2. Kiedy nie zdążymy na poprzedni, nie ma się na co przesiąść. Do tramwaju (przepełnionego) nie jest tak blisko, 

zwłaszcza dla osob starszych i z małymi dziećmi. Linia 102 i jej „punktualność” przy częstotliwości, to jakiś żart. W ostatnich dniach nie raz też się zdarzyło, że 520 z jakiś względów nie dojechało, przez 

kilka kolejnych kursów. Co będzie gdy tak samo będzie utykać 190? W dodatku przepełnione już na starcie? Czas dotarcia do placu Bankowego, to w teorii 15 min, a bywa, że dotarcie tam z powodu 

braku autobusu trwa 40 min. i dłużej. 

Oczywiście napiszą Państwo, że zaraz będzie metro, które odciąży przepełnione linie. Ale jazda metrem z na około do placu Bankowego to jakiś absurd. Przesiadki nie są wcale takie błyskawiczne i 

wygodne. 

Postuluję o zachowanie większej ilości linii autobusowych na tej linii.

Z poważaniemDzień dobry

W ramach konsultacji społecznych dotyczących skrócenia linii 102 chciałam wyrazić swoją opinię:

Linia 102 jeździ Krakowskim Przedmieściem i ma przystanek przy Uniwersytecie Warszawskim. Skrócenie trasy do Ronda Waszyngtona uniemożliwi bezpośrednie przedostanie się z Grochowa na 

uczelnię.

Linia 102 powinna dojeżdżać przynajmniej do Uniwersytetu.

Witam,

uprzejma prośba do Państwa o przywrócenie kursu linii autobusowej 520 sprzed zmiany spowodowanej rozpoczęciem budowy Metra,

Obecnie z Woli niezmiernie trudno dostać się do centrum samą linią 523, niestety proponowana przez Państwa zmiana w linii 520 po raz kolejny dociążyłaby pasażerami i tak już zatkane w godzinach 

porannych 523,

Szanowni Państwo,

negatywnie oceniam proponowaną przez Państwa zmianę trasy i częstotliwości kursowania linii 102. 

W związku ze stale wzrastającą liczbą ludności w Warszawie potrzebne są środki transportu zapewniające bezpośrednie połączenia między prawo- i lewobrzeżną częścią Warszawy, będące 

alternatywą dla metra.

Nie można wszystkich pasażerów wtłoczyć do II linii metra, ponieważ poza znacznie obniżonym komfortem podróżowania (już i tak w godzinach szczytu występują duże niedogodności, a przypadek I linii 

metra pokazuje, że mogą pojawić się problemy nawet z dostaniem się do wagonu), utrudnieniami dla osób niepełnosprawnych, starszych, rodziców z dziećmi w wózkach (awarie wind są niestety częste), 

wzrośnie ryzyko dla bezpieczeństwa pasażerów, np. w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. W przypadku wstrzymania ruchu pociągów trudności z przemieszczeniem się będą znacznie większe niż 

obecnie.

Linią 102 z krańca Olszynka Grochowska podróżuje dużo osób (i dotyczy to już wczesnoporannych kursów), mimo że można dojechać do II linii metra linią 202, jest też połączenie z Wolą i Bemowem 

linią 523 i tramwaje na Grochowskiej. Na Grochowie powstają nowe osiedla, liczba podróżujących więc wzrośnie. Linia ma też tę zaletę, że dojeżdża do miejsc oddalonych od metra czy linii tramwajowej, 

jest więc wygodnym środkiem transportu dla osób niepełnosprawnych, starszych, z małymi dziećmi. Jest cennym bezpośrednim połączeniem ze Śródmieściem. Dojazd bez korków od przystanku PKP 

Olszynka Grochowska do Nowego Światu zajmuje 22 minuty. Czy warto przymuszać pasażerów do przesiadania się na tak krótkim odcinku?

Sądzę, że pozostawienie linii 102 w dotychczasowym kształcie, a szerzej: zapewnienie pasażerom możliwości wyboru dogodnego środka transportu, będzie właściwszą zachętą do rezygnacji z podróży 

samochodem (a spaliny samochodowe to w Warszawie udręka).  Skracanie tras linii autobusowych, tworzenie z nich linii jedynie lokalnych, a tym samym komplikowanie i utrudnianie podróżowania nie 

będzie temu sprzyjało.

Pracuję przy ul.Olbrachta 94.  Jest to rejon pętli ZNANA.  

Uważam, że proponowana linia 201 do pętli ZNANA to za mało. Powinna być dołożona jeszcze jedna linia na trasie  ….  Redutowa – Olbrachta – ZNANA.

Obecnie dwie linie autobusowe  155 i 167 dojeżdżające do ZNANEJ są obciążone pasażerami jadącymi od strony Śródmieścia. Bywa też tak, że w wyniku opóźnień kursy autobusów niemal pokrywają 

się. Generuje to długie odstępy w oczekiwaniu na następne. Ma to miejsce zwłaszcza w godzinach porannych. Ponadto, w okolicy ulicy Znanej przybyły nowe osiedla mieszkaniowe. 

Szanowni Państwo,

mieszkam na nowym osiedlu w okolicach ul. Znanej. Moje dzieci, jak również dzieci innych mieszkańców z tego osiedla uczą się w szkole przy ul. Redutowej, do której obecnej dojeżdżają autobusami 

155 lub 167 i wysiadają na przystanku PUSTOLA. W propozycji zmian nie dostrzegam autobusu jadącego od przystanku ZNANA ulicą Olbrachta i skręcającego w Redutową. 

Prosimy o uwzględnienie naszych potrzeb i dołożenie autobusu na proponowanej trasie. Zaznaczam, że w ostatnich 2-3 latach w rejonie przystanku ZNANA przybyło nowych mieszkańców 

zasiedlających nowopowstałe budynki.

Dzień dobry,

Autobus linii 102 jeździ Krakowskim Przedmieściem i ma przystanek przy Uniwersytecie Warszawskim. Skrócenie trasy do Ronda Waszyngtona uniemożliwi mi bezpośrednie przedostanie się z 

Grochowa na uczelnię.

Chciałabym zaprotestować przeciwko pomysłowi skrócenia Linii 102. Moim zdaniem powinna dojeżdżać przynajmniej do Uniwersytetu.

Witam, 

Mieszkam na ul. Pirenejskiej więc metro, do którego będę musiała dojechać 4 przystanki nie będzie dla mnie szczególną atrakcją. Natomiast zabiera mi się wygodny dojazd bez przesiadek do kilku 

ważnych dla mnie miejsc, gdzie  nawet metrem nie dojadę. Dlatego protestuję przeciwko tak drastycznemu skróceniu trasy autobusu 177, którym  bezpośrednio dojeżdżam do lekarza i stomatologa na 

ul. Książęcą – tam żadne metro nie będzie dojeżdżało. Ponadto na ul. Emilii Plater do Dworca Centralnego, do teatrów i kina w Pałacu Kultury z czego często korzystam. Podobnie nie zgadzam się ze 

skróceniem linii 112 tylko do pętli na Nowym Bemowie. Dzięki tej linii mam wygodny  i szybki dojazd spod bloku do Centrum Handlowego Marki,  do Carefour na ul. Powstańców Śląskich a także do 

Ratusza na Bemowie i budowanej tam stacji metra oraz do Hali Wola na ul. Powstańców Śląskich i do Tesco na ul. Połczyńskiej. Moi sąsiedzi są także oburzeni  planowanymi zmianami.  Niedawno  

zabrano nam już  wygodne połączenie do Arkadii tramwajem 28. Autorzy tych zmian zdaje się nie zauważyli,  że linia metra nie będzie przebiegała ul. Powstańców Śląskich od ul. Połczyńskiej do ul. 

Broniewskiego a Bemowo ciągnie się nie tylko wzdłuż ulicy Górczewskiej. Pozdrawiam, życzę spokojnych, radosnych Świąt i ponownego przemyślenia proponowanych zmian.

Szanowni Państwo!

Zupełnie nie rozumiem dlaczego chcecie skrócić te linie za wszelką cenę, zamiast sprawdzić jak działa komunikacja po otwarciu metra. Zbadajcie proszę w pierwszej kolejności natężenie ruchu, ilość 

pasażerów w poszczególnych liniach zanim je zamknięcie. Dużo starszych osób nie korzysta z metra z uwagi na hałas, pośpiech, brak bezpieczeństwa w ciągach komunikacyjnych (pośpiech 

pasażerów, liczne potrącenia, niewygodne i strome zejścia i wejścia do metra). Wola to dzielnica ludzi starszych, którzy z pewnością będą potrzebowali więcej czasu na oswojenie się z proponowanymi 

rozwiązaniami. Zwykle zmiany proponują ludzie młodzi najczęściej nie biorący pod uwagę potrzeb seniorów. Inną kwestią jest zabieranie miejsc parkingowych i chorobliwe palikowanie ulic, zamiast 

rozsądne zaplanowanie miejsc p

Witam

Chwiałbym prosić o pozostawienie trasy autobusu 112 w dotychczasowej formie czyli z pętlą na Karolinie.

Uważam, że skrócenie trasy do pętli Os. Bemowie spowoduje, że trzeba tam będzie się przesiadać jadąc na Bielany, Żerań. Linia 112 w dotychczasowej formie/trasie wydaje się linią potrzebną w 

obecnym kształcie.

Witam proszę mi powiedzieć jak bez przesiadek i utrudnień mam dojechać z synem komunikacją miejską z Tyszkiewicza do przedszkola na Antka rozpylacza rano czy popołudniu z dzieckiem 

zmęczonym nie wyspanym. No średnio. Albo jak człowiek na wózku inwalidzkim ma pokonać taka trasę. Nie rozumiem czemu nie może być 1 autobusu łączącego te 2 punkty. Przed budową m2 był to 

autobus 520 myślą Państwo,że starsi ludzie bądź mamy z dziećmi z rana będą chcieli się przesiąść. I jeszcze pospacerować. No raczej nie. Teraz mam 3 przesiadki mialam nadzieje,ze po otwarciu 3 

stavji to sie zmiemi na korzysc ale widze,ze nie. Rozumiem,że metro ale jeden autobus bezpośredni powinien zostać.

Pozdrawiam Joanna Kalinowska chora na srwardnienie rozsiane mama przedszkolaka. 



102 – proponuję przedłużyć trasę do Metra Stadion 

103 – dostrzegam 2 problemy tej linii. Pierwszy to korki na Ostroroga/ Tatarska -> może jakieś rozwiązanie na ten obszar bo korki w tym miejscu zniechęcają do tej linii mimo planowanej zwiększenia 

częstotliwości. 2 problem to brak przystanku przy Galla Anonima w stronę Młocin

105 – dobry pomysł

105B – proponuję by jechała do Karolina. Docelowo może mieć więcej chętnych niż 271

106 – dobry pomysł

109 –  w porządku

112 – dobry pomysł skrócenia  ( korki na Powstańców) pod warunkiem dużej ilości tramwajów. Propozycja dociągnięcia linii na Chomiczówkę  ( nawet kosztem linii 114) -> ułatwienie dojazdu z Metra 

Słodowiec na Chomiczówke.

129 – czy nie za rzadko?

136 - OK

149 – dobry pomysł. Ułatwienie dla mieszkańców Grot

154 - OK

155 – OK

167- OK

171 – propozycja dociągnięcia linii do Metro Młociny ( kosztem 114) -> ułatwienie dla mieszkańców Chomiczówki dojazd z metra Młociny ( po południu 203 jeżdżą jedynie co 15 min co jest zdecydowanie 

za rzadko), bądź „wyprostowania” linii jadąc przez Bemowo bądź przejazd przez Koło jak 184 ( zapewni szybki dojazd do metra dla mieszkańców Chomiczówki i Bemowa)

184 -  a może warto puścić linie dalej w stronę Okęcia?

190 – OK

197/397 – dobry pomysł przedłużenia linii

201 dobry pomysł z przedłużniem, a czemu rezygnacja z dotychczasowej trasy?

271-  zaproponowana trasa będzie pokrywać się z 190. Tak jak pisałem wcześniej nie lepiej zrobić 105B do Karolina?

517 – dobry pomysł na przejecie trasy 171

520 – a może w końcu dociągnąć na Chomiczównę ( od Pl Wilsona trasą 114). 

E2- a może pętla na Konwiktorskiej? Dzięki temu linia będzie obsługiwać też Stare Miasto

 714/719/729 – bardzo dobre pomysły

Dzień dobry,

ogólnie propozycje zmian nie jest najgorsza. Mi osobiście nie pasuje tylko linia 171. Jej aktualny przebieg tylko w niewielkiej części pokrywa się z linia metra więc nie rozumie dlaczego po otwarciu ma 

być ona ograniczona do Księcia Janusza. Powinna ona zostać zachowania w obecnym kształcie.

Dzień dobry.

Mieszkam na Górczewskiej przy płockiej i jestem przeciwna zabraniu autobusów  linii 520 dlatego że moja córka jeździ do szkoły na elektoralna tym że autobusem ja do metra na Świętokrzyska.Metro na 

woli nie pasuje mi w żadną stronę przeciwna jestem zabraniu autobusów  z Górczewskiej i zostawienia tylko jednej linii.Drodzy państwo nie wszystkim pasuje metro i komunikacja naziemna  powinna 

zostać tak jak przed budową metra.Prosze wziasc pod uwagę nasze sugestie mieszkańców Woli bo metro to nie jedyny środek komunikacji a na Bemowo i do centrum trzeba mieć jak dojechać a nie że 

macie państwo w planach zostawienie linii 190  gdzie leci z Bemowa i w godzinach rannych nie będzie możliwości wejścia do autobusu bo będzie tłok niesamowity a dziecko musi dojechać do szkoły a ja 

do pracy,i chciałabym jeździć bez przesiadek i w stronę centrum i w stronę bemowa.

Witam, 

Mam starszych rodziców mieszkających w bloku przy ul (Grzybowskiej) korzystających z autobusu 105 , który umożliwia im wygodne połączenia ze śródmieściem - dojazd do Ogrodu Saskiego i 

Krakowskiego Przedmieścia. Jeżdżą także na Bemowo do lekarza. Skrócenie lini 105 ( ost przytanek na rondzie Daszynskiego ) uniemożliwi im poprawna i wygodna komunikacje. Nie będą w stanie 

jeździć dwoma lub trzema autobusami. Proszą o zostawienie tej lini w obecnej konfiguracji. Inni starsi ludzie z ul. Grzybowskiej również korzystają z lini 105 w stronę centrum / stare miasto . Dzień dobry ,

Mieszkam przy Żelaznej róg Grzybowskiej. Codziennie korzystam z autobusów 105 i 102.  W tej chwili w moim rejonie powstaje mnóstwo nowych budynków mieszkalnych i biurowych. Wykorzystanie 

obu linii już teraz jest duże i z pewnością byłoby dużo większe. Zastąpienie obu linii jedną 106 i to skróconą to jakieś nieporozumienie. Zostawić 105 na trasie Odolany Browarna z.przejazdem.przez ul. 

Grzybowską. 102 można zastąpić linią 106 , bo teraz ma za długą trasę i jeździ bardzo niepunktualnie. Turyści jadący do muzeum powstania Warszawskiego też bardzo na tęt.linię  narzekają linia 

widmo.

Dzień dobry!

W ramach konsultacji społecznych chcę zabrać głos odnośnie kursowania linii 102.

To autobus jeżdżący z Grochowa bezpośrednio na Uniwersytet Warszawski i do Centrum. Skrócenie trasy do Ronda Waszyngtona znacznie utrudni przejazd, a jazda bez przesiadek na wielu osób 

będzie niemożliwa. Pętla w Centrum lub na pl. Piłsudskiego byłaby idealna. Szkoda, żeby metro na Woli utrudniało życie mieszkańcom Pragi Południe.

Szanowni Panstwo,

Bardzo prosimy o utrzymanie obecnej trasy lini 105. Jestesmy starszymi ludzmi i codziennie korzystamy z dojazdow do ul. Grzybowskiej i  Krakowskiego Przedmiescia z ul. Lazurowej. Skrocenie linii 

uniemozliwi nam dojazdy do centrum, do Hali Mirowskiej i Ogrodu Saskiego. Nie jest nam latwo korzytac z przesiadek i zmian autobusow . dlatego tez glosujemy za pozostawieniem lini 105 bez zmian. 

Witam, proponuję po otwarciu 3-ch nowych stacji metra na Woli, aby linie E-2 i 520 zamiat kończyć trasę przy Metrze Ratusz Arsenał, jechały dalej al. Solidarności, ul. Leszno, Młynarską i Płocką do pęli 

Młynów. Natomiast linia 171 mogła by zaczynać trasę zamiast od ul. Księcia Janusza, to z Pl. Bankowego i dalej al. Solidarności, ul. Leszno Górczewską i dalej własną trasą do pętli Chomiczówka

Dzień dobry, 

Chciałabym zgłosić pewne uwagi. 

Mieszkam przy ulicy Antka Rozpylacza. Studiuję przy Rondzie Daszynskiego. Teraz połączenie 155 jest dla mnie idealne. W 20 minut jestem na uczelni. Po zabraniu tej linii będę musiała przejść pod 

Wola Park do metra albo (prawdopodobniej) będę jeździła z przesiadką na Reducie Wolskiej. Często też jeżdżę do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego do którego mam najlepszy dojazd 105. Po 

skróceniu trasy nie wiem jak będę tam dojeżdżać. Dobrze by było również gdyby wróciło 520 na Znaną. Bloków w okolicy przybywa więc przydałby się dobry dojazd do Centrum w kilku możliwościach. 

Od kiedy powstało M2 ani razu nim nie jechałam, ponieważ nie jest mi do niego "po drodze". Teraz też "po drodze" mi (i podejrzewam, że ludziom z okolicy również) nie będzie. Posiadam prawo jazdy i 

samochód (którego używam gdy muszę jechać poza miasto). Na codzień jeżdzę komunikacją miejską ze względu na to żeby zmniejszyć emisję spalin w Warszawie lecz jeżeli tych powyższych linii nie 

będzie tutaj to jednak przesiadę się w samochód. 

Dzień dobry!

W ramach konsultacji społecznych chcę zabrać głos odnośnie kursowania linii 102.

To autobus jeżdżący z Grochowa bezpośrednio na Uniwersytet Warszawski i do Centrum. Skrócenie trasy do Ronda Waszyngtona znacznie utrudni przejazd, a jazda bez przesiadek na wielu osób 

będzie niemożliwa. Pętla w Centrum lub na pl. Piłsudskiego byłaby idealna. Szkoda, żeby metro na Woli utrudniało życie mieszkańcom Pragi Południe.

Dzień dobry,

Jako mieszkaniec Bemowa / Chrzanowa mam następujące uwagi odnośnie zmian w komunikacji:

Linia 106 - bezsensownie pokrywa się z przebiegiem linii metra.

Linia 112 - w nowym przebiegu odcina bezpośrednią komunikację pomiędzy Jelonkami / Chrzanowem a Bielanami i Żoliborzem, 

Linia 190 zdecydowanie za rzadkie kursowanie. W chwili obecniej linia 105 kursująca do metra Rondo Daszyńskiego jest bardzo obłożona. Jeżeli pasażerowie przesiądą się do linii 190 aby szybciej 

dojechać do metra to przy zakładanej częstotliwości kursowania może okazać się niemożliwym wejście do autobusu. Zdecydowanie zbyt długa trasa. W chwili obecnej zdarza się, że przez 30 minut nie 

ma żadnego autobusu gdyż te stoją w korkach gdzieś w centrum. Lepiej zrobić dwie linie 190 tak jak to jest obecnie z linią 105.

Witam

Chwiałbym prosić o pozostawienie trasy autobusu 112 w dotychczasowej formie czyli z pętlą na Karolinie.

Uważam, że skrócenie trasy do pętli Os. Bemowie spowoduje, że trzeba tam będzie się przesiadać jadąc na Bielany, Żerań. Linia 112 w dotychczasowej formie/trasie wydaje się linią potrzebną w 

obecnym kształcie.

Dzień Dobry,

W związku ze zmianami , które chcą Państwo wprowadzić po otwarciu metra na Woli, chciałabym zapytać jak ma wyglądać dojazd na Karolin?

Aktualnie linią 112 dojeżdżam z Bródna.Owszem, autobus często jeździ jak chce, ale rozumiem, długa trasa itd, ale jednak połączenie bezpośrednie.

Jak teraz będę mogła dojeżdżać, skoro linia ma być skrócona do Nowego Bemowa?Kilka przesiadek? Rozumiem,że dla osób decyzyjnych zawsze najważniejsi są Ci, co korzystają z metra?Tylko nie 

wiem skąd pomysł, że wszyscy z niego korzystają? Po otwarciu metra na Trockiej dokładnie taka sama sytuacja, część autobusów ma kuriozalne trasy, bo muszą przejeżdżać w pobliżu stacji....

Dzień dobry, piszę do Państwa w temacie „Autobusy po otwarciu metra na Woli”.

Jestem mieszkanką gminy Ożarów mazowiecki i zwracam się z wielka prośbą o przeanalizowanie możliwości lekkiej zmiany linii 743, bardzo zależy nam, żeby ta linia dojeżdżała do nowej stacji 

metra Księcia Janusza. 

Jesteśmy gmina leżącą w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, a niestety żaden z autobusów nie dojedzie do nowej linii metra.

Dużo dzieci dojeżdża z naszej gminy do szkół mieszczących się w Warszawie, bardzo by to pomogło w szybszym i bezpiecznym dotarciu do szkoły.

Mam nadzieję że pozytywnie rozpatrzą Państwo nasze potrzeby

Pozdrawiam

Dzien dobry, proszę o pozostawienie linii 112 i 171 na dotychczasowych trasach. Nie pokrywają się z żadną inną linią i dojeżdzają tam, gdzie inaczej bez kilku przesiadek się nie da. A skakanie po 

przystankach i stacjach metra dla starszej osoby czy rodziny z wózkiem to nie lada wyzwanie. 



Dzień dobry,

w związku z otwarciem trzech nowych stacji metra na Woli zaplanowali Państwo skrócenie linii 520 do Centrum. Linia stanowi ważny środek transportu dla mieszkańców Marysina oraz linii ul. 

Ostrobramskiej, a w perspektywie zbliżającego się remontu linii kolejowej do Otwocka, będzie to w praktyce jedyna linia z Marysina do Centrum.

Chciałbym zaproponować, aby linia 520 pozostała na swojej obecnej trasie przynajmniej do pl. Bankowego. Zarówno ja, jak i wielu mieszkańców Marysina, jak i później dosiadających się pasażerów 

korzysta z tego odcinka dość intensywnie, autobusy są zapełnione. Pozostawienie tego odcinka ułatwi przesiadkę także do linii M2 (w proponowanej przez Państwa formie będzie to kłopotliwe, bo 

autobusy pojadą naokoło) oraz przesiadkę do autobusów i tramwajów wzdłuż al. Solidarności (inaczej konieczna będzie wielokrotna przesiadka, by dotrzeć np. do Kina Femina).

Linia mogłaby zawracać na którejś z pobliskich pętli, np. na Esperanto lub na Konwiktorską.

Dzień dobry,

proszę o zachowanie obecnej trasy autobusu 520 po otwarciu metra na Woli oraz o przywrócenie strej trasy linie E-2.

Jestem mieszkańcem ul. Leszno i są to linie, które bez przesiadek pozwalają się przedostać sprawnie na drugi koniec Warszawy lub do centrum miasta - obecnie 520 jedzie z ul. Leszno do Centrum ok. 

15 min. Po otrwarciu metra moja droga znacznie się wydłuży, gdyż trzeba dojść lub dojechać do metra (ok. 7 min.) poczekać na pociąg, po czym jeszcze raz się przesiąść by dojechać np. do Rotundy. 2-

3 przesiadki by dojechać do Centrum znacznie utrudnia życie...

Witam ZTM!!!!

Nie podobają mi się zmiany komunikacji w związku z uruchomieniem metra na Górczewskiej, zwłaszcza likwidacji jedynej linii autobusowej 171 do centrum.  Jestem osobą po 60-ce i nie odpowiadają mi 

częste przesiadki zwłaszcza te związane z przemieszczaniem się schodami i bieganiem od przystanku do przystanku. Wiem jak męczące są przesiadki z autobusów do metra ponieważ korzystałam 

przez 20 lat z takich możliwości dojeżdżając do pracy z Bemowa na Mokotów. Podejrzewam, że większość starszych osób tak jak i ja będzie wolało korzystać z bezpośredniej komunikacji naziemnej niż 

metra, bo będzie to dla nich niewygodne. Poza tym nie rozumiem dlaczego nie może wrócić chociaż na pętlę Nowe Bemowo autobus linii 167, świetnego połączenie z Ochotą o czym nie można 

powiedzieć o linii 184 która jedzie tylko do Szczęśliwic. Proszę pamiętać o starszych osobach i osobach które kupują jednorazowe bilety i nie odpowiadają im częste przesiadki.

Mieszkanka Bemowa od 23 lat.

105 przedłużyć do DW. Centralny. 

105B przedłużyć do TESCO Połczyńska lub skasować

Dzień dobry!

W ramach konsultacji społecznych chcę zabrać głos odnośnie kursowania linii 102.

To autobus jeżdżący z Grochowa bezpośrednio na Uniwersytet Warszawski i do Centrum. Skrócenie trasy do Ronda Waszyngtona znacznie utrudni przejazd, a jazda bez przesiadek na wielu osób 

będzie niemożliwa. Pętla w Centrum lub na pl. Piłsudskiego byłaby idealna. Szkoda, żeby metro na Woli utrudniało życie mieszkańcom Pragi Południe.

Dzień dobry 

Jestem mieszkańcem ulicy Raszei. Zainteresowany jestem szybkim dotarciem do Metra jednej z dwóch nowych stacji: Młynów lub Księcia Janusza. Z zaproponowanego rozkładu jazdy autobusów 

stwierdzam iż propozycja aby  linia 129 kursująca ulicą Deotymy do stacji Księcia Janusza w częstotliwości raz na pół godziny to zdecydowania za rzadko i powinna odjeżdżać częściej z częstotliwością 

częstszą  max co 10 minut.  

Dzień dobry,

w odpowiedzi na zaproponowaną, po otwarciu metra na woli, trasę autobusu linii 184, jako mieszkaniec Bemowa, wnioskuję aby przywrócić kursowanie linii na starą trasę. Konkretnie tą sprzed budowy.

Proszę o uwzględnienie mojego głosu w konsultacjach.

Jestem mieszkanką  Osiedla Górczewska. Dla tego osiedla połączenie najlepsze z Wolą jest ulicą Górczewską. Jesli linia 109 ma kursować co 20 minut to jest to ogromne utrudnienie dla tysięcy ludzi. 

Połaczenie z Wolą przez ul. Lazurową wydłuża nasz czas dojazdu do pracy. Uważam że takie rozwiązanie jest niekorzystne a wręcz skandaliczne. Pętla Osiedle Górczewska może być lepiej 

wykorzystana dla dobra mieszkańców, tymczasem proponujecie zamiast ułatwień dojazdu do metra - ograniczenia. Nie rozumiem czym  się kierujecie poza własnymmi oszczędnościami.

Szanowni Państwo,

W związku z proponowaną skróceniem trasy linii 102, chciałbym zwrócić uwagę, że w ten sposób zmniejsza się liczba połączeń z Centrum dla mieszkańców Saskiej Kępy (przystanek Park 

Skaryszewski),  pozostają tramwaje 9 i 24 i rzadko kursujący 158. Jednocześnie zostajemy pozbawieni jedynego w miarę wygodnego połączenia z II linią metra (dotychczas możliwa była przesiadka że 

102 przy Centrum Nauki Kopernik). Proponuję zmienić końcowy przystanek 102 na okolice stacji metra Stadion Narodowy, lub przynajmniej zwiększyć częstotliwość kursowania linii pozostałych na 

przyst. Park Skaryszewski, poza godzinami szczytu.Dzień Dobry,

zapoznałam się wstępnie z planami zmian w komunikacji miejskiej po uruchomieniu stacji metra na Woli. 

Niepokojący jest fakt braku połączeń autobusowych pomiędzy Młynowem a Centrum, Pragą. Zabieracie Państwo 520 i E-2. 

Wprowadzacie linię 106 i  to ma być rozwiązanie ? Jakie ? Co poprawi ?

Nikt nie myśli o osobach mieszkających w okolicach Młynowa ? Kierowanie pozostawionego ruchu Kasprzaka, Wolską - a my mieszkańcy Płockiej, Zytniej, Syreny, Złocienia i innych jak mamy 

podróżować ? Jeśli ktoś ma zdrowe nogi, to przeleci do Wolskiej, Kasprzaka a jak nie, to co ? To już na starcie 2 przesiadki ?

Dzisiaj korzystam z autobusu 520 i jadę do Międzylesia bezpośrednio. Po zabraniu tej linii ile czeka mnie przesiadek i w jakich warunkach ? 

Metro super cieszę się, ale pozbawienie nas połączenia autobusowego z Centrum ? 

Jeden autobus zmierzający w kierunku Tamki ?

A jak ma podróżować człowiek, który nie może jeździć metrem ze względów zdrowotnych - a są takie osoby (stanowią mniejszość ale są).

Przed zamknięciem ul. Górczewskiej w związku z budową metra trudno było dostać się do autobusu czy tramwaju w godzinach szczytu zarówno porannego jak i popołudniowego. 

Metro miało ulepszyć i poprawić komunikację, ale czy pozbawienie nas linii autobusowych to jest to Państwa zdaniem poprawa czy...

 

Proszę o przyjęcie tych uwag, miastu ponoć zależy na tym, aby mieszkańcy przesiedli się do komunikacji ale Państwa plany i mnie zmuszą do przesiadki na samochód, bo komunikacja w takim kształcie 

niestety dla mnie będzie zawodna bardziej aniżeli teraz.

Warto pamiętać o zwężeniu Górczewskiej ...

Proszę również brać pod uwagę, że poprawa komunikacji miejskiej, to nie jest tylko i wyłącznie rzucenie hasła: będzie METRO i już. Magiczne słowo i wszystko świetnie funkcjonuje, tak to nie działa.

A jak będziemy podróżować jak metro stanie, bo albo jakiś "super" pasażer zostawi bagaż specjalnie, czy przez przypadek, albo gorzej - dojdzie do wypadku. Kursowanie I linii i II linii - mnoży takie 

przypadki.

Jaka zatem będzie alternatywa dla przemieszczania się w kierunku centrum do pracy na czas, z pracy, do szkoły czy przedszkola (z dzieckiem lub po nie)

Dzień dobry,

Czy w związku z otwarciem ulicy Górczewskiej planowane jest uruchomienie linii autobusowej z Bemowa / Woli na Aleje Jerozolimskie (Ochota)?

Trasa łączona, która jest obecnie powoduje przesiadkę i długi czas oczekiwania na autobus (20 minut). Bardzo chętnie zmieniłbym samochód na autobus gdyby taka linia powstała.

Na Alejach jest dużo firm i sklepów, więc sporo osób dojeżdża tam do pracy. Widać to po obciążeniu linii 178. Autobus jest mocno przeciążony rano i czasami pierwszym autobusem się nie pojedzie.

Przykład trasy jaką chciałbym pokonywać jednym autobusem - w załączniku.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Szanowni Państwo,

Uważam, że po otwarciu metra, chociaż jedna linia autobusowa kursująca z przystanku ZNANA przez ANTKA ROZPYLACZA w kierunku ul. WOLSKIEJ (reduta Wolska) powinna zostać. Tam można się 

przesiąść do wielu tramwajów, które jeżdżą w miejsca gdzie nie będzie dojeżdżało metro.

Szanowni Państwo,

jestem mieszkańcem Urlychowa i rodzicem dziecka niepełnosprawnego. Mieszkam na ul. Olbrachta 29 i niemalże codziennie dowożę dziecko do szkoły właśnie tramwajem do którego docieramy liniami 

167 lub 155. Zabranie nam możliwości sprawnego dotarcia do linii tramwajowej znacznie utrudni nam życie. W związku z tym podpisuję się pod 

Petycją w sprawie zachowania bezpośredniego połączenia autobusowego Ulrychowa z linią tramwajową. 

My niżej podpisani mieszkańcy i pracownicy z Ulrychowa, budynków pomiędzy ulicami Wincentego Pola i Redutową oraz Górczewską i Człuchowską, występujemy z wnioskiem o podjęcie niezbędnych 

kroków w celu zachowania linii autobusowej pozwalającej nam na bezpośredni dojazd do linii tramwajowej w ciągu ulicy Wolskiej, pokrywającej się z częścią trasy obecnej linii 155. 

W projekcie komunikacji po uruchomieniu II linii metra wzdłuż ul Górczewskiej () nie przewidziano takiej komunikacji. 

Uzasadnienie: 

Obecnie linia 155 na linii od przystanku Znana aż do Reduta Wolska jest w 60-70% wykorzystywana przez pasażerów przesiadających się na tramwaje jadące w kierunkach nie pokrywających się z linią 

metra. Stąd nie wszystkie te osoby przesiądą się do metra, co zignorowano w projekcie zaproponowanym przez ZTM. 

Proponowane zmiany będą wymagać minimum 2 przesiadek, aby dotrzeć do linii tramwajowej, co jest uciążliwością dla osób starszych, z dziećmi, niepełnosprawnych. Osoby te niechętnie korzystają z 

metra ze względu na permanentne dewastacje wind na stacjach metra - te po prostu nie działają - są notorycznie uszkadzane przez wandali lub zasiedlane przez osoby bezdomne. 

Dodatkowo linia 155 rozwozi dzieci do szkół i przedszkoli przy ulicy Olbrachta i Redutowej z rozwijających się osiedli mieszkaniowych w w/w obszarze ulic. 

Znaczną cześć pasażerów linii 155 i 167 stanowią obecnie pracownicy biur przy ulicy Olbrachta 94 - oni również stracą bezpośrednie połączenie z linią tramwajową, co będzie dla nich uciążliwe. 

Trzeba zauważyć że już teraz w godzinach porannych 6.00 - 9.00 / 15.00 - 18.00 autobusy linii 155 i 167 są przepełnione już przed przystankiem Redutowa. We wskazanych godzinach połączenia 

autobusowe, nie pokrywają potrzeb wszystkich mieszkańców tej części miasta. W świetle opisanych wyżej scenariuszy korzystania z komunikacji miejskiej likwidacja jednej z nich spowoduje że wiele 

osób zrezygnuje z transportu miejskiego, co spowoduje tworzenie się korków i innych negatywnych z punktu widzenia komunikacji publicznej zjawisk. 

Wreszcie bez dostępu do tramwaju, w przypadku awarii na II linii metra tysiące pasażerów zostanie pozbawionych alternatywnych możliwości dotarcia do pracy / domu. 

Propozycja rozwiązania: 

Mając na uwadze licznie rozwijające się osiedla Odolan wzdłuż ulicy Jana Kazimierza wydaje się rozsądnym, aby postulowana linia mogła być wykorzystywana również przez mieszkańców tej części 

dzielnicy w celu dojazdu do linii tramwajowej. Biorąc pod uwagę ograniczoną pojemność pętli przy ulicy Znanej można wyobrazić sobie pętlę postulowanego autobusu na przystanku Cmentarz Wolski, a 

linię poprowadzić ulicami Fort Wola, Hubalczyków, Jana Kazimierza, Ordona, Wolska, Redutowa, Olbrachta - by pokrywała się z trasą autobusu 155 i 255 i przecinała linię tramwajową. W ten sposób 

mieszkańcy Ulrychowa i Odolan będą mogli wybrać - metro czy tramwaj.



Dzień dobry,

jako mieszkanka osiedla Olszyny na Bemowie, chciałam zgłosić propozycję wydłużenia linii 201 tak, żeby przystanek znajdował się w okolicy wejścia do metra Księcia Janusza. Bardzo dobrym 

rozwiązaniem dla dużej liczby mieszkańców osiedli przy Obrońców Tobruku, Osmańczyka i Fortów Bema byłaby również zmiana w kursowaniu linii 197 i 397 tak, żeby również zatrzymywały się w pobliżu 

ww wejścia do metra Księcia Janusza.

pozdrawiam,

mieszkanka bloku przy Obrońców Tobruku

Trasa 171 nie powinna byc skracana. Bezposrednia komunikacja z Torwarem jest wazna i metro jej nie zastapi.

Dzień dobry

Chciałabym zabrać głos w sprawie planowanych przez Państwa zmian w komunikacji miejskiej (dot. autobusów) na Warszawskiej Woil, po otwarciu drugiej linii metra M2.

Uważam, że zaproponowane rozwiązanie dla mieszkańców z okolic przystanków Znana i Antka Rozpylacza nie jest wystarczające. Brakuje autobusowego połączenia z okolicą Centrum/ Placu 

Konstytucji...

Przed budową metra, z pętli Znana odjeżdżał autobus 520, który jechał w wyżej wymienione przeze mnie okolice. Aktualnie funkcjonujący autobus 155 również był dobrym połączeniem w okolice 

Centrum. W najnowszych planach, dla mieszkańców tej okolicy pozostają 2 autobusy: 201 który ma kursować na Nowe Bemowo (więc będzie to bardzo mało uczęszczana trasa) oraz 167, który jedzie 

do Ronda Zesłańców Syberyjskich i dalej na Siekierki.

Uważam, że te 2 autobusy (z czego trasa jednego z nich jest wyjątkowo mało korzystna) to stanowczo za mało. Chciałabym zasugerować Państwu stworzenie jednej linii autobusowej z dogodnym 

dojazdem do Centrum. Pozostawienie linii 155 (wszak wiele ludzi z okolic Znanej potrzebują dojazdu do ulicy Kasprzaka, potem na rondzie Daszynskiego autobus mógłby odbijać do Placu Zawiszy i 

stamtąd na Dworzec Centralny) lub wydłużenie linii 520 z Marysina z powrotem do przystanku Znana. Proszę o zrozumienie, że komunikacji miejskiej dla mieszkańców z okolicy przystanków Znana/ 

Antka Rozpylacza nie można opierać jedynie na strategii dojechania do metra na Górczewskiej. W takim wypadku dojazd np na Dworzec Centralny albo Plac Konstytucji/ Pl Politechniki będzie wiązał się 

z koniecznością skorzystania z 3 (!!!) środków komunikacji miejskiej. Dojazd na Gocław z minimum 3, a może i 4 środki transportu.

Jeszcze raz uprzejmie proszę o lepsze rozważenie komunikacji autobusowej dla mieszkańców tej okolicy.

Dzień dobry. 

Proponowane przez Państwa zmiany dotyczące linii 102 najbardziej uderza mieszkańców Grochowa. Niestety mimo tego nie pokusili się Państwo o przeprowadzenie konsultacji w naszej dzielnicy. Linia 

autobusowa 102 jest to jedyne bezpośrednie połączenie ze Śródmieściem. W ciągu kilku lat albo jest zmieniana trasa na naszą niekorzyść albo kursy okrojone do minimum. Proszę Państwa mimo 

historii Grochowa my nie mieszkamy na wsi... Pojawiły się cztery duże osiedla i przybywa pasażerów. Nie chcemy ciągle przesiadać się żeby dotrzeć do centrum. Linia 102 nam to zapewniała i uważam, 

zresztą nie tylko ja iż skrócenie jej byłoby dla nas krzywdzące. Nie musi biec bezpośrednio na Wolę..  Kiedyś jeździła do Emilii Plater i było dobrze... Jeśli chcą Państwo poznać opinie większej ilości 

mieszkańców to proszę zorganizować nam konsultacje...

Dzień dobry Państwu, 

jestem mieszkanką Grochowa i bardzo zmartwiła mnie informacja o planowanym skróceniu linii 102 do Ronda Waszyngtona. To jedyna możliwość bezprzesiadkowego dojazdu na Uniwersytet 

Warszawski ( zarówno na campus główny, jak i do BUWu, czy na jakże mi bliski Wydział Neofilologii, czy w ogóle wszystkie inne kierunki zlokalizowane przy Browarnej, Lipowej, Dobrej). Ja jestem już po 

studiach, ale pamiętam jak jeździłam zatłoczonym 102 z innymi studentami oraz pracownikami wielu instytucji znajdujących się przy Trakcie Królewskim, czy obok, przy Świętokrzyskiej. Na Grochowie na 

razie nie ma metra, więc proszę o nielikwidowanie nam tak potrzebnej linki autobusowej. 

Witam

Przysyłam uwagi do planowanych zmian w komunikacji miejskiej po uruchomieniu trzech nowych stacji na Woli. Jestem mieszkańcem Koła i po zmianach korzystałbym z linii 129 jako dojazdu do metra. 

Planowana częstotliwość linii 129 co 30 minut na ulicy Deotymy uważam za małą gdyż nie zachęca i nie ułatwia dojazdu do metra. Moja sugestia o zwiększenie jej w godzinach szczytu do 8-10 minut

Witam, 

zapoznałam się z wyznaczonymi nowymi trasami dla autobusów na trasie Bemowo-Wola-Śródmieście. 

Jestem bardzo nie zadowolona z tych pomysłów. Dlatego pisze swój sprzeciw. 

Mieszkam pomiędzy przystankiem PKP Kasprzaka a Szpital Wolski. Zostały mi/nam zabrane wszystkie autobusy do ul.Królewskiej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul.Solidarności (Urząd Dzielnicy), 

pl.Bankowego(duży węzeł przesiadkowy). Jak najszybciej mam się dostać do pracy pracując na Placu Bankowym? Moja siostra ma utrudnienie dojechać na Uniwersytet Warszawski na ul.Krakowskie 

Przedmieście. W tym miejscu powinnam wspomnieć też o moich rodzicach którzy będą mieli utrudnienia z dojazdem do lekarzy.      

Po ukończeniu budowy pierwszego odcinka II linii Metra ZTM zabrał nam już wiele połączeń autobusowych. Tym razem ZTM chce nas mieszkańców Woli pozbawić kolejnych połączeń. Bilety z każdym 

rokiem drożeją, a połączenia które zostały zaproponowane nie zapewniają nam podstawowych połączeń do najważniejszych punktów Warszawy.

Moja propozycja to aby autobusy z numerem 105 oraz 190 pozostały na stałe na obecnych trasach.

Proszę o uwzględnienie mojej prośby i pisemną odpowiedź.

Jestem mieszkanką Woli, ulicy Jana Olbrachta i korzystam z przystanku Redutowa.

Nie podoba mi się wycofanie z ulicy Znanej autobusu 155 i wcześniej wycofanie 522 co miało mieć charakter czasowy i mieszkańcy oczekiwali przywrócenia 522 a nie jego likwidacji z Woli. Nie widzę 

uzasadnienia do kierowania na ulicę Znaną autobusu 201 który ma chodzić na Bemowo.  Na pętli Znana są dwa przystanki na dwie linie obsługiwane przez przegubowce. 

Pozostaje 167 co do którego nie zgłaszam zastrzeżenia. 

Ale jest całkowicie nieprzemyslane zastąpienie autobusu 155 autobusem 201. Proszę zwrócić uwagę,  że metro nie dojeżdża wszędzie. Urząd dzielnicy to urząd Warszawa Wola przy al Solidarności a 

nie Bemowo. Komenda rejonowa jest na żytniej.  Szpital Rejonowy jest na Kasprzaka. Zabieracie nam połączenia do szpitala. Urzędu i do komendy rejonowej policji. Metro na żytnią.  Okopowa, 

kasprzaka czy al Solidarności nie dochodzi. Tworzycie kilka przesiadek nawet po trzy co będzie powodować sytuację że będę musiała się zwalniać z pracy żeby dojechać do urzędu miasta bo trzy 

przesiadki to nawet półtorej godziny . Nie mówiąc już o niedostępności Soru w szpitalu na kasprzaka i braku dostępu do policji.

Pozdrawiam

Szanowni Państwo,

jako student WUM oraz mieszkaniec Domu Studenckiego nr 1 przy Parku Moczydło zwracam się z prośbą o wydłużenie kursu linii 136 do stacji metra Księcia Janusza. Licznej społeczności akademika 

na pewno ułatwi to dojazd bezpośredni na uczelnię do przystanków Uniwersytet Medyczny, Banacha oraz Banacha SzpitalBardzo proszę nie skracać linii 102. Kest to moje jedyne bezpośrednie polączenie z ulicy Podslarbińskiej z ulicą Królewską. Bardzo proszę to przemysleć, bo skrócenie linii o ponad 50% jest to jakis 

absurd.

Jestem bardzo przeciwny skracaniu lini  171

Niech tak jak do tej pory dojeżdża na Torwar. 

Proszę o wzięcie pod uwagę mojej opinii.

Szanowni Państwo. 

Jako mieszkanka Grochowa proszę o pozostawienie linii 102 na dotychczasowej trasie. Metro powinno ułatwiać transport publiczny, nie komplikowac go. Chciałabym móc jeździć na Powiśle z Grochowa 

jednym środkiem transportu, bez przesiadek. Trasa zajmująca 10 minut, złożona z kilku przystanków, będąca niemal w Centrum Warszawy nie powinna wymagać przesiadania się. Będzie to szczególne 

utrudnienie dla ludzi starszych, matek z dziećmi. Skracanie linii, wymuszanie kilkukrotnego przesiadania się na krotkich trasach (żeby dojechać z Grochowa w niektóre rejony Woli trzeba będzie się 

przesiąść 2 razy) skłoni więcej ludzi do wybrania samochodu. A przecież chodzi o to żeby transport publiczny był coraz wygodniejszy, coraz lepiej dostosowany do potrzeb a tym samym coraz 

popularniejszy, przez co zmniejszy się liczba samochodów. Niech metro nie powoduje niszczenia komunikacji naziemnej. 

W związku z pojawieniem się informacji od Państwa ws skasowania linii 102 na trasie Olszynka Grochowska  - Śródmieście (...), 

ze względu na utrudnienia jakie ew. ta kasacja by przyniosła,  uprzejmie proszę w imieniu wielu mieszkańców ul. Makowskiej oraz przyległych włącznie z ul. Chłopickiego o pozostawienie w.w. linii wg 

starej trasy. Ta linia jest niezbędna wręcz dla przemieszczania się i jakże wygodnego dojazdu w stronę Śródmieścia i na Stare Miasto z naszej okolicy. Wiele osób z niej korzysta....szczególnie osobom 

starszym jest potrzebna ponieważ nie muszą one dojeżdżać i przesiadać się dodatkowo w tramwaj bądź inne autobusy aż z ul. Grochowskiej. 

Bardzo prosimy o pozostawienie tej linii 102 wg obecnego kursu. 

ps: prosiłabym jeszcze o poprawę  kursowania autobusów linii 135, które -  szczególnie wracając z Pragi Południe w kierunku Olszynki Grochowskiej często się spóźniają........lub wcale nie przyjeżdzają 

wg ustalonych godzin jazdy.  Bardzo dziękuję.

Proszę o pozostawienie dotychczasowej trasy linii 112 stanowiącej dogodne połączenie Jelonek i Nowego Bemowa z Żoliborzem, Żeraniem i Pragą Północ. 

II linia metra nie stanowi żadnej alternatywy dla linii 112 i się z nią obecnie nie krzyżuje. 

Linia 112 jest powszechnie używana do dojazdów do stacji Słodowiec na I linii metra, co jest szybsze niż dojazd tramwajem 10 do stacji Młociny, zwłaszcza dodając do czasu przejazdu tramwajem 10 

czas przejazdu pociągu metra z Młocin do stacji Słodowiec. 

Młodzież z Bemowa dojeżdża linią 112 do szkół na Żoliborzu.

Zwracam uwagę że ponieważ pętla Nowe Bemowo znajduje się na północnym krańcu Nowego Bemowa, linia 112 nie będzie przejeżdżać przez Nowe Bemowo i nie będzie zabierać z niego pasażerów. 

O popularności linii 112 świadczy fakt że na przystanku Radiowa autobus jest całkowicie zapełniony w godzinach szczytu.

Dzień dobry,

Skrócenie linii 112 - do Nowego Bemowa a co z pasażerami, którzy dojezdzali tą linią aż do Połczynskiej? Tam też ludzie pracują! Fatalny pomysł! Z  Nowego Bemowa czym???

Pozdrawiam

Szanowni Państwo,

jako student WUM oraz mieszkaniec Domu Studenckiego nr 1 przy Parku Moczydło zwracam się o wydłużenie kursu linii 136 do stacji metra Księcia Janusza. Licznej społeczności akademika na pewno 

ułatwi do dojazd bezpośredni na uczelnię do przystanków Uniwersytet Medyczny, Banacha oraz Banacha Szpital.



Ps. Pozdrawiam i przesyłam pomysły na linię 102 znalezione na portalu dla mieszkańców Grochowa i przypominam, że tam metra jeszcze nie ma! 

Od przystanku Rondo Waszyngtona można skierować linię 102 następującą trasą: Most Poniatowskiego, PKP Powiśle, Foksal, Ordynacka, Uniwersytet, Hotel Bristol, Plac Teatralny, Plac Bankowy do 

przystanku końcowego: Bielańska.

Jakie przesłanki decydują o tym, że proponowany wariant jest optymalny i warto go zrealizować:

1) Skierowanie linii przez Most Poniatowskiego zamiast – jak dotychczas – przez Tamkę pozwoli zniwelować pojawiające się opóźnienia;

2) Na odcinku: Kinowa – Muzeum Narodowe, linia 102 odciąży przepełnione tramwaje linii 9 i 24, zaś na odcinku: Rondo Waszyngtona – Uniwersytet, stanie się wsparciem dla przeładowanych 

autobusów linii 111;

3) Połączenie Grochowa z Traktem Królewskim zostanie zachowane;

4) Na odcinku: Foksal – Bielańska zostanie zachowany takt z linią 222, która jako jedyna w rozkładzie kończy bieg przy ul. Bielańskiej.

Dzień dobry,

Chciałabym wyrazić  swoją opinię na temat panowanych zmian w kursowaniu autobusów po otwarciu metra. Chodzi o 2 linie: 109 i 171.

Uważam, że powinna zostać utrzymana dotychczasowa częstotliwość kursowania autobusu 109. Stanowi on wygodne, bezpośrednie połączenie z dworcem centralnym. Rozumiem, ze zakładają 

Państwo, że po otwarciu metra będzie można do niego dojechać z Bemowa i przesiąść się w metro, ale to oznacza konieczność zmiany środka transportu i w gruncie rzeczy wydłuża czas przejazdu. To 

rozwiązanie miałoby sens gdyby otwarta była stacja metra przy Lazurowej. W tej chwili uważam, że kursowanie tego autobusu co 20 minut będzie jedynie źródłem frustracji i uciążliwości dla 

użytkowników komunikacji  miejskiej.

Jeśli chodzi o autobus 171, nie popieram pomysłu skrócenia tej linii do stacji metra. W jaki sposób mieszkańcy np .Bemowa-Lotnisko bedą mogli dostac sie do centrum, unikając bezsensowanych 

przesiadek? Zupelnie nie rozumiem też pomysłu, by ten autobus nie dojeżdżał na Torwar. Była to wygodna opcja dojazdu z centrum i powinna zostać zachowana.

Metro powinno usprawniać komunikację, a nie ją utrudniać. Planowane zmiany zmuszają nas do zwiększenia  liczby przesiadek przy dojeździe do centrum, przez co podróż bedzię jeszcze bardziej 

uciążliwa. Zmiany, jakie Państwo proponują byłyby zasadne, gdyby druga linia metra była ukończona.

Witam,

zapoznałem się z wyznaczonymi nowymi trasami dla autobusów na trasie Bemowo-Wola-Śródmieście.

Jestem bardzo nie zadowolony z tych pomysłów. Dlatego pisze swój sprzeciw.

Mieszkam pomiędzy przystankiem PKP Kasprzaka a Szpital Wolski. Zostały mi zabrane wszystkie autobusy do ul.Królewskiej, ul.Solidarności (Urząd Dzielnicy), pl.Bankowego (miejsce pracy). 

Jak najszybciej mam się dostać do pracy pracując na Placu Bankowym?     

Po ukończeniu budowy pierwszego odcinka II linii Metra ZTM zabrał już wiele połączeń autobusowych. Tym razem ZTM chce pozbawić mieszkańców Woli kolejnych połączeń. Bilety z każdym rokiem 

drożeją, a połączenia które zostały zaproponowane nie zapewniają podstawowych połączeń do najważniejszych punktów Warszawy.

Moja propozycja to aby autobusy z numerem 105 oraz 190 pozostały na stałe na obecnych trasach.

Proszę o uwzględnienie mojej prośby i pisemną odpowiedź.

dzień dobry

102 to jedyne połączenie z Traktem Królewskim z Grochowa, korzystam z tej linii często i do Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia ciężko się inaczej dostać Nie trzeba zostawiać połączenia na 

Wolę bo rzeczywiście do Nowego Światu można pojechać metrem, ale do Traktu Królewskiego ta linia powinna zostać.

Witam,

Pomysł wycofania linii autobusowej nr 171 z ulic Leszno i Górczewska na odcinku od Młynarskiej do Księcia Janusza jest absurdalny. Przecież metro nie będzie kursowało w ciągu ulicy Leszno i 

Górczewskiej na odcinku od Młynarskiej do Syreny. Na tym odcinku ulic Leszno I Górczewskiej pozostanie tylko jedna linia autobusowa 190, która już teraz jest bardzo zatłoczona w godzinach szczytu, 

mimo że kursuje na razie zastępcza trasą. Na ulicy Leszno i dalej Górczewskiej powinny pozostać co najmniej dwie linie autobusowe kursujące z dużą częstotliwością. Proszę to poważnie przemyśleć.

Szanowni Państwo,

W ramach prowadzonych obecnie konsultacji społecznych

opowiadam się za pozostawieniem autobusu 136 na dotychczasowej trasie,

tj. ul. Płocką i ul. Kasprzaka zamiast ul. Górczewską.

Uzasadnienie

1. Po zwężeniu ul. Górczewskiej na tym odcinku do dwóch pasów istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że autobusy (zwłaszcza w godzinach szczytu) będą tkwić w korkach. Natomiast na ul. 

Kasprzaka autobusy mają do dyspozycji buspas.

2. Pasażerowie na obecnej trasie autobusu 136 będą mieli możliwość bezpośredniej przesiadki do II linia metra na stacji Płocka i dodatkowo na stacji Młynów (przejście ok. 250 m). Możliwość przesiadki 

do metra na dwóch stacjach jest bardzo istotna zwłaszcza w przypadkach awaryjnych (zamknięcie stacji, awaria wind itp.).

3. W przyszłości trasa taka umożliwi dogodną przesiadkę do tramwaju do Wilanowa oraz na Dworzec Warszawa Zachodnia (przystanek Szpital Wolski).

Dzień dobry,

Z niepokojem czytam o planach tak radykalnego skrócenia linii autobusowej 102. To nie jest dobry pomysł. Metro jej nie zastąpi. 

Ja dojeżdżam regularnie z Ronda Waszyngtona na ul. Żelazną (przystanek Mennica). Bardzo się cieszę, że nie muszę się przesiadać, a podróż jest krótka i wygodna. Gdybym chciała jeździć 

tramwajem, przystanki zarówno Plac  Starynkiewicza jak i Rondo Daszyńskiego są daleko. Musiałabym albo kawał iść, albo czekać na przesiadkę.

Jeżdżenie metrem nie jest rozwiązaniem, nawet gdybym miała do niego bliżej - obecne stacje są daleko Żelaznej, a nowe tym bardziej nic nie poprawią.

Bardzo proszę o przemyślenie tych planów. Czy skrócenie linii do Metra Plac Daszyńskiego nie wchodziłoby w rachubę?

Mieszkam przy ul. Stromej, pracuję na Marysinie Wawerskim..Skrócenie na czas budowy metra linii 520 spowodowało, że muszę do pracy  dojeżdżać z przesiadkami, a teraz usłyszałam, że nie wróci 

ona na starą trasę. Skandal...Powinni się Państwo jeszcze nad tym zastanowić.Dzień dobry,

nazywam się ... i piszę co prawda jako mieszkaniec Śródmieścia, nie Woli, ale chciałbym stanowczo zaprotestować przeciwko skróceniu linii 520.

Jestem częstym pasażerem na tej linii, a dokładnie to jeżdżę tą linią do pracy i z powrotem od ponad roku na trasie Kino Femina-Ostrobramska (a czasami aż do Marysina w celu odwiedzenia 

Cmentarza Wawerskiego, do którego jest to jedyny dojazd z lewobrzeżnej Warszawy) i mogę z dużą pewnością stwierdzić, że linia ta jest mocno używana przez pasażerów. Zdaję sobie sprawę, że 

punktem centralnym tej linii jest przystanek przy Politechnice, gdzie sporo osób wsiada i wysiada, jednak wsiadając przy Kinie Femina, bądź Placu Bankowym, nierzadko autobus już jest pełny 

pasażerów. Tak samo w drodze powrotnej, zwłaszcza w godzinach szczytu, sporo osób wciąż korzysta z tego połączenia na odcinku Centrum-Wola.

Od lat obserwuję zmniejszającą się liczbę autobusów w moich okolicach (al. Solidarności-Plac Bankowy), co jak rozumiem jest związane z rozbudową linii metra, jednak metro nie jest w stanie zastąpić 

każdego połączenia. 

Linia 520 jest w tym momencie jedyną pospieszną linią w tym rejonie (po zabraniu 527 niedawno), wobec czego uważam, że konieczne jest pozostawienie jej w relacji Wola-Marysin. Być może 

skierowanie jej do Młynowa byłoby alternatywnym rozwiązaniem, które nie kłóciłoby się z przebiegiem II linii metra, a wciąż pozostawało atrakcyjne dla mieszkańców Woli oraz Śródmieścia, którzy chcą 

korzystać z tej linii.

Jestem pewien, że nie jestem jedyny, który będzie bronił linii 520, dlatego bardzo mocno proszę o przemyślenie tej zmiany. Linia 520 jest potrzebna, nie tylko jako alternatywa dla metra (np. w przypadku 

awarii), ale także w codziennym życiu wielu mieszkańców śródmiejskiej i wolskiej części Warszawy.Dzień dobry, 

zwracam się z prośbą o nie wprowadzanie tak radykalnych i jak uważam nie przemyślanych zmian w komunikacji po otwarciu metra na Wolę.

Mieszkam przy ul.Synów Pułku, zabraliscie nam juz Państwo większość autobusów, zostało tylko 189 i czasami 129, jeżdzące na Włochy. By pojechać gdzie indziej są tramwaje. Dla osób 

niepełnosprawnych, albo dla matek z wózkami jest to mało komfortowy środek transportu gdyż tramwaje są ze schodkami i niekiedy czas oczekiwania na  przystanku bardzo się wydłuża. Pracuję na 

Pradze i często muszę jeździć na Powiśle, metro mi nie pasuje, bo nigdzie w pobliżu i tak go nie będzie.

Zwracam się z prośbą aby nie zmieniać fantastycznej linii 105 na Browarną, na rondo Daszyńskiego jeździ tramwaj 10, 11, wprowadzacie Państwo 105B, trochę to nie przemyślane, mnóstwo ludzi 

korzysta z tej linii więc dlaczego utradniać im życie?

To samo tyczy się linii 520, proszę o pozostawienie tej linii na starej trasie tj do pętli Stare Bemowo.

Zrozumcie Państwo iż mieszańcy od Synów Pułku do Czumy, mają bardzo ograniczone możliwości komunikacyjne, dlatego proszę o przeanalizowanie ponowne zmian i uwzględnienie powyższych 

sugestii.

hej, na jakiej podstawie chcecie skrócić linię 112, kończąc ją na Nowym Bemowie? Wielu ludzi jednak jeździ tą linią w kierunku Karolina (pętla przy Tesco),  i przesiada się w linie podmiejskie. Skrócenie 

trasy spowoduje uprzykrzenie życia niektórym mieszkańcom, Bemowa, Jelonek etc. Również mieszkańcy tych miejsc, będą musieli jeździć z przesiadkami, by dojechać najpierw do pętli Nowe Bemowo 

żeby pojechać w stronę CH Marki.Sorry, dla mnie to głupi pomysł i mam nadzieję że zostanie tak jak było.

Ps. Zróbcie coś z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach Powstańców śląskich z radiową, bo w końcu ktoś zginie. światła w kierunku przejścia z dawnego bemowa 3 na bemowo 2 są nie 

zsnchronizowane, w końcu ktoś z rozpędu albo słabo widzący wpakuje się pod tramwaj. Z kolei zielona strzałka warunkowa w prawo przy przejściu dla pieszych (powstańców w radiową) zapala się gdy 

piesi wchodzą na przejście jakby nie mogła wcześniej..

Na Jelonkach brak połączenia komunikacyjnego z dworcem zachodnim (PKP i PKS). Był kiedyś autobus 184 ale, pomimo wyrażanych w konsultacjach społecznych wnioskach o pozostawienie linii - 

poprowadzono ją inaczej.



Szanowni Decydenci

W związku z ze zmianami tras autobusowych jakie mają nastąpić po uruchomieniu stacji metra na ul Górczewskiej,  zwracam uwagę na fakt, że skrócenie linii 105 do Ronda  Daszyńskiego , mimo 

wzmocnienia jej od pętli  Wolskiej dodatkowymi wozami w okresie szczytu, nie rozwiąże kłopotów mieszkańców Jelonek płd. na terenie których ciągle powstają nowe zabudowy , a po str zachodniej ul 

Lazurowej - nowe osiedla na kilka tyś osób.  Utrzymująca się tendencja wzrostu zainteresowania tymi terenami z uwagi na przewidywaną stację Chrzanów, spotęguje kłopoty komunikacji ze 

Śródmieściem i Powiślem. Dodatkowe zakusy na skrócenie linii 112 do Nowego Bemowa - zlikwiduje bezpośrednią łączność z Pragą.

Tego typu posunięcia nie mają nic wspólnego z logiką i są wręcz szkodliwe dla systemu transportu miejskiego.

Wnoszę o utrzymanie dotychczasowych tras obydwu linii

 Mieszkańcy ul Lazurowa 6.

Dzień dobry,

Jestem przeciwny likwidacji linii autobusowej numer 155.

Witam

W związku z przygotowanymi przez Państwa „pseudo” propozycjami oderwanymi od rzeczywistości związanymi ze zmianami kursowania linii autobusowych po

otwarciu kolejnego odcinka 2 linii metra tym razem na Woli mam kilka uwag.

1. Nie ma żadnego powodu aby linia 520 nie wróciła na swoją „starą” trasę do pętli ZNANA. Wyrażałem już swój protest tak jak i wielu mieszkańców ULRYCHOWA

w momencie bezzasadnego skrócenia tej linii do ulicy PŁOCKIEJ na czas budowy a raczej „armagedonu” związanego z budową 3 stacji metra już opóźnionych o rok.

2. Brak tej linii znakomicie wydłużył czas dojazdu do Centrum i okolic związanych z Al. Solidarności i Pl. Bankowym.

3. To co działo się wielokrotnie na ulicy Wolskiej w przypadku awarii lub wypadków tramwajowych mówi samo za siebie. Tu właśnie kłania się brak linii autobusowej wzdłuż

Wolskiej.

4. Niczego nie rozwiązuje linia metra prowadzona pod kawałkiem ulicy Górczewskiej odbijająca później pod ulicę Kasprzaka ponieważ mieszkańcy Ulrychowa na którym

powstały tysiące nowych mieszkań nie maja żadnego bezpośredniego połączenia z ww. częścią miasta. W planach nie ma nawet żadnego autobusu który dowiózłby mieszkańców

do linii tramwajowej na ulicy Wolskiej ( tak jak robi to do tej pory 155 i 167) z wszelkimi jej mankamentami wymienionymi wcześniej.

5. Ludzie dokonując wyboru miejsc zamieszkania opierają się między innymi na istniejącej  sieci komunikacyjnej. Dobudowanie linii metra może być co najwyżej dodatkowym udogodnieniem

a nie sposobem na rujnowania już zastanej sieci połączeń komunikacyjnych.

6. Przebywałem wielokrotnie w innych miastach europejskich ale takiego cyrku związanego z komunikacją jak w tym mieście to nie widziałem nigdzie.

7. To co Państwo w tej chwili proponujecie to jest po prostu żart z podatników z których pieniędzy pracownicy ZTM-u żyją. A kpina jest nawoływanie do przesiadania się na „zbiorkom”

w momencie gdy dojazd samochodem w miejsce docelowe to minut 20 a komunikacją pożal się Boże miejską 1 godzina i 10 minut.

8. Mania firmy ZTM związana z porwaniem komunikacji w Warszawie na małe odcinki przekroczyła już wszelkie granice. Rozumiem, że wydłużenie czasu podróżowania

jest na rękę miastu z powodów finansowych. 

Reasumując

Żądam tak jak wielu moich sąsiadów bezwarunkowego przywrócenia kursowania linii 520 na „starej” trasie lub np. poprowadzenia innej linii po ciągu ulic Znana, Olbrachta, Redutowa, Wolska, Al. 

Solidarności, Pl. Bankowy.

Powody wymieniłem powyżej.

Dzień dobry,

W związku z proponowanymi zmianami linii autobusowych wyrażam sprzeciw wobec planu likwidacji linii autobusowej 155.

Jest to jedyna bezpośrednia linia łącząca ul. Olbrachta ze szpitalem Wolskim. Dla ludzi starszych, których na osiedlu jest bardzo dużo, dotarcie do szpitala (w którym są także liczne przychodnie 

specjalistyczne) z przesiadkami będzie bardzo uciążliwe.

Dzień dobry,

Jestem przeciwny likwidacji linii autobusowej numer 155.

Witam Państwa ! 

Dziękuję za umożliwienie wypowiedzenia się mieszkańcom Warszawy na temat nowego planu rozkładu autobusów w związku z planowanym otwarciem nowej linii Metra na Woli. 

Zwracam się do Państwa z prośbą z zapytaniem co się stanie z przystankami autobusów 197 i 397 chodzi mi o przystanki Fort Bema, Ogrody Działkowe Piaski, Magiera?. 

Z niepokojem spojrzałam na nowy plan rozkładu autobusów, zauważyłam, że nie zostały one ujęte . Od wielu lat mieszkam w tej okolicy i dobrze pamiętam, jak ciężko żyło się bez autobusu. Powstały 

nowe osiedla, w pobliżu jest piękny park przez co Nasza okolica się rozwija i wygląda dużo lepiej niż 15 a nawet 25 lat temu. Blisko mojego osiedla kilka lat temu został otwarty żłobek, każdego dnia 

autobusami jeździ dużo rodziców z dziećmi do żłobka i przedszkoli, studenci, młodzież na zajęcia sportowe, ludzie do pracy, mamy bezpośredni dojazd do innych autobusów i do Metra. Cieszymy się, że 

wieczorami i nocą możemy bezpiecznie wracać autobusami z miasta do domu. Okolica ulicy Obrońców Tobruku jest od lat bardzo niebezpieczna, gdyż dookoła są działki, parki, lasy, wcześniej zdarzały 

się napady na dzieci i kobiety. Ludzie musieli wychodzić po swoich bliskich do autobusu przy ul. Rudnickiego. Nie wspomnę już o codziennym dźwiganiu zakupów, ponieważ w najbliższej okolicy brak 

sklepu. Autobusy również w tej okolicy Warszawy są bardzo potrzebne, nie każdy przemieszcza się samochodem. Myślę, że w planach zmiany rozkładu jazdy autobusów chodziło o polepszenie 

komunikacji w mieście, a nie o jej utrudnienie, a tak to niestety wygląda. Proszę o pozytywne rozpatrzenie tej prośby . 

Witam,

pragnę wyrazić zaniepokojenie planowanym skróceniem linii 171.

Obecnie dojeżdżam do pracy na Kruczkowskiego 2 (jestem pracownikiem Urzędu m.st. Warszawy) z ul. Siemiatyckiej na Bemowie, jadąc autobusem 105 do Ronda Daszyńskiego a później na Rondzie 

Daszyńskiego przesiadam się w 171 i dojeżdżam do siedziby biura. 

W sytuacji likwidacji linii 171 od Ronda Daszyńskiego nie mam dogodnego dojazdu do ul. Kruczkowskiego 2.

Proszę o przeanalizowanie powyższej planowanej (bardzo niekorzystnej zmiany) i zaproponowanie mnie w momencie jej dokonania najkorzystniejszego rozwiązania dojazdu do pracy.

Dzień dobry,

Zaproponowane zmiany w komunikacji na Woli spowodują, że ul. Redutową będą jeździły  dwa autobusy (154, 197), przy czym żaden z nich nie będzie jeździł z centrum i do centrum miasta. Biorąc pod 

uwagę liczbę budowanych bloków między ul. Redutową a ul. Sowińskiego, a także liczbę obecnych mieszkańców ww. okolicy, a także ul. Olbrachta, ul. Krępowieckiego, ul. Pustola, ul. Antka Rozpylacza, 

ul. Sowińskiego uważamy, że likwidacja linii 155 jest całkowicie chybiona.

Linia 155 – w obecnej trasie – na żadnym fragmencie nie pokrywa się z nowymi przystankami linii metra M2. Obecnie korzystamy z linii 155, na której autobusy – zwłaszcza w godzinach szczytu – są 

wręcz przepełnione.Trudno spodziewać się, że po wydłużeniu linii metra M2, ta sytuacja zmieni się.

Dlatego  wnioskujemy o bezwzględne pozostawienie linii autobusowej 155.

Szanowni Państwo,

Chciałam zgłosić swoje uwagi do projektu nowych tras autobusowych.

Jak zwykle w zmianach uważacie Państwo, że wszyscy marzą o milionie przesiadek i będą jeździć głównie metrem, a komunikacja między dzielnicami jest równie ważna. Nie mówiąc już o przystępnej 

komunikacji gdy podróżuje się z małymi dziećmi lub starszymi osobami. Zabrano także bezpośrednie autobusy na dworce.

Bezpośredni tramwaj z Bemowa na Bielany i Żoliborz(nie wspominając o dworcu) czyli 28 już teraz  został odebrany, co skutkuje jedynie idiotycznymi i uciążliwymi przesiadkami na Reymonta lub pętli 

Piaski. (Jeśli myślą Państwo że nie są one uciążliwe proszę się tak poprzesiadać z jednym dzieckiem na ręku a z drugim prowadzonym za rękę, najlepiej gdy jest ślisko)

Przede wszystkim skracanie 112 do Nowego Bemowa jest bezsensowne, naprawdę masa osób jeździ tym autobusem z Jelonek na Bielany i Żerań - wystarczy rano sprawdzić, na Nowym Bemowie jest 

już z reguły pełny  - jeśli bardzo potrzebne jest skrócenie mógłby startować choć z Os. Górczewska.

Skracanie 171 do Księcia Janusza przy jednoczesnym nie spełnieniu obietnicy powrotu E-2 pozbawia Nowe Bemowo jedynego bezpośredniego autobusu do Centrum. Tramwaje są, ale często zdarzają 

im się przestoje i wtedy bezpośredni kurs autobusem jest bezcenny.

Dzień dobry, w związku z możliwością wypowiedzenia się w kwestii zmian, jakie są planowane oraz jako pasażer (aktualnie najczęściej 171) dojazd do pracy - nie wyobrażam sobie skrócenia trasy 171. 

Mieszkając przy ul. Dywizjonu 303 w jaki sposób miałabym dojechać na przystanek Ordona? Autobusem, metrem i dalej autobusem, a następnie przesiadać się na Ordona w jeszcze kolejny, gdyż 

wysiadam na przystanku Szczęśliwicka podążając do pracy? Połączenie tramwajowe nic kompletnie nie da. Mam nadzieje, ze mój głos, a zarazem przekazana uwaga zostaną wzięte pod uwagę. 

Pozdrawiam, Arnika Kupczyk, Bemowianka.

Dzień dobry,

Chciałabym wyrazić swój sprzeciw wobec proponowanych zmian w trasie dwóch linii: 105 i 112.

Linia 105 dowozi głównie ludzi z okolic ul. Batalionów Chłopskich (nowe osiedla) do biurowców przy Rondzie Daszyńskiego. Dla mieszkańców okolic ul. Batalionów Chłopskich metro będzie alternatywą 

dopiero za kilka lat, kiedy oddany zostanie ostatni odcinek metra. Ograniczenie kursowania linii 105 na tym odcinku zwiększy tłok w juz i tak zatloczonych autobusach i zniechęci ludzi do korzystania z 

komunikacji.

Dodatkowo nie bardzo rozumiem zamysł zmiany trasy linii 112. Dlaczego te autobusy maja pomijać Jelonki, skoro metro nie będzie tam dojeżdżać?

Dzień dobry,

Z olbrzymim zaniepokojeniem przeczytałam o planach likwidacji linii 155.

Jest to autobus umożliwiający bezpośredni dojazd do szpitala wolskiego, a dla młodzieży do szkół średnich (LO Sowińskiego i Technikum Kasprzaka). O istotnym znaczeniu linii 155 można się łatwo 

przekonać, wystarczy się nią przejechać .

Dlatego  apeluje o nielikwidowanie linii autobusowej 155.

Zwracam się z prośbą o pozostawienie aktualnie kursującego autobusu 155 dojeżdżam nim bezpośrednio do pracy wysiadając na przystanku Antka Rozpylacza gdzie niedaleko mieści się przychodnia 

w której pracuję. Likwidacja tego autobusu to napewno nie tylko dla mnie duże utrudnienia w poruszaniu się po Warszawie a szczególnie problem z dotarciem do pracy bez przesiadki

Witam,

Proszę o pozostawienie linii autobusowej 155 po otwarciu 2 linii metra na Woli. Jestem mieszkanką Warszawskiej Woli przy ulicy Stromej. Autobusem dojeżdżam codziennie do pracy. Odległość którą 

miałabym pokonać do najbliższej stacji metra jest bardzo długa.Dodam, że autobus 155 kursuje ze zmniejszą częstotliwością



Dzień dobry,

chciałbym przedstawić moje uwagi dotyczące proponowanych zmian tras linii autobusowych po otwarciu metra na Woli.

1. Proponuję przywrócenie linii 171 do jej trasy sprzed budowy metra.

Uzasadnienie: 

- Proponowane zmiany skutkują ograniczeniem liczby autobusów kursujących ulicą Górczewską i Leszno do jednego - 190. Przed budową metra było ich cztery, a od ulicy Płockiej nawet pięć. Tak 

drastyczne ograniczenie liczby autobusów bez istotnego zwiększenia częstotliwości kursowania jedynego pozostawionego, 190, spowoduje duże utrudnienie w dotarciu okolicznych mieszkańców do 

najbliższego im dużego centrum handlowego - Wola Park. Przed budową metra było to łatwe i nie wymagało przesiadek. W proponowanym wariancie albo trzeba będzie czekać dłużej na autobus albo 

podejść lub podjechać do metra, przesiąść się na metro i znowu przesiąść się na autobus na Księcia Janusza. Metro nie specjalnie ułatwia tę podróż, prawda? Dlatego pozostawienie autobusu 171, jako 

drugiego, kursującego pomiędzy kursami 190, byłoby dobrym rozwiązaniem.

- Podobna sytuacja ma się z dojazdem do Parku Moczydło i Szymańskiego oraz basenów otwartych Górczewska, czyli największego w dzielnicy skupiska terenów rekreacyjnych.

- Skrócenie trasy linii 171 powoduje zabranie jedynego środka komunikacji zbiorowej, który łączył ulicę Wrocławską (przystanek Widawska) z ulicą Górczewską/Leszno, ratuszem oraz z centrum miasta. 

Owszem będą inne możliwości: tramwaje oraz metro, ale do nich trzeba dojść lub podjechać autobusem. Co skutecznie wydłuża i utrudnia taką podróż, zwłaszcza dla osób o ograniczonej ruchliwości - 

osoby starsze, których jest coraz więcej na Bemowie oraz rodzice z dziećmi. W dodatku dotarcie np. na ulicę Leszno będzie wymagało dodatkowej przesiadki. Podobnie będzie m.in. z Placem Trzech 

Krzyży.

2. Proponuję przywrócić linię 520 do jej trasy sprzed budowy metra

Alternatywnie, wydłużyć trasę tej linii w stosunku do zaproponowanej zmiany aż do al. Prymasa Tysiąclecia (PKP Młynów).

Uzasadnienie: 

- Jest to jedyne bezpośrednie połączenie Woli (okolice ulic Górczewskiej/Leszno) z Pragą Południe, oraz z Placem Konstytucji, parkiem Łazienki itd. Wola, zwłaszcza Młynów, jest dzielnicą osób 

starszych, dlatego każda przesiadka to dodatkowe utrudnienie. Przesiadki dodatkowo wydłużają czas przejazdu (przejście z przystanku na przystanek oraz czekanie na drugi środek transportu).

- Przy pozostawieniu starej trasy byłoby to dodatkowe ułatwienie w dotarciu do Wola Parku, o którym pisałem powyżej, oraz do kompleksu parków i basenów (nawet w alternatywnej wersji).

Mam nadzieję, że moje propozycje i argumenty spotkają się z pozytywnym przyjęciem i zostaną uwzględnione w planowanych zmianach tras linii autobusowych.

Dzień Dobry, 

Jako długoletnia mieszkanka Woli chciałabym zabrać głos w proponowanych zmianach komunikacyjnych po otwarciu kolejnych odcinków II linii metra. 

Moja rodzina korzysta z komunikacji miejskiej i chcielibyśmy stanowczo zaprotestować przeciwko zmianą jakie mają objąć linię 105. Codziennie korzystam z tej linii jadąc do pracy. Wsiadam na 

przystanku R.Daszyńskiego i jadę w kierunku Browarnej. Linia 105 jest bardzo mocno oblegana, kursy skrócone są częstsze korzysta z nich mnóstwo ludzi, ale też i te do krańca Browarnej są bardzo 

oblegane. Autobusy są przepełnione i w godzinach szczytu naprawdę czasem trudno wejść do autobusu. Nie wyobrażam sobie- jak  również inni  pasażerowie z mojego osiedla ( słychać ogromne głosy 

krytyczne w związku ze zmianą tej linii )aby nagle linia 105 miała kończyć bieg na R. Daszyńskiego. 

Rozumiem, że otwarcie III kolejnych stacji metra poprawi znacznie komfort komunikacyjny na Bemowie i Woli , ale nie rozwiąże to wszystkich problemów. Chyba każdy kto korzysta z metra w godzinach 

szczytu wie, co się dzieje na peronach jak trudno czasem dostać się do pociągu, a przecież na R.Daszyńskiego pociągi już przyjadą pełne a będą musiały zabrać jeszcze bardzo wielu pasażerów. Poza 

tym, linia taka jak 105 jeździ trasą inną niż pociągi metra, a mając do wyboru jazdę bez przesiadek do celu, a metrem z przesiadkami znaczna większość ludzi wybiera trasę bez przesiadki. 

To samo dotyczy linii 109 która ma jeździć ze zmniejszoną częstotliwością, metrem nie dojedziemy bezpośrednio na dworzec centralny, linia ta jest bardzo ceniona i oblegana przez pasażerów i powinna 

jeździec z obecną częstotliwością.

Przecież wydaje się, że misją transportu miejskiego jest to aby zachęcać pasażerów do korzystania tej formy komunikacji i powinno się uwzględniać potrzeby pasażerów, a nie osiągnie się tego jeśli 

będzie się zmuszać ludzi, aby jadąc do pracy przesiadali się po kilka razy tylko dlatego, że otwarto kolejne stacje metra i trzeba z nich korzystać. Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą w 

imieniu swoim jak i innych pasażerów o pozostawienie linii 105 w dotychczasowym układzie tj. na trasie Os. Górczewska-Browarna. 

Witam.  Linia 520 powinna zostać na starych zasadach i rozkładu jazdy .Po pierwsze  szybko można dostać się na pl. Bankowy  i ul. Królewską oraz   na Saską Kępę  i trasę  Lazienkowska.

Jest to bardzo dobra linia  .Mieszkam na Woli  na ul. Górczewskiej 61 lat  i nie wyobrażam sobie  żeby tylko 190 autobus oprócz oczywiście  metra był  łacznikiem z przesiadkami dla starszych 

mieszkańców  Woli.

Szanowni Państwo,

jestem mieszkanką Marysina Wawerskiego i z przejazdów linią 520 korzystam niemal codziennie i w różnych godzinach - jeżdżąc często aż do Okopowej. Widzę zatem, że konieczność utrzymania 

bezpośredniej linii na bliską Wolę jest niezbędna. Wielu ludzi zza Wisły dojeżdża bowiem tym autobusem do pracy nie tylko do Centrum, ale również dalej - na Plac Bankowy i na kolejne przystanki w Al. 

Solidarności. Warto pamiętać, że jest to również linia, dzięki której można się dostać do sądów w Al. Solidarności i do innych instytucji publicznych - szkół, których w Śródmieściu i na bliskiej Woli jest co 

najmniej kilkanaście, urzędów - w tym Ratusza Warszawskiego i Urzędu dzielnicy Wola. Trasa tej linii tylko na niewielkim odcinku pokrywa się z trasą 1 linii metra (od Politechniki do Arsenału), a z 2 linią 

nie pokrywa się wcale. Skrócenie tej linii do Centrum znacznie wydłuży czas podróży ze względu na konieczność przesiadania się.

Warto również pamiętać, że nie tylko młodzież i osoby pracujące korzystają z tej linii, ale również osoby starsze, a dla nich konieczność przesiadania się jest szczególnie uciążliwa ze względu na 

zmniejszoną sprawność ruchową. Zakończenie kursu tej linii w Centrum nie jest dogodne również ze względu na duże odległości pomiędzy przystankami i konieczność korzystania z przejścia 

podziemnego, którego drożność szczególnie w godzinach szczytu jest bardzo ograniczona. Dużo lepszym rozwiązaniem byłoby doprowadzenie tej linii (jeśli już musi być skrócona jej trasa) do Placu 

Bankowego, gdyż tam łatwiej jest się przesiadać do innych środków komunikacji (bliżej rozmieszczone przystanki i przejścia naziemne).

Liczę, że te uwagi pomogą Państwu w opracowaniu takiej trasy tej linii, aby była ona jak najdogodniejsza dla korzystających z niej pasażerów. Bo przecież o pasażerów tu chodzi.

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o pozostawienie linii 102 w dotychczasowym kształcie.

Linia ta łączy Olszynkę Grochowską i Szaserów (w tym: szpital!) z centrum, Powiślem i Wolą i jest jedyną taką bezpośrednią trasą.

Jej skrócenie znacząco wpłynie na utrudnienie w skomunikowaniu się tych dzielnic z centrum.

Będę wdzięczna za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Dzień dobry,

Chciałbym zgłosić swoje uwagi do proponowanych zmian:

1. Proponowana częstotliwość kursowania linii 109 jest zbyt mała, metro nie dojeżdża do Dworca Centralnego a linia 10 nie może być traktowana jako zamienna ze względu na rozmieszczenie 

przystanków tak przy Prostej/Karolkowej i Rondzie Daszyńskiego oraz przy Dworcu Centralnym. Chcecie Państwo ograniczyć mocno dostępność komunikacji w/w kierunku co będzie szczególnie 

uciążliwe dla dojeżdżających z okolicy ulic Kasprzaka, Karolkowej i innych położonych w pobliżu. Są tu duże osiedla w pewną grupą osób przemieszczających się w kierunku Dworca Centralnego i 

kontynuujących podróż dalej np. do Międzylesia. Częstotliwość kursowania powinna zostać zachowana conajmniej w godzinach 6-9 na poziomie nie mniejszym niż 10 min. Może warto rozważyć 

dodatkowe kursy linii 109 z przystanku przy rondzie Daszyńskiego albo dodatkową linię uzupełniającą an tej samej trasie?

2. Proponowane skrócenie trasy linii 105 też skutecznie zmniejsza użyteczność komunikacji miejskiej w rejonie ronda Daszyńskiego. Proponowana linia 106 (również potrzebna) powoduje, że 

mieszkańcy osiedli (wymienionych wyżej) będą musieli dojść spory kawałek do nowej linii. Na osiedlu przy ul. Kasprzaka dla przykładu mieszka spora liczba ludzi starszych i dodatkowe dojścia i 

przesiadki powodują ich wykluczenie komunikacyjne. Najlepszym rozwiązaniem byłoby utrzymanie aktualnego układu linii 105 (kursy do ronda Daszyńskiego i kursy do Browarnej) może, z mniejszą 

częstotliwością kursów do Browarnej ale z ich utrzymaniem.

Ogólnie propozycje ZTM powodują mocne uszczuplenie komunikacji miejskiej z okolic ronda Daszyńskiego w stosunku do stanu sprzed przedłużenia metra, co jest niedopuszczalne w nowoczesnym 

mieście jakim ma być Warszawa i może spowodować powrót mieszkańców do poruszania się samochodami - a to jest w sprzeczności z mocno akcentowaną polityką m. st. Warszawy.

Mam jeszcze pytanie: Co z powrotem linii 8 lub innej skręcającej z Prostej w kierunku Placu Zawiszy? Tramwaje w tej relacji zostały zlikwidowane przy okazji budowy centralnego odcinak II linii metra i 

pomimo pojawiających się zapowiedzi nie zostały przywrócone. Czy w takim razie jest planowane ich przywrócenie czy pozostaje to kolejnym "usprawnieniem" komunikacji miejskiej tak aby podróżnym 

nie było zbyt wygodnie?

Witam,

Wraz z rodziną zamieszkujemy osiedla na Człuchowskiej i korzystamy z pętli na Olbrachta. W związku z tym składamy petycje, aby pomimo otworzenia nowego odcinka metra nie rezygnować z 

połączenia osiedli przy Olbrachta z linia tramwajową, tj pokrywającego się z obecną linią 155. 

Obecna linia 155 przewozi ok 60 % pasażerów korzystających z tramwai jadących w innych kierunkach niż metro. Ponadto linia ta jest znacząca dla wszystkich rodziców i dzieci z rozwijających się 

osiedli, uczęszczajacych do żłobka, przedszkola i szkół z Olbrachta i  Redutowej.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz osobne petycje składane przez mieszkańców okolicy pętli Znana, zwracamy się z wnioskiem o uruchomienie linii która będzie dawała wybór mieszkańcom Ulrychowa i 

Odolan korzystania zarówno z linii metra jak i łatwego dostępu do tramwaju.

Dzień dobry,

piszę w sprawie likwidacji trasy autobusu 155 oraz zmiany trasy autobusu 167, które są przewidziane na czas po otworzeniu 2 linii metra w okolicy woli.

Autobus 155 i 167 umożliwia obecnie dojazd bezpośredni z ul. Znana oraz Antka Rozpylacza do tramwajów w okolicy reduty wolskiej. W momencie zmiany trasy 167 i likwidacji linii 155 nie ma szans 

dostać się bezpośrednio do tramwajów jadących ul. Wolska. 

Poniżej w załączniku przesyłam petycje w ww sprawie.Transport publiczny na Woli powinien być dostosowany do rzeczywistych potrzeb mieszkańców a połączenia autobusowe powinny współgrać z nowymi stacjami metra i tym samym zwiększać 

popularność transportu publicznego. W związku z tym kategorycznie nie zgadzam się na skierowanie linii 520 na nowa trasę. Jest to jedyny autobus przyspieszony, którym można bezpośrednio z Woli, 

poprzez Centrum, dostać się  na drugą stronę Wisły. Z Woli dojeżdża nim do pracy mnóstwo osób! Metro w tym przypadku nie rozwiązuje sprawy, zabranie tej linii wiąże się jedynie ze zwiększeniem 

liczby przesiadek :(

Szanowni Państwo!

Zwracam się z uprzejmą prośbą, zarówno moją jak i mojej rodziny o to, aby nie zawieszać kursowania linii 155 po otwarciu metra na Woli. Linia ta jest jedynym bezpośrednim połączeniem dla dzieci 

dojeżdżających z naszego osiedla (Człuchowska 2a-g) do Szkoły Podstawowej numer 238 im. Christo Botewa na ulicy Redutowej.

Dodatkowo jest to jedyne bezpośrednie połączenie do tramwaju.

Między innymi, dzięki temu połączeniu zmniejszyliśmy ilość samochodów do jednego, w większej mierze opierająca się na transporcie miejskim.



Dzień dobry, z przerażeniem przeczytałam, że planowane jest skrócenie trasy linii 112. Chciałam wyrazić sprzeciw wobec tych planów!

Ta linia łączy ze sobą cztery warszawskie dzielnice, czyli Bemowo, Bielany, Żoliborz oraz Targówek. To jedyne takie połączenie. Skrócenie trasy spowoduje konieczność kilkukrotnego przesiadania się 

pasażerów. Ta trasa funkcjonuje chyba od 20 lat. Mieszkańcy często z niej korzystają. Ta zmiana nie ma związku z metrem. Wola zyskuje metro i autobusy, a Jelonki odcina się od Bielan i Żoliborza.

To skandaliczny pomysł!

Dzień dobry,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pozostawienie starej trasy linii  autobusowej 102, ponieważ ułatwia to większości osób podróż z Grochowa do pracy na Woli bez przesiadania się w inny środek 

transportu. Ułatwiony jest również dojazd z Grochowa do Centrum Nauki Kopernik czy na Stare Miasto.

Uprzejmie proszę o pozytywne przyjęcie moich argumentów za pozostawieniem starej trasy linii autobusowej 102.

Witam

Dzisiaj korzystam z przystanku na Deotymy gdzie średnio odjeżdża osiem autobusów na godzinę dwóch linii 184 i 197. Po zmianach z przystanku ma odjeżdżać autobus z częstotliwością dwóch na 

godzinę.  Taka zmiana dla mieszkańców Koła nie jest żadną zachętą z korzystaniem z metra. Autobus nowej linii powinien jeździć częściej min 5 razy na godzinę dowożąc pasażerów  do metra.

W  zmianach komunikacji proponujecie państwo likwidację linii autobusowej 155, która została ZAWIESZONA na czas budowy centralnego 

     odcinka II linii metra .

     Linia po pewnym czasie została uruchomiona na innej trasie , teraz ma iść do likwidacji?

     Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby uruchomienie tej linii na dawnej trasie linii166 czyli Młynów - Torwar?

     Ta trasa była bardzo wygodna dla mieszkańców Młynowa.Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na propozycję konsultacji pragnę zauważyć, że planowany przebieg i częstotliwość kursowania linii 102 jest nie do końca zrozumiała. Nie jest do utrzymania jej dotychczasowy przebieg (na 

którym łapie spore opóźnienia i faktycznie będzie równoległa do metra). Jednak wedle nowej propozycji linia ta będzie funkcjonowała z przysłowiowego "nikąd do nikąd" w takcie autobusu 

międzymiastowego. Zapewne w krótkim czasie wyciągnięty zostanie wniosek, że można ją zlikwidować. Więc albo zrobić to od razu, albo nieco zmodyfikować jej przebieg i takt. Najprościej byłoby nie 

kończyć jej biegu na Rondzie Waszyngtowa (bo jaki związek ma to rondo z otwarciem kolejnych stacji metra ?), lecz poprowadzić tak, jak dotychczas, czyli zjazdem na Wybrzeże Szczecińskie do pętli 

przy Metrze Stadion (analogicznie, jak E-1), co zapewniłoby dojazd do metra z ciągu al. Waszyngtona (a takiego dziś nie ma faktycznie). Jeśli jednak dojazd ten miałby być efektywny, to należałoby 

choćby obsługiwać go autobusami mini (8m), ale częściej - co 15/20 minut. 

Czyli trasa: PKP Olszynka Grochowska-Chłopickiego-Szaserów-Wiatraczna-Chrzanowskiego-Mińska-Podskarbińska-Międzyborska (z powrotem: Grenadierów)-Waszyngtona-Rondo Waszyngtona-

Wybrzeże Szczecińskie-Sokola-Metro Stadion

Można także poszukać bardziej ekstrawaganckiego rozwiązania - brak dziś np. dogodnego połączenia okolic ul. Dwernickiego i ciągu al. Waszyngtona z Saską Kępą. Więc dlaczego nie skręcać na R. 

Waszyngtona w ul. Francuską, a następnie powracać na nią ul. Międzynarodową (na zasadzie linii okólnej) lub zakończyć na gdzieś na Saskiej Kępie (również autobusy mini lub midi w takcie co 15 

minut). 

Czyli trasa: Gocławek Wschodni-Szaserów-Wiatraczna-Chrzanowskiego-Mińska-Podskarbińska-Międzyborska -Waszyngtona-R. Waszyngtona-Francuska-Zwyciężców-Międzynarodowa-Waszyngtona-

Grenadierów-Podskarbińska Mińska-Chrzanowskiego-Wiatraczna-Szaserów-Gocławek Wschodni. 

Witam,

Jak w temacie, Proszę o pozostawienie linii 102. Jest dla mnie bardzo ważna. Dojeżdżam nią do pracy.  Szanowni Państwo,

w związku z informacją o zaplanowanej zmianie trasy autobusu 102, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o modyfikację planu tej modyfikacji. Mieszkam przy skrzyżowaniu ul. Osowskiej i ul. 

Chłopickiego, przystanek Chłopickiego i ruszające stamtąd 102 jest moją jedyną opcją bezpośredniego dojazdu z domu do Biblioteki Uniwersyteckiej czy Uniwersytetu Warszawskiego – osób w mojej 

sytuacji, studentów, wykładowców i nie tylko, mieszkających na Grochowie są tysiące i każdą z nich dotknie ta zmiana. Rozumiem konieczność wyłączenia 102 z ruchu w związku z nową linią metra, 

oddaną do użytku dla mieszkańców Woli, proszę jednak pamiętać również o mieszkańcach Pragi Południe, którzy w związku z ograniczonymi możliwościami – w przypadku, w którym 102 nie pojedzie 

dalej niż na Rondo Waszyngtona – będą skazani na przesiadki lub wybór własnego środku transportu, co w obecnej sytuacji, niemal permanentnego kryzysu smogowego, byłoby okolicznością na 

szkodę nas wszystkich.

W związku z powyższym raz jeszcze zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o pozostawienie jedynego bezpośredniego połączenia z Grochowa na Uniwersytet Warszawski i do Biblioteki 

Uniwersyteckiej, czyli linii 102.

Szanowni Państwo,

Chciałabym podzielić się moją propozycja dotyczącą komunikacji na Woli po otwarciu metra. Uważam, ze dobrym rozwiązaniem jest przedłużenie ulicy Fort Wola i bezpośrednio z przystanku Cmentarz 

Wolski skierować autobusy do metra Księcia Janusza. Osiedla przy Jana Kazimierza, Sowinskiego i Fort Wola rozrastają się dość szybko. Istnieje duże zapotrzebowanie na bezpośredni transport 

miejski do metra w tych rejonach. Bardzo dobrym pomysłem jest również stworzenie nowych linii Cmentarz Wolski - metro Księcia Janusza via Polczynska, co zostało zaproponowane przez Państwa.Dzień dobry,

 w nawiązaniu do przedstawianych projektów zmiany trasy autobusu linii 167 po otwarciu nowych stacji II linii metra na Woli, chciałam prosić o pochylenie się nad tą kwestią. 

Planuje się zmienić końcowy odcinek w kierunku pętli ZNANA, tak, że autobus zostanie skierowany na ulice Górczewską na której i tak kursować będzie kilka linii autobusowych i przecież nowo powstałe 

metro, podczas gdy ulice którymi jeździ na końcowym odcinku w chwili obecnej tj. ul. Redutowa i okoliczne pomniejsze od niej odchodzące zostaną odcięte od komunikacji, tym bardziej, że planuje się 

jednocześnie likwidację kursującej na tym odcinku linii 155. 

Z ulicy Olbrachta do metra będzie umiarkowanie daleko podczas gdy do szeregu linii tramwajowych nawet bardzo. Znaczna ilość mieszkańców dzięki możliwości przejechania linią 167 do tramwaju 

mogła zaniechać korzystania z prywatnych samochodów, natomiast gdy będzie musiała tą samą trasę pokonać pieszo, w mojej opinii nie będzie tak skora do korzystania z transportu publicznego. 

Problem ten ma szalenie istotne znaczenie w świetle narastającego problemu korków i smogu.  

Proszę zwrócić uwagę, iż dojazd do Ronda Zesłańców Syberyjskich czy Ronda Tybetu nie jest możliwy za pośrednictwem metra zatem własnie tych odcinków nie powinno się pozbawiać linii 

autobusowych. Obecnie funkcjonująca trasa autobusu 167 zapewnia doskonałe połączenie dzielnicy Wola z dzielnicą Ochota w stosunkowo krótkim czasie - jest to unikalne połączenie, biorąc pod 

uwagę jak duże obciążenie ruchem samochodowym panuje na ul. Kasprzaka oraz Al. Prymasa Tysiąclecia, warto byłoby pozostawić linie autobusową która nie wpłynęłaby na zwiększenie tego 

obciążenia.  

Proszę zwrócić ponadto uwagę, iż na ul. Elekcyjnej można przesiąść się w kilka nawet autobusów jadących do ulicy Górczewskiej.  

Uprzejmie proszę o rozważenie przytoczonych kwestii oraz pozostawienie linii 167 w obecnym biegu.

Dzień dobry,

piszę w sprawie potencjalnej zmiany kursu jazdy autobusu 102.

Jest to kluczowe bezpośrednie połączenie Pragi ze Starym Miastem i Powiślem.

Proszę o pozostawinie tej trasy bez zmiany.

Dzień Dobry,

Proszę o zwrócenie uwagi na dojazd do stacji Metra mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego, który jest znacznie większą miejscowością i położona znacznie bliżej zachodniej części Warszawy (Bemowa) 

niż Leszno, Mariew i Koczargi. Ponadto z dużo większą ilością i mieszkańców i dużo intensywniej się rozbudowującym, zwłaszcza jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (zwłaszcza w 

zachodniej części Ożarowa, gdzie brak jest komunikacji, a najbliższy jedyny autobus 713 w soboty i niedziele kursuje raz na godzinę).

Mieszkańcy Ożarowa Maz. powinni mieć również zapewniony bezpośredni dojazd autobusowy do linii Metra.

Dzień dobry, 

W ramach zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej po otwarciu wolskiego odcinka metra, proszę o rozważenie przywrócenia pierwotnej trasy autobusu 184 lub zaproponowanie innego 

bezpośredniego połączenia zachodnich Odolan z Dworcem Zachodnim. Ułatwiłoby to ludziom tam mieszkającym korzystanie z Dworca jako miejsca przesiadkowego w podróży do wielu miejsc w 

mieście- np do zagłębia biurowego na Służewcu. Aktualnie, konieczność przesiadki dyskwalifikuje takie połączenie

Szanowni Państwo,

Chciałabym wyrazić swój głos na temat proponowanych zmian w trasie linii 102.

Myślę, (chyba jak większość osób z przede wszystkim Grochowa Północnego ), że plan wycofania linii ze Śródmieścia i Woli jest mocno nieprzemyślany i bardzo nieprzychylny mieszkańcom Pragi. 

Pozbawia nas możliwości szybkiego i co ważne bezpośredniego dotarcia do śródmieścia od strony starówki, mostu świętokrzystkiego. Tak dogodne połączenie Grochowa z Traktem Królewskim jest tu 

bardzo ważne, zupełnym nonsensem będzie niemożność przeprawienia się na drugą stronę Wisły.

Mam nadzieję, że uda się zachować dotychczasowy kształt trasy.

Dzień dobry, chciałem się sprzeciwić zmianie trasy 112. Nie może być tak, że nie będzie połączenia między Jelonkami, Bemowem a Bielanami i Żoliborzem. Już zabrane zostało połączenie linią 28, więc 

mieszkańcom zostaje tylko 112. To linia jeżdżąca przez Jelonki, Górce, Bemowo od wielu, wielu lat. Korzysta z niej wiele osób. Bardzo proszę nie zmieniać jej trasy.

Szanowni Państwo,

chciałabym wyrazić swój stanowczy sprzeciw przeciwko planom skrócenia trasy linii 112, skasowania linii E2 po otwarciu metra. Proponowane zmiany odetną mieszkańców Jelonek od 

BEZPOŚREDNIEGO i wygodnego połączenia z Bielanami, Żoliborzem i Targowkiem oraz Wilanowem. Państwa trwajaca od dawna polityka wyrzucania z Jelonek wszystkich dlugodystansowych linii, 

które umożliwiają BEZPRZESIADKOWE poruszanie się po mieście, i likwidowania wszelkich dogodnych tras (506, E2, 507, 106, 8, skrocenie 105 i ZMUSZANIE pasażerów do korzystania z krótkiej i 

niedogodnie zaprojektowanej linii metra) jest skandaliczna. W ostatnich latach komunikacja w tej części miasta uległa dramatycznemu pogorszeniu, biorąc pod uwagę ciągłe zmiany tras np. tramwajów, 

przyjeżdżających przez Jelonki.

Witam,

wyrażam stanowczy sprzeciw w sprawie zmiany trasy autobusu linii 112. Pomijając fakt, że to jedyna linia łącząca 4 dzielnice i warto żeby tak zostało. Jest ona także jedyną linią łączącą Nowe Bemowo z 

Jelonkami, po zmianie jej trasy dojdzie do tego, że chcąc przemieścić się komunikacją miejską w obrębie jednej dzielnicy (bemowo) zmuszeni będziemy jechać z co najmniej 1 przesiadką... Linia 220 nie 

jest dobrą alternatywą... kursuje co 30 minut i robi objazd przez Stare Bemowo.

Szanowni Państwo,

Korzystając z przeprowadzanych konsultacji, chcę zasugerować wydłużenie trasy tramwaju nr 11 do placu Narutowicza, które umożliwiłoby połączenie Woli z Ochotą. To zaledwie trzy przystanki dalej 

niż obecnie (koniec trasy nawrotką na Prostej), a dałoby możliwość łatwiejszej przesiadki do tramwajów kursujących ul. Grójecką i Filtrową.

Tak latem kursowało 28 i to było dobre.



Szanowni Państwo,

chciałam zaprotestować przeciwko planowanemu skróceniu linii 112. Linia ta jest bardzo ważna dla mieszkańców Jelonek. Zaproponowane zmiany są nie do przyjęcia. Proszę wziąć pod uwagę głos 

mieszkańców.

Witam,

chciałbym wyrazić swoje niezadowolenie ws skutków zmian, które mają być wdrożone po otwarciu kolejnych stacji metra.

Likwidacja linii 155 oraz zmiana trasy 167 spowoduje brak bezpośredniej komunikacji z osiedli w okolicach ul. Znanej w kierunku ulicy Wolskiej (przesiadka do tramwaju). Obecne trasy obu tych linii 

przebiegają w ciągu ulicy Redutowej, co stanowi dogodną komunikację do szkoły na ul. Redutowej.

Z góry dziękuję za uwzględnienie mojej prośby.

Szanowni Państwo,

w ramach konsultacji związanych ze zbliżającym się otwarciem stacji KSIĘCIA JANUSZA chciałbym zwrócić uwagę na problem mieszkańców okolicy przystanku RODŁA oraz ulicy ŻOŁNIERZY 

WYKLĘTYCH.

Pomimo bogatej infrastruktury na Bemowie dojazd z tego osiedla do ścisłego centrum zajmuje w praktyce, w godzinach szczytu, 45-50 MINUT, czyli dłużej niż dojazd w to samo miejsce pociągiem ze 

Skierniewic.

PROBLEM:

Okolice przystanku RODŁA widnieją na mapach długości dojazdów do centrum jako jedne z najmniej korzystnych w Warszawie.

To dlatego, że z przystanku RODŁA bez przesiadki można się dostać do centrum jedynie linią 171, którą można nazwać turystyczną. Wykonuje ona wielką literę "S" po Bemowie, zatrzymując się na 

szeregu przystanków i świateł, zanim w ogóle skieruje się w stronę centrum. Żeby dotrzeć nią z RODŁA na DWORZEC CENTRALNY należy pokonać 24 przystanki, co w połączeniu z korkami daje co 

najmniej 40 minut jazdy (w godzinach szczytu).

Również obecne alternatywne propozycje, z przesiadkami, są niekorzystne. Można wybrać:

- linię 122, która nadrabia drogi, jadąc najpierw na ulicę Kochanowskiego, potem cofając się na Maczka do Cmentarza Wojskowego, żeby finalnie skręcić w Krasińskiego i po 25-30 minutach (w 

godzinach szczytu) dotrzeć do Placu Wilsona, gdzie trzeba się przesiąść na metro, które jedzie do centrum kolejne 10 minut 

albo można

- podjechać z RODŁA jeden lub trzy przystanki do tramwaju 23, 24 lub 35, odczekać na tramwaj, a następnie jechać nim kolejne 35-40 minut.

Wszystkie warianty oznaczają podróż z przystanku RODŁA do centrum dłuższą niż 40 minut.

PIERWSZA PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA PROBLEMU:

Wystarczyłoby skierować linię 184 tak, aby z ulicy Powstańców Śląskich skręcała w ulicę Piastów Śląskich i następnie w Żołnierzy Wyklętych, a dalej normalnie jechała Wrocławską i Obozową w stronę 

Koła. Przedłużyłoby to przejazd linii 184 jedynie o jakieś 2 minuty (na Piastów Śląskich i Żołnierzy Wyklętych nie ma korków, a za to autobus uniknąłby obecnego kłopotliwego skrętu w lewo z 

Powstańców Śląskich we Wrocławską). 

Dzięki tej zmianie mieszkańcy osiedli okolic RODŁA zyskaliby szybkie połączenie ze stacją KSIĘCIA JANUSZA.

DRUGA PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA PROBLEMU:

Można by skierować linię 112 tak, aby z ulicy Powstańców Śląskich skręcała w ulicę Piastów Śląskich i następnie w Żołnierzy Wyklętych, a dalej normalnie w kierunku pętli Karlin lub - jak jest to 

planowane - na pętlę Nowe Bemowo.  

Dzięki tej zmianie mieszkańcy osiedli okolic RODŁA zyskaliby szybkie połączenie ze stacją SŁODOWIEC.

W obydwu przypadkach podróż z przystanku RODŁA do centrum skróciłaby się o około 10 MINUT.

Uprzejmie prosiłbym o wzięcie powyższych komentarzy pod uwagę.

Dzien dobry, 

Pisze w sprawie likwidacji bezpośredniego autobusu z przystanku Znana przez ul Redutowa w kierunku ul Wolskiej. (Autobus 155). Nasze dzieci chodzą do szkoły przy ul Redutowej i nie będą miały 

bezpośredniego połączenia komunikacyjnego do szkoły. Wg proponowanych zmian będą musiały przesiadać się przy rondzie na ul Redutowej. Uważam ze jest to bardzo niebezpieczne, gdyż będą 

musiały przechodzić przez kulka pasów, jak również czekać na przystanku na kolejny autobus. 

Bardzo proszę wziąć to pod uwagę  podczas ustalania nowych połączeń komunikacyjnych. 

Szanowni Państwo,

Chciałbym wyrazić swoje zdanie dotyczące zmian trasy autobusów 102 i 105. 

Usunięcie obu tych linii z ulicy Grzybowskiej spowoduje całkowity brak komunikacji autobusowej na linii Siedmiogrodzka - Krakowskie Przedmieście. Należy zauważyć, że przystanki autobusowe są dużo 

częstsze niż przystanki metra. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że autobusami w tej części miasta (na tym odcinku) podróżują niepełnosprawni, którym łatwiej jest korzystać z autobusów lub 

tramwajów niż metra (szczególnie na krótkich trasach).

Proszę również zwrócić uwagę, że w tej części Woli powstało w ostatnim czasie bardzo dużo osiedli mieszkaniowych i biurowców, co więcej, nadal one powstają co powoduje dużo wyższe natężenie 

ruchu w tym rejonie, a zapewne tłum ludzi przyjeżdżających na stację metra Rondo Daszyńskiego rano i odjeżdżających w godzinach popołudniowych ulegnie wielokrotnemu zwiększeniu. 

Pomysł całkowitego wyłączenia linii 105 i 102 na odcinku całej ulicy Grzybowskiej uważam za wysoce nierozsądny. Już teraz tymi autobusami podróżuje bardzo dużo ludzi, a nie sądzę, żeby po 

uruchomieniu drugiej linii metra w całości, ta sytuacja diametralnie uległa zmianie (tak żeby likwidować autobusy).

Dzień dobry, 

w proponowanych trasach autobusów wprowadzanych w związku z przebudowa ulicy Gorczewskiej nie ma ani jednego autobusu, który jechałby ulica Księcia Janusza, a trasy autobusu są wydłużone 

skretami w Ciolka i Deotymy. Wnioskuję, aby autobus 201 jechał ulicą Księcia Janusza, a nie Ciolka, trasy autobusów pokrywają się ze 197. Bardzo ważnym i wskazanym byłoby gdyby dano możliwość 

przejazdu przez ulicę Księcia Janusza. Równolegle do tras ulic Ciolka poprowadzone są trasy przez ulicę Deotymy, a ulica Księcia Janusza jest pozostawiona bez autobusu.

Wnioskuje też aby autobusy powróciły wcześniej niż razem z otwarciem metra. Koszmar komunikacyjny dotyka mnie i moje małe dziecko, które odbieram codziennie z przedszkola. Niestety nie było dla 

nas miejsc w przedszkolach pod domem i muszę przemierzać 1,5 km z 3letnia córka. Gdyby tylko mnie to dotyczyło nie byłby to problem, jednak dotyka mojego dziecka. Podejrzewam, że jest to problem 

wielu rodzi z małymi dziecmi i starszych osób, dlatego bardzo proszę by paraliż komunikacyjny związany z przebudowa Gorczewskiej jak najszybciej się skończonyl,nie czekając na otwarcie metra na 

wiosnę. Jeszcze przynajmniej 3, 4miesiace przed nami, dla mnie, i dla wielu mieszkańców tego rejonu każdy dzień i tydzień się liczy, a kolejne miesiące, zwłaszcza zimowe to koszmar.

Będę wdzięczna za rozpatrzenie tej prośby, jesteśmy zdani na Państwa, pozdrawiam, 

Dzień dobry, 

Pisze w sprawie sprzeciwu likwidacji linii 155. 

Ja ... podpisuje się pod petycja sprzeciwu likwidacji linii autobusowej 155. 1. Czy jest możliwość całkowitej likwidacji linii 102 i jednoczesnego zwiększenia częstotliwości linii 202 tak, aby była częstą linią dowozową do Metra Stadion? Częstotliwość proponowana to 10/10/10.

2. Bardzo dobry pomysł ze 106. Od lat powinna istnieć krótka linia z Młynowa przez Grzybowską na Powiśle oraz jedno 105 kursujące z Górczewskiej do R. Daszyńskiego zamiast co drugiego kursu 

wydłużonego. Wydaje się jednak, że aby oferta była atrakcyjna warto zadbać o lepszą częstotliwość. Obecne 102 i 105 na Grzybowskiej dają: 9 kursów na godzinę w szczycie, 7 kursów w 

międzyszczycie, 6 w DS. Może warto pomyśleć o zwiększeniu częstotliwości 106 o ile pozwoli na to miejsce na Młynowie? Dodatkowo chciałbym zapytać o wielkość taboru obsługującego linię i plan 

budowy pętli mogącej odciążyć Młynów.

3. 112 - super pomysł. Wreszcie nie będzie potwora przez pół miasto kursującego stadami. Plus za częstotliwość. Czy mogę prosić o koordynację na wspólnym odcinku ze 116 (obie linie są co 10 

minut)?

4. 129 byłoby bardziej atrakcyjne (połączenie Olbrachta z PŚ) jeśli jeździłoby częściej niż co pół godziny. Może jakieś kursy skrócone z Koła do Hali Wola? Dodatkowo bardzo pogorszy się oferta 

transportowa w ul. Deotymy. Autobus co pół godziny na Deotymy to jednak zdecydowanie za mało.

5. 167 - linia która budzi największe zastrzeżenia. Uważam, że Olbrachta powinna mieć linię dowożącą szybko do tramwajów przy Reducie Wolskiej. Oberek przez Księcia Janusza i Elekcyjną znacznie 

wydłuży czas przejazdu i pogorszy ofertę. W końcu priorytetem ma być szyna. Samo 201 to jednak zdecydowanie za mało - dojazd z Olbrachta na Księcia Janusza to zadanie dla przegubowca co 

10/10/10 (tak jak było w przypadku 520). Nie chodzi o numerek i kolor (zgadzam się ze skróceniem 520 do Centrum) tylko o tabor i częstotliwość.

6. 171, 184, 190, 271 - super. Zmiany bardzo dobre.

7. 517 - zdecydowanie nie! Linia do Centrum, czy do pl. Trzech Krzyży - ok. Natomiast pakowanie w stronę Ursusa w korki na Książęcej to zabójstwo dla regularności kursowania. Dodatkowo 517 

powinno mieć godziwe warunki na krańcowanie. Bardzo często pętla Torwar jest zajęta i autobusy są kierowane na postój przy stadionie Legii. Dużo lepszym pomysłem byłoby połączenie z 507. Tylko 

na przeszkodzie stoi niestety różnica w częstotliwości. Dodatkowo 507 by zyskało na punktualności unikając korków na Emilce, które potrafią rozwalić częstotliwość w popołudniowym szczycie.

8. 520 - skrócenie tak. Jak najbardziej.

9. E-2 - wydaje się, że linia okres świetności ma już za sobą. Proponowałbym zrobić kursy skrócone 116 do UW (z Wilanowa) w godzinach szczytu co 5 minut. Postój na Pl. Piłsudskiego. Do Bankowego 

będzie spod UW 111 i 222. W zupełności wystarczy, bo linie oferują jeszcze wolne miejsca. 116 f będzie znaczącym krokiem ku zwiększeniu częstotliwości tej linii na dłuższym odcinku (z Pl. Wilsona, 

kosztem skrócenia 518 do M. Marymont). Niestety ale obecnie 116 i E-2 z Wilanowa do Centrum (rondo De Gaulle`a) jadą mniej więcej tyle samo czasu w godzinach szczytu. Linia po apelach 

pasażerów i systematycznym dokładaniu przystanków nie jest już ekspresem tak jak kiedyś. Być może w przyszłości uda się zwiększyć częstotliwość 116 do 5 minut przez cały tydzień. Ale to już plany.

Będę wdzięczny za wzięcie pod uwagę moich uwag przy planowaniu układu komunikacyjnego na Woli.



Szanowni Państwo,

jeśli wiadomość o planowanej likwidacji linii 171 jest prawdziwa, to pragniemy gorąco zaprotestować przeciwko tej decyzji. To jedyny autobus jaki łączy Solec i Czerniaków z Wolą i zapewnia dojazd do 

pracy bez konieczności uciążliwych przesiadek w godzinach szczytu. Pragniemy też zauważyć, że linia metra w tych godzinach jest już również zatłoczona i likwidacja tej linii jeszcze bardziej zmniejszy 

komfort podróżowania.

Jednocześnie, chcielibyśmy zasygnalizować, że brakuje nam również bezpośredniego połączenia z Traktem Królewskim i Placem Krasińskich. Kiedyś istniało takie połączenie i ucieszyłoby nas jego 

przywrócenie.

Dzień dobry,

 

Proszę o pozostawienie linii 155 na dotychczasowej trasie po otwarciu linii metra.  Ruch musi być obsługiwany przez dwie linii na terenie Ulrychowa. Bardzo proszę nie skracać linii 102. Jest to moje jedyne bezpośrednie polączenie z ulicy Podskarbińskiej z ulicą Królewską. Bardzo proszę to przemysleć, bo skrócenie linii o ponad 50% jest to jakis 

absurd.

Pozdrawiam

Dzień dobry 

Pisze do Państwa w dwóch sprawach związanych z komunikacją na Bemowie. 

po zmianach w tramwajach w tym m.in.:

- usunięciu linii 28 z jego poprzedniej trasy przez Bemowo

- wydawałoby się niewielkiej zmianie trasy dla 10, która tak na prawdę pokrywa się na odcinku Bemowo - Wola z linią 11

Można dostrzec co jest bardzo frustrujące i utrudnia docieranie do pracy na czas, że poranne i popołudniowe tramwaje w godzinach szczytu z i na Bemowo są tak przeładowane, że niejednokrotnie nie 

da się wejść już do wagonu w którym panuje olbrzymi ścisk. To jest sytuacja notoryczna, która ustępuje jedynie w weekend, święta i dni miedzy świąteczne po czym warunki rodem z Indii wracają 

ponownie do warszawskiej komunikacji.

Przystanek Hala Wola w kierunku Woli wydaje się być pierwszym w którym tak ogromne zatłoczenie daje się uczuć a później jest już tylko coraz gorzej i tak co najmniej do okolic Wola Ratusz lub do 

płockiej dla 10 i 11. 13 i 27 zaraz po wyjeździe też wypełniają sie na full.  

W drugą stronę popołudniu jest jeszcze gorzej. 

Ciężko mi uwierzyć, że nikt nie zgłasza takich problemów, a jeżeli mamy tak wstydliwych mieszkańców/użytkowników tego miasta to proszę wysłać kontrole na te trasy, a po tygodniu Państwa pracownicy 

nie będą chcieli już brać udziału w tej kontroli.

Niedorzeczny jest taki stan rzeczy gdzie obrzeżne dzielnice rosnąc od lat są zapominane przy zajmowaniu się tak podstawowymi sprawami, a zarazem ratusz oczekuje od mieszkańców poruszania się 

po mieście komunikacją.

Ponadto zmiana, którą zaproponowaliście Państwo (https://warszawa.naszemiasto.pl/komunikacja-na-woli-po-otwarciu-metra-26-linii-zmienia/ar/c1-7452073) w zakresie autobusu linii 112 odcinając 

właściwie 1/3 trasy jest niezrozumiała tak i dla mnie jak i dla wielu moich sąsiadów oraz rodziny.

Nikt nie znajduje uzasadnia tak bezsensownej zmiany jaką jest wyłączenie odcinka Bemowskiego z rozkładu tej linii. 

Rozumiemy, że zmiany te są wprowadzane przez ludzi, którzy komunikacją po Warszawie niekoniecznie się poruszają, a już z dużą pewnością nie poruszają się liniami w zakresie których dokonują tego 

typu zmian także nie tylko moim głosem ale i wielu mieszkańców bemowa, Targówka czy Bielan jest żądanie pozostawienie tej linii na niezmiennej trasie bo nie ma innej linii pokrywającej ani tą trasę ani 

jej brakujący odcinek w komfortowy sposób. jedyne pokrycie punków końcowych występuje jedynie w linii 190vs112 w zakresie przystanku końcowego CH Marki. 

Być może faktem jest, że linia 112 nie jest tak obłożona pasażerami jak niemieszczące się w głowie obłożenie występujące w opisanych wyżej tramwajach ale nie świadczy to o konieczności 

zredukowania trasy tego autobusu. może powinniście Państwo zrewidować częstotliwość karosowaniu tej linii lub wprowadzić w rozkładzie kilka kursów ze skróconą trasą pozostawiając również kursy z 

jego dotychczasową trasą. 

jest wiele linii autobusowych i tramwajowych które można modyfikować bez większych niedogodności jednak linia 112 zdecydowanie taką nie jest. A proponowanie spychania pasażerów do metra gdy to 

jeszcze nie jest gotowe, a z tego odcinka zabierana jest już obecna komunikacja co co najmniej nieracjonalne. 

Dodam, że prawie całe życie mieszkałem na pograniczu Śródmieścia, Woli i Ochoty co umożliwiało z powodzeniem unikanie Państwa systemu połączeń, a poruszanie się autem w odwrotnym kierunku 

w godzinach szczytu nie było żadnym utrudnieniem. 

Od ponad roku mam doświadczenia z Bemowa, staram się spełniać plan miasta i poruszać się komunikacją by eliminować korki, ale zwyczajnie nie godzę się na taki transport szczególnie widząc, że to 

Państwa zarządzenie siatką połączeń jest na bardzo niskim poziomie. W godzinach szczytu można doświadczyć również wielu linii z dużą częstotliwością w których zajęcie miejsca siedzącego na prawie 

każdym przystanku jest właściwie standardem.

Czekam na stanowisko w powyższych sprawach a także proszę o informację o terminach i miejscach spotkań konsultacji ws. zmian komunikacyjnych. 

Dzień dobry, 

Chciałbym wyrazić swój sprzeciw projektowi usunięcia linii autobusowej 171 z Powiśla. Autobus jeździ przez bardzo dużo ważnych miejsc komunikacyjnych Warszawy. Korzysta z niego wiele osób 

(autobus prawie zawsze jest pełny). Usunięcie go z Powiśla byłoby bardzo dużym utrudnieniem dla wielu mieszkańców. Dobry wieczór,

chciałbym zgłosić swoje uwagi nt. zmian w komunikacji autobusowej po otwarciu metra na Woli.

Po pierwsze uważam, że do czasu zakończenia budowy metra i w związku z tym zamknięcia pętli tramwajowej os. Górczewska, linia 109 powinna jeździć z dotychczasową częstotliwością. Jest to 

dogodne połączenie z Dworca Centralnego na Osiedle Górczewską, bez zbędnych przesiadek. Poza tym, konkurencyjna tramwajowa „dziesiątka” jest w większości obsługiwana taborem 

wysokopodłogowym, co stanowi utrudnienie dla osób starszych czy niepełnosprawnych.

Po drugie, nie wiem czy puszczenie linii 517 do pętli Torwar ma sens i czy ta linia nie będzie w pewnym momencie zatracać swojego przyśpieszonego charakteru, ponieważ wiele osób korzysta z 

dotychczasowej linii 171, na Powiślu, jako umożliwiającej podjazd 1-2 przystanki.

Po trzecie-prawdopodobnie przyzwyczajenie, ale uważam, że kursy linii 105 na Browarną cieszą się dużą popularnością i linia 106 nie zastąpi w stu procentach linii 105, gdyż nawet nie będzie 

możliwości przesiadki między tymi liniami. Rozumiem, że na 105 występują opóźnienia, ze względu na korki np. na ulicy Tamka, ale linia 107 ma też często opóźnienia, ale raczej nikt nie planuje jej 

likwidować. 

Po czwarte, czy linii 271 nie można oznaczyć jako „113” albo „101”, są numery niższe, nie wykorzystywane od dłuższego czasu. Poza tym linia 271 będzie miała niewiele wspólnego ze „171” poza 

krańcem przy Metrze Księcia Janusza.

Po piąte - osoby mieszkające np. przy ulicy Siedmiogrodzkiej, Giełdowej, Rogalińskiej, Skierniewickiej czy Giełdowej, miały bezpośredni autobus - linii 103, na Dworzec Zachodni, od strony ulicy 

Tunelowej, sam często korzystałem z tego połączenia i ubolewam, że na przystanku Krzyżanowskiego nie ma możliwości przesiadki z autobusu jadącego ulicą Kasprzaka. Teraz ten dystans najłatwiej 

pokonać samochodem. Parking przy dworcu Zachodnim od strony ulicy Tunelowej jest płatny, natomiast na autobus wystarczy mieć nawet bilet jednorazowy, który jest zdecydowanie tańszy od opłaty za 

parking.

Witam, 

Proszę o przywrócenie trasy autobusu E-2 co najmniej do przystanku \"Okopowa\". jest to kluczowy środek komunikacji w tym rejonie zapewniający wygodę codziennego podróżowania. 

Składam wniosek o przywrócenie kursowania linii autobusowej 167, która została wycofana z Chomiczówki w związku z budową II linii metra.Po zakończeniu budowy linia 167 powinna zostać 

przywrócona na Chomiczówkę.Jest to najbardziej dogodne połączenie Chomiczówki z Ochotą a szczególnie z okolicami szpitala na ul. Banacha, na ul.Wawelskiej, także z Dworcem Zachodnim. 

Na Chomiczówce mieszka wiele starszych osób którym sprawia trudność obowiązek przesiadania się kilkukrotnego aby dojechać właśnie na Ochotę. Wiąże się to z koniecznością dojścia na inny 

przystanek, przeczekania kilku świateł na przejściu dla pieszych,poczekaniu na następne połączenie , jest to kłopotliwe i wydłuża niepotrzebnie czas dojazdu. 

Te \"usprawnienia\" w komunikacji na pewno nie służą mieszkańcom i są dla nich ogromnym problemem. 

Sama pamiętam jak po operacji nogi musiałam dojeżdżać właśnie do szpitala na Banacha z Chomiczówki, codziennie, z całą zabandażowaną nogą przez 2 tygodnie na zmianę opatrunku i ile mnie to 

kosztowało wysiłku i bólu. 

Tylko dlatego ze wycofano z Chomiczówki linię 167. 

Dlatego bardzo proszę o PRZYWRÓCENIE LINII 167 NA CHOMICZÓWKĘ na jej trasę z poprzednich lat. 

Autobus linii 517 ma skrócą trasę a po uruchomieniu przedłużonej II linii metra ma być ona wydłużona co nie daje wiele mieszkańcom Włoch. Nadal będzie brak bezpośredniego dojazdu z Włoch w 

okolice ronda Waszyngtona, Grochowskiej, Kijowskiej. Prośba o przywrócenie linii 517 do Dw.Wileńskiego. Dodam, że z Włoch na Powiśle jeździ 127 a na Rozbrat można się dostać 187.

Szanowni Państwo, mieszkam przy ul. Boremlowskiej i korzystam z przystanku Osiedle młodych. Po zmianach (otwarcie metra na Woli) linia 102 ma kursować tylko do ronda Waszyngtona, co będzie 

bardzo kłopotliwe dla mieszkańców, ponieważ często korzystamy z lini102, by dojechać bezpośrednio np. na Krakowskie Przedmieście. Ja sama dojeżdżam tą linią na aleję Jana Pawła. Bardzo proszę, 

by nie zmieniać trasy kursowania tej linii. 

W imieniu wielu mieszkańców naszych osiedli (okolice ul. Olbrachta) zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości przywrócenia starej trasy autobusu 520 oraz 155. Szczególnie autobus 155 który 

jeździł wzdłuż Tamki na Torwar był bardzo wygodnym środkiem komunikacji. Z góry dziękujemy za spełnienie naszej prośby.



Witam,

Niedawno WTP przedstawił propozycje zmian tras linii autobusowych po otworzeniu trzech nowych stacji metra na Woli. Uważam, że projekt nie jest najgorszy i jest przemyślany, lecz chciałbym 

zaproponować korektę w projekcie tras linii 105 i 109 oraz 520. Jako mieszkaniec Woli, chciałbym się odnieść do tego i zaproponować jak by było lepiej.

Jak państwo wiedzą, propozycja wycofania linii 171 ze Śródmieścia budzi kontrowersje mieszkańców. Zgadzam się z faktem, że odcięcie bezpośrednio Woli i Bemowa od np. Centrum; Placu Trzech 

Krzyży czy Torwarem nie jest dobrym pomysłem. Moim zdaniem można temu zapobiec dzięki przedłużeniu linii 109 na Torwar w zamian za linię 171 jako jedyny autobus, który połączy wiele ważnych 

obiektów Woli. Poniżej moja propozycja korekty trasy linii 109.

OSIEDLE GÓRCZEWSKA ... Prosta, Emilii Plater; Aleje Jerozolimskie; dalej po trasie 171; TORWAR

Linia ta wtedy nadal by miała bezpośrednie polaczenie z dworcem centralnym ale i również zastąpiłaby linie 171 i utrzymała relacje Bemowo-Wola-Centrum-Solec. Częstotliwość powinna wynosić ok. 10 

minut (ze względu na prawdopodobne duże obciążenie szczególnie na odcinku tzw. Nowej Woli) w dni powszednie zamiast 20 minut. Ta zmiana na pewno zadowoliłaby wszystkich mieszkańców.

Kolejna propozycja jest trasa linii 105 i przedłużenie jej do pętli Dworzec Centralny.

OSIEDLE GÓRCZEWSKA ... Kasprzaka, (RONDO DASZYNSKIEGO); Prosta; Aleja Jana Pawła II; DWORZEC CENTRALNY

Przedłużenie tej linii dałoby możliwość ekspresowego i bezpośredniego połączenia do Dworca Centralnego.  

Przedłużenie nie pogorszyłoby znacznie częstotliwości, ponieważ proponowany przeze mnie kraniec znajduje się tylko 4 przystanki dalej. Linia tramwajowa 10 nie dociera do przystanków Ordona; PKP 

Wola (Wolska) i „wlecze się” przez Wolską. Połączenie 105+109 na odcinku Ordona – Dworzec Centralny byłaby częsta, a mieszkańcy Bemowa, Odolan a w szczególności Mirowa byliby zachwyceni.

Zmiany te poprawiłyby również dostępność do np. nowych miejsc pracy w ciągle rozwijającym się Mirowie, mam na myśli nowe biurowce przy rondzie ONZ czy okolic Mennicy. Mirów nie może pozostać z 

tylko jedną linią autobusową 109, która ma kursować co 20 minut podkreślając, że metro nie dowiezie wszędzie.

Ponadto proponuje przedłużenie linii 520 do Dworca Zachodniego albo Placu Zawiszy, dzięki czemu chcąc się dostać np. z Młynarskiej do Saskiej wystarczyłoby podjechać tramwajem 24 do Placu A. 

Zawiszy i wsiąść w 520.

MARYSIN ... Marszałkowska, al. Jerozolimskie, PL. ZAWISZY/DWORZEC ZACHODNI/RONDO DASZYŃSKIEGO ostatni wariant dodatkowo ułatwiłby przesiadkę z metra, dodatkowo przystanek 

RONDO DASZYNSKIEGO 03 jest nieobsługiwany przez żadną linię dzienną, w związku z czym mógłby posłużyć jako przystanek końcowy dla linii 520.

Jednocześnie pochwalam pomysł wycofania linii 105 z odc. Rondo Daszyńskiego – Browarna i stworzenie nowej linii 106, myślę, że linia ta by się bardzo przyjęła na Woli.

Oczekuje weryfikacji tej propozycji.

Pozdrawiam.

Dzień dobry, chciałabym się odnieść do projektu zmian tras i częstotliwości autobusów na Woli. Interesuje mnie zwłaszcza komunikacja miejska ulicą Elekcyjną - przystanki Elekcyjna i Monte Cassino. 

Jest to miejsce, gdzie codziennie przyjeżdża mnóstwo osób, żeby komfortowo podjechać do Parku Szymańskiego i Parku Sowińskiego. Przy przystanku Monte Cassino jest również położona popularna 

przychodnia dla dzieci chorych i zdrowych (oraz dorosłych), Integracyjna Szkoła Podstawowa, a także przedszkole i żłobek. Są to miejsca, do których dojeżdżają najczęściej rodziny z małymi i większymi 

dziećmi - często w wózku - oraz osoby starsze. Do szkoły integracyjnej przyjeżdżają także osoby niepełnosprawne. Wszystkie te grupy społeczne potrzebują wygodnego transportu autobusowego jak 

najbliżej docelowego miejsca. Nowobudowane stacje metra - zarówno Księcia Janusza jak i Młynów - są położone zbyt daleko, by było sens iść z nich pieszo w omawianą okolicę z małym dzieckiem. 

Obecnie na trasie między przystankiem Szpital Wolski, przy którym mieszkam, a Monte Cassino jeżdżą trzy autobusy - 109, 190 i 171. Są one mocno oblegane mimo dużej częstotliwości kursów. Nie 

wszystkie osoby które nimi jeżdżą będą miały jak skorzystać z połączeń metrem. Proponowana zmiana autobusów odbierze możliwość sensownego połączenia tych dwóch okolic. Jedyny zostawiony 

tam autobus 109 ma jeździć jedynie co 20 minut. W przypadku transportu z małym dzieckiem - czy to do przedszkola, żłobka czy to do przychodni czy nawet szkoły podstawowej, czyli miejsc 

potrzebnych codziennie, jest to bardzo trudne wyjść na czas, tak by zdążyć na konkretny autobus jeżdżący tak rzadko. A są to miejsca, do których przybywa się na konkretną godzinę. Czekanie tak 

długo z małym dzieckiem również jest trudne. Dodatkowo, zmniejszenie częstotliwości autobusu 109 spowoduje wielki tłok - już teraz zdarza się, że koło siebie próbuje zmieścić się kilka wózków. 

Dlatego apeluję o nie zmniejszanie częstotliwości kursowania autobusu 109. Jego obecna częstotliwość jest dużo lepsza.

Proponowane zmiany w mocny sposób odcinają przystanek Szpital Wolski, który aktualnie jest bardzo popularny. Jest tam wprawdzie od znów tramwaj, ale z wysoko położonym wejściem z ulicy, także 

jest on niedostępny dla osób podróżujących samotnie z dzieckiem w wózku i trudno dostępny dla innych osób z trudnościami z poruszaniem się. Z uwagi na bliskość szpitali - Instytutu Matki i Dziecka 

oraz Szpitala Wolskiego - jest istotne, by w tej okolicy pozostawić wygodne dla osób starszych i dzieci połączenia autobusowe. Zabranie stąd zarówno autobusu 190, jak i 171, 136 i 155, przy 

dodatkowej zmianie częstotliwości 109 na dużo gorszą, i do tego jeszcze skróceniem trasy jeżdżącego tu 105, to bardzo duża jednoczesna niekorzystna zmiana.

Dodatkowo, skierowanie autobusu 171 i 190 na inną trasę - omijającą nowe odolany, a dokładniej to przystanek Ordona - spowoduje niewyobrażalną wręcz ilość ludzi na przystanku Ordona, która 

codziennie będzie próbowała dostać się w okolice Centrum i dalej. Nawet przy obecnej sytuacji na przystanku tym codziennie rano w godzinach szczytu czeka spory tłum, który często nie ma nawet jak 

wejść do autobusu, tyle jest tam osób. A obecnie jest tam jeszcze 155, które będzie skasowane. Samo 105, nawet często jeżdżące, może nie wystarczyć. Teoretycznie jest tam również 255, ale 

zauwazyłam, że wsiada do niego mało osób - dojazd jedynie do metra jest widać mało satysfakcjonujący. 

Mam nadzieję,że obecne propozycje zmian ulegną jeszcze zmianie.

Szanowni Państwo,

w związku z projektem zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu metra na Woli pragnę zwrócić uwagę na bezzasadność ograniczenia zasięgu linii 102. Trasa tej linii wiedzie równolegle do linii metra. 

Dodatkowo pozwala osobom mieszkającym w okolicach pętli u zbiegu ul. Płockiej i Młynarskiej sprawnie skomunikować się z centrum. Jest to szczególnie dużym ułatwieniem dla osób starszych oraz 

dzieci i młodzieży, dla których przesiadki (w tym do nowej linii metra) stanowią znaczne utrudnienie i ograniczenie mobilności. 

Proszę wziąć również pod uwagę, że na trasie linii 102 , na odcinku pomiędzy przestankami Młynarska i Zachęta, znajdują się liczne szkoły, do których codzienny dojazd zapewnia własnie ta linia.

W związku z konsultacjami dotyczącymi zmian linii autobusowych wobec  planowanego oddania do użytku stacji metra Ks. Janusza, w imieniu ok  pięciuset osób, mieszkańców osiedla przy 

ul.Hetmańskiej w Lipkowie gm. Babice Stare, zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie nam dojazdu  do naszego osiedla, poprzez skierowanie linii autobusowej 714 z Rynku w Starych Babicach 

, w ulicę Sienkiewicza do Lipkowa.  Aktualnie jest tak, że z osiedla Górczewska do Babic Starych dojeżdżają 3 autobusy 714,719 i 729, i wszystkie  z Rynku Stare Babice jadą ulicą  Warszawską w 

kierunku Borzęcina, żaden z tych autobusów nie skręca w ul. Sienkiewicza , podczas gdy na tej trasie jeszcze przed Lipkowem znajduje się ogromna ilość budynków, firm i marketów. W samym 

Lipkowie, od strony ul Sienkiewicza, znajduje się mnóstwo osiedli, domów jednorodzinnych, między innymi nasza ulica Hetmańska jest zabudowana na całej długości osiedlem mieszkaniowym 

spółdzielni Wola /50 domów/, po drugiej stronie tyle samo domów jednorodzinnych. My wszyscy jadąc z Warszawy, dojedziemy tylko do Rynku w Starych Babicach, dalej nie mamy żadnej komunikacji, 

do naszego osiedla przy ul. Hetmańskiej możemy pójść na piechotę, tak ok jednej godziny. Osiedla ul. Sienkiewicza, nasza ul. Hetmańska zamieszkiwana jest przez mnóstwo osób zatrudnionych w 

Warszawie, a także jest bardzo duża ilość uczniów, licealistów, studentów, którzy nie mają jeszcze własnych samochodów i zdani są na komunikację.  Wszyscy borykamy się z dojazdem do naszych 

domów, bo żaden z trzech autobusów nie skręca w naszą ulicę Sienkiewicza. Bardzo prosimy, aby w ramach zmian usprawniających komunikację, autobus linii 714 jadący z Warszawy, przynajmniej ten 

jeden skierować z Rynku St. Babice w naszym kierunku, tj w ulicę Sienkiewicza.           Mieszkańcy ulicy Hetmańskiej w Lipkowie, oraz ulicy Sienkiewicza.

Szanowni Państwo,

Jako mieszkaniec Saskiej Kępy pracujący w śródmieściu z niepokojem odebrałem propozycję skrócenia kolejnego autobusu służącemu komunikacji mojej dzielnicy. 

Saska Kępa nic nie zyska na otwarciu wolskiego odcinka II linii metra. Skrócenie trasy linii 520 poprzez skierowanie jej na Dworzec Centralny a później na zakorkowaną pętlę przez Emilii Plater i 

Świętokrzyską dotknie wszystkich, którzy do tej pory podróżowali tym autobusem w okolice Świętokrzyskiej i pl. Bankowego. Popularność tej relacji również na dalszym odcinku (na Woli) wskazuje, że to 

uczęszczane i przede wszystkim - szybkie połączenie jest lubiane i cenione przez warszawiaków. 

Ponadto, obecnie linia 520 służy jako podstawowy środek transportu dla mieszkańców okolic ulicy Karolkowej z rejonu ul. Leszno. Po likwidacji tej relacji nie zyskają oni w żaden sposób przez 

uruchomienie metra - wręcz przeciwnie, zmuszeni będą do dalszych spacerów oraz kilku przesiadek aby dostać się do centrum. 

Likwidacja linii 520 na Woli utrudni również znacząco dojazd do ośrodka szkoleniowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o nieingerencję w trasę linii 520. 

Dzień Dobry,

Mieszkam przy ul. Kasprzaka – dokładnie  w połowie pomiędzy przystankami metra.

Nowe propozycje przebiegu tras autobusowych, po uruchomieniu kolejnego odcinka Metra na Woli wprawiły mnie w osłupienie. Państwa zdaniem z uwagi na fakt, że w pobliżu pod ziemią przebiega 

trasa metra ja i moi sąsiedzi mamy zostać pozbawieni praktycznie wszystkich linii autobusowych kursujących obecnie?!

Proszę się zastanowić jak ma wyglądać codzienny dojazd do pracy/szkoły w okolicach np. Placu Starynkiewicza, czy Trzech Krzyży, skoro jedyny autobus (109) ma jeździć co 20 min.?

Rozumiem, że metro jest i będzie ogromnym ułatwieniem dla osób mieszkających dalej od Centrum – ale nie powinno to oznaczać komunikacyjnej pustki w dzielnicach centralnych! Pewnie że mogę 

(pomimo chorych nóg) przejść kilometr do stacji metra, przejechać jeden przystanek i przesiąść się w kolejny środek transportu a potem w jeszcze kolejny  – ale nie na tym chyba ma polegać transport w 

nowoczesnym mieście ? Nie jest to na pewno środek do zachęcenia mieszkańców do korzystania z WTP zamiast samochodów.

Oczekuję ponownego przeanalizowania korekt tras autobusowych i pozostawienia na ul. Kasprzaka autobusu 109 z dotychczasową częstotliwością, a także dodatkowych autobusów, które pojadą dalej 

niż do Ronda Daszyńskiego. 

Proszę się przyjrzeć ile osób codziennie na Rondzie Daszyńskiego wsiada w autobusy  105,109, 171 czy 178 lub 190 oznacza to, że jest zapotrzebowanie na autobusy, a trasa II linii metra od Ronda nie 

dla wszystkich jest wystarczająca.



Szanowni Państwo

Wyrażam swój protest wobec planów likwidacji m.in. linii 155 i 167 które maja trase wzdluz ulicy Olbrachta (m.in. przystanek Znana, Antka Rozpylacza)

Budowa metra w niczym mi nie pomaga - moja córka jeżdzi autobusem 155 bezposrednio do szkoly na Ochocie (Szczesliwicka)

Zatem po planowanych zmianach dojazdy dla 14 letniego dziecka stana sie koszmarem.

Czy ktos u Panstwa w ogóle mysli o mieszkancach tego miasta?

Najpierw nieudolne kilka lat budowy doslownie 3 odcinków metra (dla przypomnienia w Wiedniu w latach '70 zbudowano 4 linie metra w 5 lat)  a teraz jeszcze te plany likwidacji polaczen

Dramat - prezydent Trzaskowski ewidentnie nie ma pojęcia o mieszkancach tego miasta i ich potrzebach.W imieniu własnym i mieszkańców z ul. Redutowej/Olbrachta proszę o przywrócenie autobusu nr 520 na trasę sprzed budowy metra tzn. pętla na ul. Znanej. Z wyżej wymienionych ulic - po skróceniu 

trasy autobusu 520-  brak będzie bezpośredniego połączenia z Al. Solidarności, Placem Bankowym, Placem Konstytucji. Oczywiście można dojechać w w/w miejsca z przesiadkami, ale przesiadki 

stanowią problem dla osób starszych (coraz więcej takich osób mieszka w okolicy) i niepełnosprawnych. Warszawa ma być przyjazna dla osób starszych i niepełnosprawnych  - okazuje się, że w teorii.

Uruchomienie kolejnych stacji II linii metra nie rozwiązuje  wszystkich problemów komunikacyjnych. Miało być lepiej po otwarciu  kolejnych stacji metra, a będzie gorzej niż przed budowa tego odcinka 

metra.

Jeśli po nierozsądnym zwężeniu ulicy Górczewskiej jest za mało miejsca na autobus  520 można go puścić trasą: Znana, Olbrachta, Redutowa, Wolska itd.Dzień dobry,

przesyłam moje uwagi do zmian w komunikacji po otwarciu metra na Woli:

Nie zgadzam się na wprowadzenie zmian trasy autobusu 105, gdzie wszystkie kursy dojeżdżałyby jedynie do Ronda Daszyńskiego i jeździłyby rzadziej niż dotychczas. W chwili obecnej przed otwarciem 

kolejnego etapu II linii metra, już jest mało kursów jeżdżących bezpośrednio z naszej części Woli czy też Bemowa do centrum, dlatego uważam likwidacje kursów 105 jeżdżących do Browarnej, czy też 

kursowania linii 171 na Torwar za niewłaściwe. Warto dodać, że metro w układzie dwóch linii nie dociera wszędzie do centrum miasta, przesiadanie się więc z autobusu na II linię metra, potem na I linię 

metra i kolejno jeszcze na autobus czy tramwaj aby dotrzeć np. w okolice Placu Trzech Krzyży czy na Torwar, który jest miejscem dużych imprez kulturalnych i sportowych, wydłuża znacznie czas 

podróży. 

Pragnę zauważyć, że Odolany są obecnie bardzo intensywnie rozwijającym się urbanistycznie obszarem, gdzie z roku na rok przybywa setek mieszkańców. W trakcie lub w planach jest budowa 

kolejnych osiedli, w tym np. Bliska Wola Tower na rogu Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia, gdzie wyrasta jeden z największych bloków w Polsce (1800 mieszkań), więc będzie go zamieszkiwało ok. 5 

tys. mieszkańców. Zmiany w układzie komunikacji po otwarciu kolejnego etapu II linii metra powinny więc nadążać za ww. czynnikami. 

Niezrozumiałe jest też tak drastyczne zmniejszanie częstotliwości kursowania linii 109, która zapewnia szybkie połączenie do największego warszawskiego dworca kolejowego, jak również likwidacja linii 

155, która jest dobrym uzupełnieniem dotychczasowej siatki połączeń na Woli.

W związku z tym postuluję:

1. Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej do Browarnej,

2. Utrzymanie kursowania linii 171 w obecnej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej na Torwar,

3. Utrzymanie kursowania linii 155 w obecnej częstotliwości,

4. Utrzymanie kursowania linii 109 w obecnej częstotliwości.Szanowni Państwo,

 uważam że autobus linii 136 powinien zostać na obecnej trasie czyli plocka - kasprzaka - prymasa .... poniewaz jest to trasa optymalna a po otwarciu stacji Płocka będzie łącznikiem ul prymasa z 

metrem. 

Wnioskuje o zostawienie do na aktualnie trasie.
Witam,

My mieszkańcy dzielnicy Bemowo oraz radni klubu Wybieramy Bemowo działającego w Radzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nie zgadzamy się na planowane zmiany w siatce komunikacyjnej 

ogłoszone w dniu 3.12.2019!

Postulujemy co poniżej:

 

-Utrzymanie autobusu 112 na obecnej trasie!  Jest to jedyny autobus, który pozwala mieszkańcom z południowej części dzielnicy dotrzeć do jej północnej części. Zamiast tego proponuje się autobus 

271, który dojeżdża jedynie do stacji metra. Pomysł uruchomienia autobusu bezpośrednio do metra jest bardzo korzystny, ale nie może się to wiązać z pozbawieniem mieszkańców linii 112. Ta linia 

zapewnia połączenie całej dzielnicy w stronę Marek. Bez niej mieszkańcy nie będą mieli możliwości dojechania np. na Targówek w korzystny sposób bez konieczności wielu przesiadek. Nie zgadzamy 

się na sytuację, że zabiera się jedyny autobus, który łączy cała dzielnicę!   

 

-Mieszkańcy Jelonek maja tylko jedno połączenie do centrum ( linia 190), a od kilku lat sukcesywnie są pozbawiani kolejnych linii ( np. 184). W związku z tym domagają się przywrócenia autobusu na 

kształt linii 506. Należy zwrócić uwagę, że trasa 190 jest zupełnie odmienna od trasy dawnej 506. Dodatkowo była to linia przyspieszona, która zapewniała komfortowy dojazd dla całych Jelonek do 

Centrum

 

-Autobus 271 do metra jest jak najbardziej wskazany, ale metro nie może być jedyną możliwością poruszania się.  Pamiętajmy, że wśród mieszkańców są osoby starsze, niepełnosprawne lub rodzice z 

małymi dziećmi, dla których przesiadki to duże utrudnienie. 

 

-Skrócenie linii 171 jest również trudne do zaakceptowania. Codziennie jeździ nim ogromna liczba mieszkańców. Ta linia to połączenie ze Szpitalem Wolskim, Dworcem Centralnym czy też Stadionem 

Legii. Prosimy pozostawić 171 na obecnej trasie. To będzie jedyna linia łącząca bezpośrednio Bemowo z Centrum miasta.

 

-Domagamy się również przywrócenia E2, który jest nazywany „Edwardem”. Linia ta miała wrócić, a podzieliła los 501, 506 czy 507, które nigdy nie powróciły na swoje dawne trasy. E2 było dogodnym 

połączeniem w stronę Mokotowa i Wilanowa zapewniającym szybki dojazd do pracy wielu osobom z naszej dzielnicy.

 

- Mieszkańcy Nowego Bemowa również są zaniepokojeni planami ZTM. Na tej trasie zabrano już wiele autobusów: 507, E2, 167, 220, 28 w związku z tym uważają, że Nowe Bemowo również zostaje 

powoli odcinane od komunikacji miejskiej

 

- częstotliwość kursowania 105 nie powinna być tak drastycznie zmniejszana, a zmienność trasy utrzymana

- Nalegamy na zwiększenie częstotliwości autobusu linii 109, już teraz jest problem z wejściem, a co będzie, kiedy autobus będzie jeździł, co 20 minut? Podobny los spotka autobus 201 czy 197.

-Jednocześnie popieramy stworzenie linii 271 jako jedyna sensowna propozycja dojazdu do nowych stacji metra.Szanowni Państwo,

Zgłaszam swój sprzeciw wobec proponowanych zmian zaproponowanych przez ZTM dotyczących zmian w kursowaniu linii autobusowych w obrębie Bemowa.

Mieszkańcy Bemowa korzystają z nieustająco pogarszającej się komunikacji miejskiej w obrębie naszej dzielnicy czego przyczyna leży w decyzjach podejmowanych przez ZTM bez uwzględnienia głosu 

mieszkańców którzy korzystają z tej formy transportu i nie uwzględniają stałego wzrostu liczby mieszkańców naszej dzielnicy co związane jest m.in. z realizowanymi dużymi inwestycjami deweloperskimi, 

nieustająco też jesteśmy zmuszania do zwiększania ilości przesiadek aby dojechać do miejsca docelowego (korzystając przy tym z nieprzemyślanych węzłów przesiadkowych np. w obrębie ronda 

daszyńskiego, przystanku Sowińskiego itd.).

Wśród przedstawionych propozycji zmian największy mój sprzeciw budzi skrócenie linii 112 oraz ograniczenie kursowania autobusów linii 105 poprzez uruchomienie kursów wariantowych od pętli cm. 

wolski.

Proponowane przez Państwa rozwiązanie dotyczące uruchomienia w miejsce ograniczonych kursów linii 105 (taktowanie około 3 w szczycie) linii 271(taktowanie 7,5) nie odpowiada na potrzeby 

mieszkańców dzielnicy i stanowi znaczne ograniczenie oferty w naszym rejonie- linia ta kursowałaby od pętli na Karolinie- a co z mieszkańcami dzielnicy mieszkającymi wzdłuż ulicy Połczyńskiej którzy 

obecnie korzystają z linii 105, jaki jest sens korzystania z przesiadek na stacji metra Księcia Janusza aby wydłużyć czas dojazdu do okolic Ronda Daszyńskiego w okolicy którego znajduje się dużo 

biurowców do których mieszkańcy dzielnicy docierają do pracy? (przesiadki, zejście do metra, wyjście z metra są w tym przypadku bezcelowo pod kątem czasu przejazdu a dodatkowo stanowią 

utrudnienie dla starszych mieszkańców i innych o ograniczonych możliwościach poruszania się w tym matek z dziećmi. A uruchamiane kursy wariantowe od pętli cm. wolski w moim odczuciu nie mają 

uzasadnienia (przypomnę o linii 255 którą uruchamiając skasowaliście państwo linię e-5 argumentując to uruchomieniem linii mającej za cel dowóz mieszkańców Odolan do metra)- dlaczego chcecie 

Państwo kolejny raz polepszać komunikację na Odolanach kosztem mieszkańców Bemowa?

Linia 112 nijak się ma do przebiegu linii metra a kolejny raz obieracie sobie Państwo za cel tę linię i zwiększając niechęć mieszkańców do transportu publicznego którego dobre funkcjonowanie, zgodne 

z oczekiwaniami mieszkańców powinno być podstawą funkcjonowania naszego miasta zamiast zmuszać mieszkańców do poruszania się pojazdami- chyba że to jest rzeczywistym celem tej 

nieprzyjaznej, nieprzemyślanej od strony użytkownika zmiany.

Wspomnę przy tym o innych zmianach zrealizowanych w przeszłości m.in. likwidacji bezpośrednich, dobrych połączeń z innymi dzielnicami w postacji linii 501,506,507 czy linii e-5.

Witam

Proszę o pozostawienie linii dziennej 155 na dotychczasowej trasie. Ruch powinien móc  odbywać nie tylko metrem.Mieszkam od lat na terenie Ulrychowa. Z linia 155 korzystam codziennie jadąc od 

ulicy Znanej do Ronda Daszyńskiego. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie uwagi,  

Dzień dobry,

Chciałbym wyrazić swoją negatywną opinię na temat pomysłu skrócenia linii 112. Linia stanowi jedyne połączenie centrum Bemowa (rejonu przystanku Bemowo-Ratusz) i centrum Bielan (rejon ul. 

Żeromskiego), a są to dzielnice ze sobą sąsiadujące. Linie tramwajowe nie są w stanie zastąpić tej relacji, ponieważ nie docierają w rejon ulicy Żeromskiego i Słodowca. Tramwaje nie obsługują również 

rejonu ulic Człuchowskiej i Lazurowej. Tym samym pasażerowie podróżujący obecnie z Bemowa na Bielany, z rejonu ulicy Lazurowej i Człuchowskiej na Żeromskiego i Słodowiec, mający obecnie do 

dyspozycji linię 112 kursującą co 10 minut, zostaną zmuszeni do dwóch przesiadek (nie będzie też bezpośredniego połączenia z Karolina i Człuchowskiej na Nowe Bemowo). Jest to w skali Warszawy 

relacja niezbyt odległa i w moim odczuciu popularna. Nie powinno dochodzić do sytuacji, gdy ZTM likwidując linię, nie oferuje alternatywy w postaci połączenia chociażby z jedną przesiadką. 

Zabierając z Bemowa popularną linię 112, ZTM równocześnie proponuje nową linię do metra, która nie jest w rejonie Człuchowskiej zbyt potrzebna, ponieważ do metra będzie można dojechać kursującą 

co 7,5 minuty linią 190. Jaki jest więc cel linii 271? Karolin przecież nie potrzebuje linii co 7,5 minuty do metra. Z ulicy Lazurowej do metra ma dowozić linia 105, do tego na znacznym odcinku jest jeszcze 

linia 190. Dublując istniejące już połączenia, ZTM proponuje likwidację jedynego połączenia w stronę Bielan. Jeszcze raz chcę zauważyć, że tramwaje z Bemowa dojeżdżają i będą dojeżdżały jedynie na 

skraj Bielan, a nie wgłąb tej dzielnicy.

Jeżeli posiadacie Państwo takie dane, proszę o informację, ilu średnio jest pasażerów w autobusach linii 112 za przystankiem Radiowa w kierunku jazdy z Karolina do CH Marki. Ci wszyscy pasażerowie 

stracą dotychczasowe połączenie, mimo że linia z której korzystają nie ma nic wspólnego z otwieranymi stacjami metra.

Jednocześnie chciałbym zapytać, czy planowana jest publikacja treści czatu z dyrektorem Wiesławem Witkiem, który odbył się w grudniu w temacie planowanych zmian. Dotychczas treść takich czatów 

była publikowana.



Szanowni Państwo,

W związku z planowaną de facto likwidacją lini 102, która od wielu lat łączy Grochów z Centrum

Otrzymałem bardzo dużo sygnałów od mieszkańców głęboko zaniepokojonych planowaną zmianą trasy autobusu linii 102. Zarząd Transportu Miejskiego przedstawił propozycję gruntownej zmian tras 

tej linii autobusowej.

Przedstawiony projekt, który niebawem zostanie udostępniony w ramach konsultacji społecznych, w sposób drastyczny zmienia dotychczasowy przebieg linii kursujących na wolskim odcinku. Jedną z 

tych, której trasa ulegnie diametralnej zmianie, jest linia 102. We wstępnych opracowaniach, ZTM zaplanował jej przebieg od przystanku: PKP Olsztynka Grochowska do przystanku: Rondo 

Waszyngtona. Wraz ze skróceniem trasy o około 60% w stosunku do obecnie obowiązującej. 

Tym samym ZTM pozbawia bezpośredniego dojazdu do Śródmieścia mieszkańców Grochowa. Pragnę nadmienić, że jest to jedyna linia, dzięki której mieszkańcy mogą dojechać do Traktu Królewskiego 

(w tym na Uniwersytet Warszawski) i dalej.

W związku z powyższym, na skutek licznych sygnałów od mieszkańców wnioskuję o utrzymanie połączenia Grochowa z Traktem Królewskim, ewentualnie proponując następującą modyfikację trasy:

Od przystanku: Rondo Waszyngtona można skierować linię 102 następującą trasą: Most Poniatowskiego, PKP Powiśle, Foksal, Ordynacka, Uniwersytet, Hotel Bristol, Plac Teatralny, Plac Bankowy do 

przystanku końcowego: Bielańska.

Jakie przesłanki decydują o tym, że proponowany wariant jest optymalny i warto go zrealizować:

1) Skierowanie linii przez Most Poniatowskiego zamiast - jak dotychczas - przez Tamkę pozwoli zniwelować pojawiające się opóźnienia;

2) Na odcinku: Kinowa - Muzeum Narodowe, linia 102 odciąży przepełnione tramwaje linii 9 i 24, zaś na odcinku: Rondo Waszyngtona - Uniwersytet, stanie się wsparciem dla przeładowanych 

autobusów linii 111;

3) Połączenie Grochowa z Traktem Królewskim zostanie zachowane;

4) Na odcinku: Foksal - Bielańska zostanie zachowany takt z linią 222, która jako jedyna w rozkładzie kończy bieg przy ul. Bielańskiej.

Tylko takie (bądź zbliżone do zaproponowanego) rozwiązanie pozwoli zachować kompromis pomiędzy zapowiadaną reformą w układzie linii a potrzebami komunikacyjnymi mieszkańców Grochowa.

Proszę o informację czy proponowane rozwiązanie jest możliwe.

Dzień dobry,

po otwarciu trzech stacji metra na Woli (Płocka, Młynów, Księcia Janusza) należałoby zapewnić często kursujące linie autobusowe na Chrzanów. Z doniesień medialnych wynika, że od stacji metra 

Księcia Janusza bezpośrednio w linii prostej na Chrzanów mają dojeżdżać jedynie autobusy linii 154 (obecnie zazwyczaj bardzo zatłoczone) oraz 109, które mają jednak zacząć kursować jedynie co 20 

minut. Trzeba podkreślić, że na Chrzanowie powstało i powstaje dużo nowych osiedli a ich mieszkańcy muszą szybko i w miarę konfortowych warunkach dotrzeć od stacji metra do domu. Linia 190 

jedzie na około, ul. Człuchowską - co niepotrzebnie przedłuża powrót do domu. W związku z tym należy utrzymać częstotliwość linii autobusowej 109 lub ją w godzinach szczytu zwiększyć.

Dzień dobry,

W związku z nadchodzącym otwarciem wolskiego odcinka drugiej linii metra wnioskuję o zmianę planowanego przebiegu linii 154 tak, aby jechała ulicą Wolską (między innymi przystanek Fort Wola) aż 

do Powstańców Śląskich. Obecnie Zachodnie Odolany nie mają żadnego połączenia z kluczową arterią jaką jest ulica Żwirki i Wigury.   Dojazd do pracy na ul. Iłżecką (dojście od Żwirki i Wigury) jest 

bardzo uciążliwy. Jazda na Lotnisko Chopina wymaga min. dwóch przesiadek i jazdy przez Centrum – jest to rozwiązanie absurdalne dla osób podróżujących z bagażem czy dziećmi. Aby poprawić 

obsługę komunikacyjną obszaru, gdzie ciągle oddawane są nowe osiedla, a szacowana liczba mieszkańców ma sięgać nawet 30 000 osób, niezbędne jest dołożenie dodatkowych połączeń z innymi 

rejonami miasta. Obecnie linia 105 w szczycie jest wykorzystywana w maksymalnym możliwym wymiarze. Już na wysokości przystanku Fort Wola nie daje się w porannym szczycie wsiąść do pełnego 

autobusu i trzeba „przepuścić” dwa lub trzy pojazdy. Niewielka korekta trasy autobusu linii 154 pomoże rozwiązać przynajmniej część problemów komunikacyjnych, z jakimi obecnie zmagają się 

mieszkańcy Odolan - poprawi komunikację z Dworcem Zachodnim oraz Ochotą i Mokotowem.

Szanowni Państwo, 

Proszę o pozostawienie linii 155. Mieszkam na ulicy Boznańskiej  i nie wyobrażam sobie przesiadania w metra chcąc dostać się w stronę Centrum.

Pozdrawiam 

Proszę mi wytłumaczyć koncepcję likwidacji tego autobusu na trasie ze śródmieścia do Torwaru. W tym miejscu nie ma metra, jest to jedyny autobus zjeżdżający na dół ze śródmieścia, w tym od Dworca 

Centralnego. 

Czy widzieliście ilu staruszków jeździ nim i wysiada na Śniegockiej, Rozbracie, górnośląskiej? to jedyny sposób dla nich, żeby się dostać do domów nie pokonując schodów. Proszę wziąć pod uwagę, że 

wszystkie przystanki na Trasie Ł mają schody i nie mają windy! Nie mogą wysiąść na Torwarze, czy Rozbracie i dojść na Przemysłową czy Fabryczną. Najbliższy przystanek dostępny dla ludzi na 

wózkach czy z chodzikami jest za Wisła (Saska) albo Metro Politechnika! 

Zapraszam o godz. 16 na przystanek Śniegocka - zobaczycie wtedy, że ten autobus jest potrzebny. 

Dzień dobry, 

chcę zabrać głos w sprawie zmian jako pasażer, mieszkaniec Bielan, ale i pracownik komunikacji miejskiej.

Najbardziej słabym pomysłem w mojej opinii jest skrócenie 112 do Nowego Bemowa. To linia składowa trasy obwodowej łączącej ościenne dzielnice (112-189-148-145) umożliwiającej podróż z 

niewielką liczbą przesiadek pomiędzy oddalonymi punktami miasta bez przejazdu przez Śródmieście. Osobiście wykorzystuję ją na odcinku Bielany -Włochy (112-189) i uważam, że połączenie to 

powinno zostać zachowane, a więc 112 musi dojeżdżać co najmniej do Hali Wola. Niestety dodatkowa przesiadka do tramwaju przy Al. Reymonta/Powstańców Śl. jest niekomfortowym rozwiązaniem, 

skłaniającym do przesiadki do samochodu.

Ponadto nie ma tu związku z otwieraną linią metra, a co więcej - trasa w niedalekiej przyszłości będzie przecinać M2, a więc wejdzie w skład linii rozwozowych.

Alternatywą mogłoby być utworzenie nowej linii na tym odcinku, np Bielany-Marymoncka-Al. Zjednoczenia-Kasprowicza-Reymonta-Powst. Śl-Człuchowska-Lazurowa-Ursus. Dodatkowo ułatwiałaby 

dojazd do szpitala Bielańskiego, poprawiła komunikację śródbielańską i wzmocniła połączenie Bemowo-Ursus dotychczas w mojej opinii zbyt słabe (220).

Inne uwagi:

102 - powinno zachować się odcinek Rondo Waszyngtona-Krakowskie P., dalej przez Pl. Grzybowski np do dw. Centralnego (po trasie 227) - szybkie połączenie rejonu Uniwersytetu, dworca 

Centralnego i Powiśla. Rozważyć można byłoby skierowanie na trasę przez Saską Kępę (Międzynarodowa-Zwycięzców-Francuska).

129 - zwiększenie częstotliwości (połączenie z 201) - to bardzo sprytne połączenie metra z rejonem Jelonek, niestety przy kursach co 30 min. nigdy nie będzie odpowiednio wykorzystane.

105-109- zbyt słabe połączenie Bemowa i Woli z rejonem dw Centralnego, przy zmniejszeniu częstotliwości 109 i skróceniu 171 (obecnie dość mocno wykorzystane linie) 

171-520 - połączenie linii, na Górczewskiej pełniłaby funkcję rozwozową z metra, pozostawienie jednej linii na tym odcinku to błąd; 

lub zastąpienie 171 linią 167 (postulowany powrót na Chomiczówkę), 520 w rejon Ks. Janusza, Młynowa lub Koła, 155 na trasie planowanej dla 167 na odcinku Znana -Kasprzaka

lub

155 - zamiast dodatkowych kursów 105, bo kursy skrócone mylą pasażerów, skierowana zamiast na Cm. Wolski obecną trasą na Jelonki (wzmocnienie połączenia przez Strąkową) lub przez Koło, Ks. 

Janusza w rejon Nowego Bemowa

517 - połączenie z inną linią krańcującą na dw Centralnym, np 507, na Torwar wydłużenie innej linii, np 109 (lub 105) - 517 na długim odcinku pokrywa się z trasą 127, lepiej zdywersyfikować trasy, 

ponadto jej przyspieszony charakter nie będzie mógł być wykorzystany na nowym odcinku.

Łączenie linii z dw Centralnego to pomysł na uwolnienie wielu brygad w godzinach szczytu tkwiących w korku na E. Plater w kierunku Al. Jerozolimskich, np 507 nieraz dubluje czas przejazdu całej trasy. 

Przy ewentualnym pozostawieniu 171 lub innej linii na tej trasie dobrym rozwiązaniem byłoby skierowanie przez Chałbińskiego-Al. Jerozolimskie przynajmniej w kierunku Centrum.

Dzień dobry,

Chciałabym przedstawić moje uwagi na temat nowej trasy linii 105 po otworzeniu stacji metra na Woli. Myślę, że jak najbardziej linia może się kończyć z jednej strony na Rondzie Daszyńskiego, ale 

zakończenie części kursów tej linii na Cm. Wolskim uważam za zły pomysł. 

• Bardzo dużo pasażerów wsiada w autobus 105 na przystanku Ciepłownia Wola, z uwagi na to, że jest to doskonały punkt przesiadkowy z autobusów jadących z Włoch i Ursusa. 

• Trasa 105 nie pokrywa się w 100% z linią tramwajową, dlatego niektórzy nie mogą się przesiąść na tramwaj. Ponadto jazda autobusem na buspasie jest szybsza.

• Dla osób mieszkających przy ul. Lazurowej nie ma dużej alternatywy jeśli chodzi o dojazd do centrum. 

• Mimo dużej częstotliwości autobusy tej linii zawsze są pełne po brzegi jeszcze przed przystankiem Ciepłownia Wola.

Proszę o wzięcie tego pod uwagę przy planowaniu trasy tego autobusu. 

-- 

Dzień dobry,

Przekazuję sygnał telefoniczny od Pasażera, bez konieczności udzielania odpowiedzi:

Pasażer zgłasza sprzeciw wobec ograniczenia częstotliwości kursowania w dni powszednie linii 109 po otwarciu zachodniego odcinka II linii metra do stacji Księcia Janusza. Zdaniem Pasażera 

przystanki Klemensiewicza oraz os. Górczewska zostaną pozbawione dojazdu do centrum i nowej stacji metra (wg Pasażera proponowana częstotliwość kursowania nie jest atrakcyjna). Zgłaszający 

podkreślał, że sytuacja będzie szczególnie uciążliwa dla osób starszych, które nie lubią się przesiadać.

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie dotarła do mnie informacja dotycząca planowanej zmiany przebiegu linii autobusowej nr 102. Autobusy tej linii jadące z krańca PKP Olszynka Grochowska miałyby kończyć swoją trasę 

na rondzie Waszyngtona.

Uważam, że to bardzo zła zmiana. Autobusu linii 102 nie zastąpi na trasie do Śródmieścia zwiększona częstotliwość kursowania autobusów linii 202. Autobus 102 dawał wygodną możliwość przejazdu z 

Grochowa bezpośrednio do Powiśla i Śródmieścia (CNK i schodki nad Wisłą, BUW i Wydział Prawa UW, Krakowskie Przedmieście, pl. Piłsudskiego). Zmuszanie pasażerów do korzystania z linii 202 i 

przesiadania się na linię metra na bardzo niewygodnej do tego stacji M Stadion to bardzo antypasażerskie działanie. Skrócenie zaś linii autobusu 102 do ronda Waszyngtona uczyni z niej linię 

kadłubową, która zapewne nie będzie się cieszyła popularnością. Obawiam się, że doprowadzi to do jej przyszłej likwidacji.

W mojej ocenie autobusy linii 102 powinny co najmniej dojeżdżać do Śródmieścia. Być może udałoby się uczynić dla nich kraniec na pl. Teatralnym. Alternatywnie powinny one moim zdaniem co 

najmniej docierać na Powiśle (BUW). W tym przypadku być może krańcem mógłby być zestaw przystankowy Browarna.

Liczę na to, że tak moje zdanie jak i zdanie wielu innych mieszkańców Grochowa/Pragi Płd. zostanie wysłuchane i ZTM zmodyfikuje planowaną zmianę przebiegu autobusu linii 102.



Proszę o zachowanie linii 171 i 520 na trasie sprzed rozpoczęcia budowy II linii metra na odcinku ul. Górczewskiej od Płockiej do Prymasa Tysiąclecia. Jako mieszkaniec Młynowa uważam, że autobusy 

te są niezbędne zarówno dla osób pracujących, jak i dla matek z dziećmi a także osób starszych dojeżdżających do lekarza oraz dla osób niepełnosprawnychNie zgadzam się na wprowadzenie zmian trasy autobusu 105, gdzie wszystkie kursy dojeżdżałyby jedynie do Ronda Daszyńskiego i jeździłyby rzadziej niż dotychczas. W chwili obecnej przed otwarciem 

kolejnego etapu II linii metra, już jest mało kursów jeżdżących bezpośrednio z naszej części Woli czy też Bemowa do centrum, dlatego uważam likwidację kursów 105 jeżdżących do Browarnej, czy też 

kursowania linii 171 na Torwar za niewłaściwe. Warto dodać, że metro w układzie dwóch linii nie dociera wszędzie do centrum miasta, przesiadanie się więc z autobusu na II linię metra, potem na I linię 

metra i kolejno jeszcze na autobus czy tramwaj aby dotrzeć np. w okolice Placu Trzech Krzyży czy na Torwar, który jest miejscem dużych imprez kulturalnych i sportowych, wydłuża znacznie czas 

podróży. 

Pragnę zauważyć, że Odolany są obecnie bardzo intensywnie rozwijającym się urbanistycznie obszarem, gdzie z roku na rok przybywa setek mieszkańców. W trakcie lub w planach jest budowa 

kolejnych osiedli, w tym np. Bliska Wola Tower na rogu Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia, gdzie wyrasta jeden z największych bloków w Polsce (1800 mieszkań), więc będzie go zamieszkiwało ok. 5 

tys. mieszkańców. Zmiany w układzie komunikacji po otwarciu kolejnego etapu II linii metra powinny więc nadążać za ww. czynnikami. 

Niezrozumiałe jest też tak drastyczne zmniejszanie częstotliwości kursowania linii 109, która zapewnia szybkie połączenie do największego warszawskiego dworca kolejowego, jak również likwidacja linii 

155, która jest dobrym uzupełnieniem dotychczasowej siatki połączeń na Woli.

Ze względu na brak infrastruktury szkolno-przedszkolnej na Odolanach rodzice są zmuszeni do rozwożenia dzieci do innych szkół i przeszkól na terenie dzielnicy Wola, co odbywa się w godzinach 

szczytu. Już teraz, dostatecznie trudne jest, ze względu na tłok, korzystanie z komunikacji miejskiej z małymi dziećmi. Po tak drastycznych zmianach jakie są planowane i  likwidacji kursowania 

autobusów - szczególnie 105 Browarna oraz 109 w obecnym kształcie, ztm znacznie uprzykrzy życie rodzicom (i nie tylko) z Odolan.

W związku z tym postuluję:

1. Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej do Browarnej,

2. Utrzymanie kursowania linii 171 w obecnej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej na Torwar,

3. Utrzymanie kursowania linii 155 w obecnej częstotliwości,

4. Utrzymanie kursowania linii 109 w obecnej częstotliwości.

Dzień dobry,  

Uprzejmie proszę w imieniu swoim i licznych sąsiadów o pozostawienie linii 102 w jej obecnym kształcie.  

Jestem mamą 2 dzieci i staram się jak najczęściej korzystać z komunikacji miejskiej i przekazywać tym samym dobre wzorce dzieciom. Skrócenie linii 102 do Ronda Waszyngtona utrudni nam dojazd 

choćby do CNK, Krakowskie Przedmieście,  muzeum Powstania Warszawskiego.  Rondo Waszyngtona z licznymi przejsciami podziemnymi jest koszmarnym miejscem przesiadkowym dla osób 

niepełnosprawnych,  mam z wózkami,  osób starszych.  

Dlatego linia 102 jest często jedynym sensownym połączeniem Grochowa Centrum z Powiślem.

Bardzo proszę o pozostawienie linii 102 w jej obecnym kształcie

Szanowni Państwo.

Jako mieszkaniec Śródmieścia, postuluję wydłużenie linii autobusowej 106 na Pragę Płd., po trasie jaką obecnie porusza się linia autobusowa 102.

Państwa propozycja likwidacji linii 102 z rejonu Śródmieścia spowoduje, że mieszkańcy rejonu Śródmieścia (m.in. ul. Tamka) stracą dogodne połączenie z dzielnicą Praga Płd., gdzie jeszcze nie 

dojeżdża metro.

Jednocześnie proszę o poprowadzenie jakiejkolwiek linii autobusowej poruszającej się ul. Tamka i skręcającej w prawo w ul. Dobrą w stronę ul. Solec. Takiej trasy linii autobusowej bardzo brakuje 

okolicznym mieszkańcom.

Szanowni Państwo

W związku z otwarciem II linii metra w dniu 4.04.2020 wnoszę o przywrócenie i utrzymanie Lini 136 i 103 na obecnej trasie, które kursują przez ulicę Płocką oraz wnoszę o przywrócenie linii 109, która 

będzie też jeździła przez ulicę Płocką. Bardzo proszę o pozytywnie rozpatrzenie mojej prośby za co z góry bardzo serdecznie dziękuję.

Dzień dobry,

Proszę uprzejmie zapoznać się z moimi uwagami dotyczącymi funkcjonowania komunikacji miejskiej po otwarciu nowego wolskiego odcinka metra linii II.

Uwaga ogólna: chociaż sam czasem korzystam z komunikacji na zasadzie "byle do przodu", tak aby jak najszybciej dostać się do wybranego miejsca, to nie jestem zwolennikiem likwidacji kursów 

bezpośrednich, które powodują konieczność kilkukrotnych przesiadek. Proszę mieć na uwadze ludzi starszych, rodziny z dziećmi (szczególnie z wózkami), osoby niesprawne oraz osoby z niewygodnym 

bagażem. Dla wymienionych korzystne są kursy bezpośrednie. 

• linia 105 - likwidacja kursów do Browarnej jest bezzasadna. Zabraknie bezpośrednich połączeń z centrum;

• linia 105B - gorąco popieram!

• linia 109 - popieram kursy przez Elekcyjną. Jednak częstotliwość kursowania jest fatalna. Proszę mieć na uwadze, że dla wielu osób korzystających z komunikacji kolejowej Dworzec Centralny jest 

zwyczajnie wygodniejszym dworcem niż Zachodni, który nie posiada wind na perony. Z wózkiem dziecięcym, czy dużymi bagażami zwyczajnie lepiej ruszać z Centralnego;

• linia 112 - kursy powinny kończyć jak dotychczas, czyli przy centrum handlowym na Połczyńskiej;

• linia 167 - korzystniejszym wariantem trasy, ze względu na nowo-powstające osiedla na Odolanach i w ok. Redutowej, będzie przebieg przez Redutową, jak dotychczas;

• linia 171 - zdecydowanie negatywna zmiana. Linia winna się kończyć na Torwarze, jak dotychczas. Dzięki temu będzie to drugi autobus w rejonie Dworca Centralnego, jedyny bezpośredni 

przejeżdżający przez przystanek Centrum;

• linia 184 - proponuję przywrócenie trasy sprzed budowy metra, czyli Powstańców Śląskich - Połczyńska. Dzięki temu mieszkańcy Jelonek Południowych będą mieli bezpośredni dojazd do Dworca 

Zachodniego;

• linia 397 - gorąco popieram przedłużenie do Cmentarza Wolskiego!

Proszę o zachowanie trasy 102. To jedyne połączenie Olszynki z Wolą, nie ma innego autobusu który jeździ chociażby zbliżoną trasą. Dzień dobry,

jako mieszkaniec Koła chciałbym wyrazić zdziwienie planami ograniczenia liczby połączeń autobusowych na ulicy Deotymy do jednego autobusu kursującego w szczycie raz na pół godziny. 

Przeniesienie większości linii na równoległą ulicę Ciołka sprawi, że mieszkańcy osiedli WSM w kwartale ulic Deotymy-Obozowa-Czorsztyńska-Prymasa Tysiąclecia zostaną pozbawieni dogodnych 

połączeń autobusowych i szybkiego dojazdu do nowo powstającej stacji metra. Mam nadzieję, że proponowane rozkłady mają tylko charakter propozycji i zostaną zmienione zgodnie z oczekiwaniami 

mieszkańców Koła.

Z wyrazami szacunku,

Szanowni Państwo

W związku z budową II linii metra w dzielnicy Woli , stacja Płocka oraz w związku z otwarciem II linii metra w dzielnicy Wola w dniu 4.04.2020 chciałbym prosić o skierowanie linii 520 na nową trasę. 

Informuje, że autobus linii 520 na trasie w kierunku Płocka-Szpital 51 zatrzymuje się na przystanku Płocka-Szpital 03 a w drodze powrotnej nie zatrzymuje się na przystanku Płocka 01.

Wnoszę i zwracam się z uprzejmą prośbą by autobus linii 520 zatrzymywał się na przystanku Płocka 01. Zwracam się z uprzejmą prośbą by ten przestanek został określony jako stały lub chociaż jako 

przystanek na żądanie.

Wnoszę o zwracam się z uprzejmą prośbą i będę bardzo serdecznie wdzięczny by autobus linii 520 zatrzymywał się na przystanku Płocka 01 i by przystanek był określony jako stały lub chociaż 

przystanek jako na żądanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku oraz mojej prośby. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.Zgłaszam swoją uwagę dotyczącą zmian w komunikacji miejskiej po otwaciu  II linii metra  M2.

Osobiście nie wyrażam zgody na zmianę tras autobusów nr. 105 i 102.

Autobus nr.105 trasa Górczewska-Browarna cieszy się bardzo dużą frekwencją w godzinach szczytu i nie tylko i stanowi bardzo dogodne połączenie z innymi liniami komunikacji miejskiej na swojej 

trasie.

Jest to bardzo istotne dla Nas mieszkańców Warszawy dzielnicy Wola , dojeżdzamy tą linią do swoich zakładów pracy ,do przedszkoli,żłobków,szpitali,przychodni i nie tylko.

W/w linia doskonale radzi sobie.

Autobus nr.102  trasa Młynów- Olszynka Grochowska również powinna pozostać na swojej dotychczasowej trasie, cieszy się również dużą frekwencją w godzinach szczytu i również stanowi dogodne 

połączenie z innymi liniami komunikacji miejskiej co ma bardzo duże znaczenie dla Nas mieszkańców dzielnicy Wola.

Natomiast linia skrócona autobusu 105 i proponowana przez Ztm linia autobusu 105 B-również -  trasa skrócona --to linie krótkie ,odcinkowe,często jeżdzą puste i nie są tak wykorzystane jak być 

powinny.

Ulice Lazurowa,Połczyńska,Wolska ,Kasprzaka ,Towarowa,Grzybowska,Królewska to są jedne z głównych ulic Warszawy .Należy utrzymać dotychczasowy poziom komunikacji miejskiej albo zwiększyć 

Sz.P.   uważam za wyjątkowo nieprzemyślaną i błędną decyzje dot. wprowadzenie zmian trasy autobusu 105, gdzie wszystkie kursy dojeżdżałyby jedynie do Ronda Daszyńskiego i jeździłyby z mniejszą 

częstotliwością.  Obecnie  przed otwarciem kolejnego etapu II linii metra, już jest mało kursów jeżdżących bezpośrednio z naszej części Woli czy też Bemowa do centrum, dlatego uważam likwidacje 

kursów 105 jeżdżących do Browarnej, czy też kursowania linii 171 na Torwar za  mało ,że  niewłaściwe ale wręcz utrudniające życie mieszkańcom. Warto dodać, że metro w układzie dwóch linii nie 

dociera wszędzie do centrum miasta, przesiadanie się więc z autobusu na II linię metra, potem na I linię metra i kolejno jeszcze na autobus czy tramwaj aby dotrzeć np. w okolice Placu Trzech Krzyży 

czy na Torwar, który jest miejscem dużych imprez kulturalnych i sportowych a takze terenów spacerowych. Zwracam uwagę ,że mieszkają tu nie tylko wysportowani , zdrowi i sprawni mieszkańcy 

posiadający dodatkowo samochody ale mieszkają też osoby starsze , do szkół dojeżdżają dzieci i młodzież , z komunikacji korzystają  matki z dziećmi w wózkach. Każda przesiadka wydłuża czas 

podróży , powoduje zwiększenie opłat za bilety. Przystanki są usytuowane w dużych odległościach od siebie  np. Rondo Daszyńskiego ( przejście Ronda to nawet 10 min. !!!!!! ). 

Pragnę zauważyć, że Odolany są obecnie bardzo intensywnie rozwijającym się urbanistycznie obszarem, gdzie z roku na rok przybywa setek mieszkańców. W trakcie  i najbliższych  w planach 

inwestycyjnych  jest budowa kolejnych osiedli, w tym np. Bliska Wola Tower na rogu Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia, gdzie wyrasta jeden z największych bloków w Polsce (1800 mieszkań), więc 

będzie go zamieszkiwało ok. 5 tys. mieszkańców. Zmiany w układzie komunikacji po otwarciu kolejnego etapu II linii metra powinny więc nadążać za ww. planami.

Niezrozumiałe jest też tak drastyczne zmniejszanie częstotliwości kursowania linii 109, która zapewnia szybkie połączenie do największego warszawskiego dworca kolejowego, jak również likwidacja linii 

155, która jest dobrym uzupełnieniem dotychczasowej siatki połączeń na Woli. Przedstawiona do konsultacji propozycja ZTM w żaden sposób nie wpisuje się  w akcje  ograniczenia indywidualnego 

korzystania z samochodów prywatnych  a wręcz zmusza do korzystania z nich . A gdzie walka ze smogiem !!!!!!!!  

W związku z tym postuluję:

1. zachowania kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej do Browarnej,

2. zachowania kursowania linii 171 w obecnej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej na Torwar,

3. zachowania kursowania linii 155 w obecnej częstotliwości,

4. zachowania kursowania linii 109 w obecnej częstotliwości.



Dzień dobry.

Chciałbym zgłosić uwagę do zmian w komunikacji miejskiej, po otwarciu stacji II linii metra na Woli. 

Chodzi o trasę linii 520. Planujecie Państwo skrócić ją do przystanku Centrum. Uważam to za zły pomysł. Po pierwsze opóźnienia- ciąg ulic Emilii Plater i Świętokrzyskiej do skrzyżowania z 

Marszałkowską często jest zakorkowany, co może powodować opóźnienia wtórne na tej linii. Po drugie, na obecnej trasie na przystankach przy Pl. Bankowym, Kino Femina czy Wola Ratusz zawsze 

wsiada sporo pasażerów, a autobusy tej linii nie są na tyle puste żeby uzasadniać skrócenie do Centrum, poza tym przez te przystanki II linia metra nie przebiega, tak więc krótsza trasa linii 520, odetnie 

jej pasażerów od dojazdu na ciąg Al. Solidarności. Jest to też jedyna linia która JESZCZE skręca w lewo z Pl.Bankowego w Aleję Solidarności (wcześniej skręcało tak jeszcze 171). Po trzecie- kwestie 

socjalne- na przystanku Centrum, oprócz Toi-Toia dla kierowców nie ma żadnego zaplecza socjalnego, ani też ekspedycji (na pętli Marysin też jest ona zamknięta), co w razie opóźnień utrudni 

sterowanie bezpośrednie tą linią. Jeśli zmiana trasy linii 520, wg. ocen ZTMu jest konieczna, to ja proponuję skierowanie linii do krańca Esperanto po trasie: ... Al Solidarności - Leszno - Okopowa - 

Anielewicza. Pozwoli to zachować dojazd w Al. Solidarności, a kierowcą da możliwość korzystania z ,,cywilizowanego" zaplecza socjalnego, i umożliwi awaryjne ,,sterowanie" linii w razie opóźnień.Nie zgadzam się na wprowadzenie zmian trasy autobusu 105, gdzie wszystkie kursy dojeżdżałyby jedynie do Ronda Daszyńskiego i jeździłyby rzadziej niż dotychczas. W chwili obecnej przed otwarciem 

kolejnego etapu II linii metra, już jest mało kursów jeżdżących bezpośrednio z naszej części Woli czy też Bemowa do centrum, dlatego uważam likwidacje kursów 105 jeżdżących do Browarnej, czy też 

kursowania linii 171 na Torwar za niewłaściwe. Warto dodać, że metro w układzie dwóch linii nie dociera wszędzie do centrum miasta, przesiadanie się więc z autobusu na II linię metra, potem na I linię 

metra i kolejno jeszcze na autobus czy tramwaj aby dotrzeć np. w okolice Placu Trzech Krzyży czy na Torwar, który jest miejscem dużych imprez kulturalnych i sportowych, wydłuża znacznie czas 

podróży.

Pragnę zauważyć, że Odolany są obecnie bardzo intensywnie rozwijającym się urbanistycznie obszarem, gdzie z roku na rok przybywa setek mieszkańców. W trakcie lub w planach jest budowa 

kolejnych osiedli, w tym np. Bliska Wola Tower na rogu Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia, gdzie wyrasta jeden z największych bloków w Polsce (1800 mieszkań), więc będzie go zamieszkiwało ok. 5 

tys. mieszkańców. Zmiany w układzie komunikacji po otwarciu kolejnego etapu II linii metra powinny więc nadążać za ww. czynnikami.

Niezrozumiałe jest też tak drastyczne zmniejszanie częstotliwości kursowania linii 109, która zapewnia szybkie połączenie do największego warszawskiego dworca kolejowego, jak również likwidacja linii 

155, która jest dobrym uzupełnieniem dotychczasowej siatki połączeń na Woli.

W związku z tym postuluję:

1. Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej do Browarnej, 2. Utrzymanie kursowania linii 171 w obecnej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej na 

Torwar, 3. Utrzymanie kursowania linii 155 w obecnej częstotliwości, 4. Utrzymanie kursowania linii 109 w obecnej częstotliwości.

Dzień dobry, 

Jako mieszkaniec Młynowa, okolic Grenady, Syreny i Żytniej proszę o zachowanie linii 520 i 171 w niezmienionej trasie sprzed budowy metra. Linie te są niezbędne dla mnie i mojej rodziny w podróży na 

Powiśle (szpital), Bemowo (do pracy) i do Marysina (rodzina). Wraz z sąsiadami sprzeciwiamy się usunięciu linii 520 i 171. Radny z Młynowa napisał w tej sprawie interpelacje. Nie mamy czasu przyjść 

na konsultacje. Proszę uwzględnić naszą opinię.

Szanowni Państwo,

sprzeciwia się wprowadzeniu zmian trasy autobusu 105, gdzie wszystkie kursy dojeżdżałyby jedynie do Ronda Daszyńskiego i jeździłyby rzadziej niż dotychczas. W chwili obecnej przed otwarciem 

kolejnego etapu II linii metra, już jest mało kursów jeżdżących bezpośrednio z naszej części Woli czy też Bemowa do centrum, dlatego uważam likwidacje kursów 105 jeżdżących do Browarnej, czy też 

kursowania linii 171 na Torwar za niewłaściwe. Wskazać należy, że linia 171 jest jedynym połączeniem z Odolan do Sądów Rejonowych przy ul. Marszałkowskiej 82.

Warto dodać, że metro w układzie dwóch linii nie dociera wszędzie do centrum miasta, przesiadanie się więc z autobusu na II linię metra, potem na I linię metra i kolejno jeszcze na autobus czy tramwaj 

aby dotrzeć np. w okolice Placu Trzech Krzyży czy na Torwar, który jest miejscem dużych imprez kulturalnych i sportowych, wydłuża znacznie czas podróży.

Pragnę zauważyć, że Odolany są obecnie bardzo intensywnie rozwijającym się urbanistycznie obszarem, gdzie z roku na rok przybywa setek mieszkańców. W trakcie lub w planach jest budowa 

kolejnych osiedli, w tym np. Bliska Wola Tower na rogu Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia, gdzie wyrasta jeden z największych bloków w Polsce (1800 mieszkań), więc będzie go zamieszkiwało ok. 5 

tys. mieszkańców. Zmiany w układzie komunikacji po otwarciu kolejnego etapu II linii metra powinny więc nadążać za ww. czynnikami.

Niezrozumiałe jest też tak drastyczne zmniejszanie częstotliwości kursowania linii 109, która zapewnia szybkie połączenie do największego warszawskiego dworca kolejowego, jak również likwidacja linii 

155, która jest dobrym uzupełnieniem dotychczasowej siatki połączeń na Woli.

W związku z powyższym postuluję:

1. Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej do Browarnej,

2. Utrzymanie kursowania linii 171 w obecnej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej na Torwar,

3. Utrzymanie kursowania linii 155 w obecnej częstotliwości,

4. Utrzymanie kursowania linii 109 w obecnej częstotliwości.  

Dzień dobry, 

w imieniu swoim oraz korzystających z autobusu linii 112 stanowczo sprzeciwiam się likwidacji tej linii z ulic południowego Bemowa z poniższych przyczyn:

1.       Linia ta jest linią bardzo popularną o czym świadczy, fakt, że na ul. Człuchowskiej w autobusach przyjeżdżających w godzinach pomiędzy 5.00 a 6.00 rano praktycznie nie ma miejsc siedzących, w 

godzinach późniejszych jest oczywiście jeszcze tłoczniej.

2.       Nie jest zrozumiałe z jakich powodów, otwarcie linii metra na Woli (4 przystanki od najbliższego przystanku linii 112- Bemowo Ratusz) sprawi, że korzystający z linii 112 będą woleli przesiąść się do 

metra, by dojechać w okolice np. Żerania- metro obecnie tam nie dojeżdża. Po proponowanych zmianach osoby dojeżdżające z Mor na Żerań, zamiast jednej linii i dojazdu trwającego ok. 35- min będą 

zmuszone do co najmniej trzech przesiadek (jednej na Bemowie by dojechać do metra, przesiadki do samego metra i trzeciej z Metra Trocka do autobusu jadącego na Żerań), co pomijając 

niedogodność, wydłuży czas dojazdu do około 70 minut. 

3.       Z linii 112 korzystają również mieszkańcy zachodnich podwarszawskich powiatów, dla których jest to najszybsza linia do przemieszczenia się na północ Warszawy w rejon Żerania i dalej do Marek.

4.       Jest to jedyna linia przejeżdżająca przez całe Bemowo. Dzielnicę, której liczba mieszkańców stale się zwiększa. 

5.       W komentarzu do zmian czytamy na stronie ZTM „W przygotowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego projekcie zmian głównym założeniem jest zatem zapewnienie dogodnego dojazdu do 

metra, przy utrzymaniu wielu bezpośrednich połączeń ze Śródmieściem, przede wszystkim tramwajowych”. Dlaczego wobec tego, przygotowując zmiany nikt uwzględnił osób, które korzystają z 

komunikacji miejskiej nie dojeżdżając do centrum? Nie wszyscy pracują w centrum. Skąd założenie, że aby dostać się z Bemowa do północnej części Warszawy należy przejechać przez centrum i 

przesiadać się z jednej linii metra do drugiej? Już teraz obecnie łącznik między pierwszą, a drugą linia metra w godzinach szczytu staje się dysfunkcjonalny. 

6.       Zmiana ta jest sprzeczna z obietnicami Rafała Trzaskowskiego w projekcie Stolica Lepszej Komunikacji- w jaki sposób częściowa likwidacja popularnej linii autobusowej sprawi, że komunikacja 

będzie lepsza?  

Wobec powyższego wskazuję, że proponowane skrócenie linii 112 zasadnym będzie rozważyć po ukończeniu całej drugiej linii metra. Wszystkie wcześniejsze w tym zakresie zmiany będą jedynie 

utrudnieniem dla korzystających z tej linii. 

Szanowni Państwo,

Skracanie trasy 105 jest bardzo złym pomysłem, komunikacja miejska nie opiera się tylko na metrze - 105 to jedyna linia pomagająca bezpośrednio się dostać z Chrzanowa na stare miasto, czy Plac 

Piłsudskiego. W godzinach wieczornych zajmuje to około 20 minut, więc przesiadka z metra to tylko przedłuży.

Co do samego dojazdu do metra z Chrzanowa, proponuję stworzyć linię zaczynającą się w Karolinie, jadącą przez Lazurową w górę, a potem prosto Górczewską do stacji Księcia Janusza. To wydaje 

się być szybkim i sensownym rozwiązaniem.

Mam wielką nadzieję, że uwzględnią Państwo moje uwagi.

Dzień dobry,

zwracam się z prośbą o niezmniejszanie częstotliwości kursowania autobusów 105, przynajmniej w godzinach porannego i popołudniowego szczytu (6:30-8:30) oraz (15:30-17:30). Proszę wziąć pod 

uwagę, że przy przystankach na ul. Lazurowej powstają coraz nowe bloki i mieszkańców przybywa. Już teraz czasem trudno wcisnąć się do autobusu na przystanku Batalionów Chłopskich, a zaraz 

zaczną wprowadzać się mieszkańcy z nowych bloków przy przystanku Szobera czy dalej Siemiatycka. Na przystanku Lazurowa już właściwie mało kto wsiada w godzinach szczytu. To samo na 

przystanku Rondo Daszyńskiego popołudniu. Jako mieszkaniec Chrzanowa generlanie nie będę miał (tak jak i inni) dobrego dojazdu do nowo otwartych stacji metra. Pracując w centrum nadal 

najlepszym środkiem transportu będzie autobus nr 105. Proszę zatem, abyście Państwo wzięli również pod uwagę tę kwestię, tj. szybko przybywających mieszkańców na Chrzanowie i nie zmniejszali 

częstotliwości porannych i popołudniowych kursów autobusu nr 105. 



Szanowni Państwo,

Od 1986 roku jestem mieszkanką Bemowa, mieszkam na osiedlu Górce (z krótką przerwą).

Chciałabym wypowiedzieć się merytorycznie na temat tras autobusów (E-2, 109, 171, 190) z perspektywy wieloletniego mieszkańca, a także wielu osób, z którymi rozmawiam (rodzina, znajomi).

Trasy, jakie są proponowane przez Państwa, nie spełniają oczekiwań mieszkańców. Mało tego, tak naprawdę myślimy, że są mówiąc krótko beznadziejne...

Metro, w takim kształcie jakim będzie, nie zaspakaja potrzeb komunikacyjnych mieszkańców.

Po pierwsze pragnę zauważyć, że znakomita większość mieszkańców Bemowa, są to dorosłe już dzieci mieszkańców Woli, które wyprowadziły się z rodzinnego domu na Woli i zamieszkali „na swoim”. 

Oznacza to, że osoby, które zamieszkują Bemowo od lat 70-90, są już w tym momencie starszymi ludźmi w wieku 50-60 lat, jednak w dalszym ciągu mają swoich rodziców/inną rodzinę na Woli! Jeszcze 

starszych od siebie. Dla takich ludzi, najważniejsza jest bliskość przystanków, i brak przesiadek, aby dojść do domów swoich starych, często schorowanych rodziców/ciotek, wujków. Dlatego też uważam, 

że ogromnym błędem jest to, że tylko JEDEN autobus (190) ma łączyć Bemowo z Wolą wzdłuż Górczewskiej i przejeżdżać całą długość Górczewskiej! W „dobrych” czasach, na przykład Płocką z 

Bemowem łączyło kilka autobusów! (E-2, 310, 171, 190, 109, 407). W tym momencie ma zostać TYLKO 1?? (190)... Moim zdaniem nie jest to wystarczające... Proszę zwrócić uwagę, że stacje Metra nie 

są usytuowane w newralgicznych miejscach a oddalone od nich są w każdą stronę o ponad kilometr (Młynów jest prawie przy Prymasa Tysiąclecia, a Płocka przy Wolskiej...) To powoduje, że 

mieszkańcy rejonu między Górczewską, Młynarską, Tyszkiewicza, mają tak naprawdę daleko do metra, jak na „nogi” 70-80 latków, bardzo daleko. Ponadto starsi ludzie jak już wsiądą w autobus, to wolą 

usiąść i przejechać kilka przystanków a nie przesiadać się najpierw do metra, potem z metra, bo nie będzie bezpośredniego autobusu, skoro całe życie mieli kilka autobusów do wyboru, którymi mogli 

bez przesiadek pokonywać tę trasę. Uważam, że dla ludzi powyżej 50 roku życia, trasy autobusów a raczej brak tych wspomnianych linii, jest ogromnym utrudnieniem. Uważam, że tą trasą powinno 

jeździć więcej autobusów – albo częściej 190, albo E-2 trasą sprzed kilku lat (do pętli przy lotnisku Bemowo) zatrzymując się na przystankach Bemowo Ratusz, Księcia Janusza (dla tych, co chcą jechać 

metrem dalej), Płocka Szpital!!! (mega potrzebny punkt przesiadkowy – do 190 oraz innych rozjeżdżających się Płocką w obydwie strony!!!), Kino Femina, Pl. Bankowy i dalej jak teraz. Pozwoli to też 

szybko pokonać trasę wzdłuż Górczewskiej, jak ktoś chce się dostać szybko do Centrum na Bankowy). Wierzcie mi, nie będzie szybciej w żadnej innej konfiguracji (np. dojazd do metra, przesiadka do 

metra, przesiadka pomiędzy metrami, nie ma szans na szybszy dojazd niż E-2).Kolejna moją uwagą jest fakt, że część linii zostanie skrócona do stacji Księcia Janusza. To ogromny błąd, gdyż Metro jest ... ZAWODNE... Proszę spojrzeć w statystyki, jak często stacje (a w 

szczególności Rondo Daszyńskiego!) są zamykane z powodu zagrożenia (pozostawiony bagaż) i jakie będą w takich sytuacjach na tej trasie masakryczne utrudnienia! Wtedy JEDYNYM autobusem, 

który będzie woził pasażerów do Centrum, Ronda ONZ czy Daszyńskiego byłoby 109, i to w dodatku będzie jeździł co 20 minut. Nie można zostawić ludzi z jednym połączeniem zastępującym metro. 

Uważam, że pozostawienie linii 171 na obecnej trasie jest absolutnie konieczne. Lub zwiększyć ilość kursów autobusu 109 do 3,5-5/10/10 – szczególnie w godzinach szczytu! W tym momencie, mimo 

metra, autobusy już ruszające z Centralnego są pełne w godzinach 17-18, a często ledwo da się do niego wejść przy rondzie ONZ, nie mówiąc o rondzie Daszyńskiego... 171, które jeździ w tym 

momencie łącząc bezpośrednio Bemowo z Centrum, dojeżdżając BEZPOŚREDNIO do ścisłego Centrum, jest uważam niezbędne. Mam wrażenie, że Wasz plan rozkładów autobusów ma za zadanie 

„uprzykrzyć” życie ludziom wiecznymi przesiadkami, aby każdy się umordował (tym bardziej w wiatr, ulewę, bujać się z przesiadkami, wsiadać, wysiadać, składać parasolkę, rozkładać, i w skrócie 

umordować się, by gdziekolwiek dojechać...

Bardzo proszę o wzięcie do serca tego, co napisałam. Proszę mi wierzyć, przeżyłam różne remonty i różne zmiany tras w tej okolicy, i jeszcze nigdy nie było tak źle, jak jest teraz i jak ma być po 

zaplanowanym otwarciu Metra. „Tak źle to jeszcze nie było...” w XX wieku było milion razy lepiej, nawet przed remontem poszerzającym Górczewską na początku XXI wieku... I to mówi każdy znany mi 

wieloletni mieszkaniec Bemowa... 

Pozdrawiam serdecznie

Witam.                                                                                        Zgłaszam sprzeciw przeciwko anulacji linii 155 po otarciu 2 linii metra na Woli. Mieszkam na woli na ulicy Znanej. Korzystam z linii 155 

codziennie dojeżdżając do pracy przy Szpitalu Wolskim. Nie wyobrażam sobie zmieniać autobusu na tak krótkim odcinku.                             Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.                 

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o zachowania bezpośredniego połączenia autobusowego z linią tramwajową z przystanków Znana, Stroma i Antka Rozpylacza. 

Jak mogę podpisać petycję elektronicznie?

Witam,

Interesuje mnie przebieg i częstotliwość autobusów 154 i 149 z okolic WAT do metra. Dobrze gdyby została zwiększona częstotliwość a trasy za metrem skrócone. Skrzyżowanie Lazurowej i 

Górczewskiej powinno agregować ruch autobusów wielu linii i przekierowywać go bezpośrednio do metra. Obecna częstotliwość przejazdu obu tych linii jest niewystarczająca. Może linia 122 mogłaby 

być wydłużona do metra zamiast kończyć się na pętli górczewska.

Szanowni Państwo

W związku z budową II linii metra w dzielnicy Woli , stacja Płocka oraz w związku z otwarciem II linii metra w dzielnicy Wola w dniu 4.04.2020 chciałbym prosić o skierowanie linii 520 na nową trasę. 

Informuje, że autobus linii 520 na trasie w kierunku Płocka-Szpital 51 zatrzymuje się na przystanku Płocka-Szpital 03 a w drodze powrotnej nie zatrzymuje się na przystanku Płocka 01.

Wnoszę i zwracam się z uprzejmą prośbą by autobus linii 520 zatrzymywał się na przystanku Płocka 01. Zwracam się z uprzejmą prośbą by ten przestanek został określony jako stały lub chociaż jako 

przystanek na żądanie.

Wnoszę o zwracam się z uprzejmą prośbą i będę bardzo serdecznie wdzięczny by autobus linii 520 zatrzymywał się na przystanku Płocka 01 i by przystanek był określony jako stały lub chociaż 

przystanek jako na żądanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku oraz mojej prośby. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny przykład działania ZTM na szkodę mieszkańców Warszawy  - pod pretekstem otwarcia drugiej linii metra dalsze ograniczenie komunikacji autobusowej i utrudnianie życia pasażerom 

poprzez skracanie tras linii, ograniczanie częstotliwości połączeń i zmuszanie do kilkukrotnych przesiadek, co znacznie wydłuża czas podróży i obniża jej komfort. Ale to już standard ZDM. Nie każdy 

pasażer chce i może korzystać z metra - są tylko dwie mało rozbudowane linie, a nie 15 jak w Paryżu. Jaki jest związek między otwarciem metra a likwidacją trasy 517 na Pradze? Jaka jest 

proponowana realna alternatywa dojazdu z Targówka do Ursusa komunikacją miejską  - ile będzie koniecznych przesiadek i o ile wydłuży się czas podróży? To samo pytanie odnośnie obecnej trasy linii 

102. Czy ZTM przeprowadził jakieś analizy w tym zakresie? Jeśli tak to kiedy i jakie były ich wyniki? W obu przypadkach, tj. zmian linii 517 i 102 (dojazd alternatywny, ilość przesiadek, czas trwania w 

porównaniu z obecnym) prośba o udzielenie odpowiedzi w trybie art.14 ustawy o dostępie do informacji publicznej, na niniejszy adres e-mailowy.

Zupełnie nie rozumiem polityki władz miasta - z jednej strony maksymalne utrudnianie ruchu samochodów osobowych poprzez idiotyczne zwężanie kolejnych ulic, a równocześnie zamiast rozbudowy 

komunikacji publicznej jako alternatywy dla własnego auta ciągłe jej ograniczanie. Skoro nie samochodem i nie autobusem, to jak według Państwa mamy się poruszać po Warszawie?

Z poważaniem,

Szanowni Państwo,

jako mieszkanka prężnie rozwijającej się części Woli, tj. Odolan, chciałam odnieść się do proponowanych przez Państwa zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu kolejnych stacji II linii metra. Za 

bardzo dobry pomysł uważam puszczenie dodatkowych kursów linii 105B z pętli przy cmentarzu wolskim, kursy te umożliwią zdecydowanie lepszą jazdę pasażerom z Woli, jednak postuluję o 

pozostawienie dotychczasowych naprzemiennych kursów do krańca Browarna. Ewentualna przesiadka do autobusu 106 nie jest dogodnie zlokalizowana.  

Ponadto proszę o pozostawienie linii 171 w obecnym układzie. Przy okazji budowy centralnego odcinka II linii metra zlikwidowano linię 155 jeżdżącą na trasie TORWAR - KAROLIN. Obecne 155 jest 

namiastką poprzednika, aktualnie linia byłaby zdecydowanie bardziej fortunna przy zachowaniu poprzedniej trasy, mogłaby obsługiwać rozbudowaną przez lata część Bemowa i Woli. Jednak wracając 

do 171 - nie można odciąć mieszkańców Woli od bezpośredniego połączenia z pętlą przy Torwarze. Linia przechodziła przez korekty trasy w związku z budową metra, jednak proponowana przez 

Państwa zmiana jest zbyt radykalna. 

Nowo planowana linia 397 w kierunku Metra na Bielanach nie jest specjalnie potrzebna, obserwując przepustowość w autobusach linii 197 spokojnie może zostać jak jest. 

Rozsądnym wydaje się za to połączenie Odolan z Dworcem Zachodnim (vide poprzednia trasa linii 184).

Proszę pamiętać, mimo że metro jest bezwzględnie najszybszą opcją jazdy po mieście, nie wszyscy poruszają się wyłącznie wzdłuż trasy jego przebiegu. A konieczność przesiadek generuje dodatkowy 

czas. Tak cenny zwłaszcza w godzinach szczytu.

Szanowni Państwo,

  po kolejnym przemyśleniu : Uważamy, że autobusy z ulicy Znanej moga jechac dwoma trasami ( redutowa i elekcyjna)

   1. 167 jak zaplanowane

  2. 129 - zmiana czestotliwosci jazdy - co 10 minut  zamiast co pół godziny

3. proponujemy nie rezygnowanie z linii 155

ale zamianę trasy 155 na krótszą trasę petlą dojazdową, (do szkoły, przychodni, tramwaju i metra nr2).

155: znana- olbrachta, redutowa, ordona, (pks kasprzaka zawrotka), ordona, elekcyjna, metro ks.janusza, olbrachta znana.

                                              Witam. w związku z niedotrzymaniem obietnicy zwrotu linii autobusowej nr 167 od pętli Chomiczówka , pasażerowie z oś Chomoczówka  nie mają bezpośredniego 

połączenia z Kołem (bazar)  a autobusy linii 184 kursują al. Reymonta daleko od ul. Conrada. Pamiętam że ze strony ZTM podła propozycja aby przedłużyć trasę linii 201 do pętli FORT WAWRZYSZEW 

i to by było ok. ponieważ wypełniono by  brakujący odcinek linii 167 i obsłużono  by ogromną rzesze nowych mieszkańców nowego i rozrastającego się osiedla przy pętl iFORT WAWRZYSZEW . Linię 

201 obsługują autobusy b.krótkie i pasowały by ze względu na rozmiary do w/wym pętli do ktorej dojeżdżają autobusy linii 203.

                                                                                                                                             Pozdrawiam   



Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa propozycji dotyczącej zmian w komunikacji od kwietnia br. w związku z otwarciem stacji metra na Woli, zwracam się z ogromną prośbą o utrzymanie dotychczasowej trasy 

autobusu nr 171 (ma być okrojona do Woli).

Proponowany przebieg autobusu 517 (jadącego przez centrum do Ursusa), w dodatku-o mniejszej częstotliwości niż dotychczasowa autobusu 171, bardzo utrudnia komunikacje.

Stacja metro Centrum Kopernik jest od nas daleko. Niby do centrum blisko

(4 przystanki), ale będziemy mieć tylko jeden autobus (517), jadący do Ursusa.

Nie wszyscy jeżdżą metrem, nie wszędzie też ono jedzie.

Czy mogliby Państwo rozważyć pozostawienie autobusu nr 171 na dotychczasowej trasie lub zastąpienie go inną linią, o podobnym, dalszym przebiegu przez szerzej rozumiane centrum, a nie tylko 

aleje Jerozolimskie przy stacji metro Centrum ?..

W godzinach porannych 523 jeździ za rzadko, trasa autobusu nie pokrywa się z linią metra i bardzo wiele osób z niej korzysta. W godzinach szczuty na przystanku na lini Prymasa ludzie nie mieszacza 

się do autobusu.

Brakuje również na Bemowie autobusów 184 i 506, likwidacja tych autobusów bardzo utrudnia nam życie. Szanowni Państwo,

pragnę wyrazić sprzeciw wobec planowanych zmian w komunikacji na Bemowie po zakończeniu budowy metra. Uważam, że izolacja komunikacyjna Bemowa powinna się skończyć. Obecnie 

(12.01.2020) z ul. Radiowej nie da się bezpośrednio dojechać do: CH Arkadia (skrócenie linii 28), Galeria Mokotów i Domaniewska, Kampus Południowy PW, Kampus Ochota UW, a na kampus Główny 

PW jeździ tylko tramwaj 10 i to w dodatku przez wyłączenie pętli os.Górczewska. Już teraz studenci i pracownicy biur mają utrudniony dojazd. Nie mogę się zgodzić na skrócenie trasy autobusów 171 i 

112, gdyż to one spinają całą dzielnice w całość, a bez nich przejechanie np. z Raginisa do Galerii Bemowo będzie wymagało przesiadki oraz znacząco wydłuży czas podróży. W dodatku brak linii E2 

powoduje brak połączenia bezpośredniego do Wilanowa przez co wielu moich znajomych i bliskich pracujących w południowej części Warszawy wybiera samochód zamiast komunikacji. Rozumiem, że 

linia metra zwiększy przepustowość, ale część ludzie starszych i niepełnosprawnych itd. nie będą chcieli (i mogli) z niej korzystać, gdyż będzie to dla nich uciążliwe tym samym wyłączy się ich z życia 

miasta. Przy proponowanych zmianach, cały transport pomiędzy Bemowem, a resztą Warszawy będzie oparty na komunikacji szynowej, co w przypadku jej awarii może doprowadzić do paraliżu. 

Ponadto komunikacja tramwajowa też uważam jest bardzo uboga  - 1 linia (24) z Radiowej  do Centrum to trochę za mało przy ciągle powstających nowych osiedlach np. wzdłuż ul. Obozowej i 

Młynarskiej. 

Na uwagę zasługuje też fakt CAŁKOWITEGO braku połączenia z lotniskiem Chopina.

Dlatego z ww. względów jestem PRZECIWNY proponowanym zmianom i optuję za przywróceniem siatki połączeń sprzed budowy metra (ZWŁASZCZA E2), jednak z zmienioną częstotliwością 

kursowania

Witam,

W związku z budową i otwarciem linii metra proszę o pozostawienie linii 155 na Woli.  
Szanowni Państwo,

Jako mieszkanka woli od 37 lat, uprzejmie dziękuję za możliwość zabrania głosu w sprawie ustalania nowych tras przejazdu linii autobusowych.

Drodzy Państwo METRO to nie wszystko! 

Poruszając się od roku, CO RANO oraz po południu, z dzieckiem, trasą "tymczasową" linii 184 i 197 zauważyłam, że linie te są wręcz oblegane przez RODZICÓW Z MAŁYMI DZIEĆMI oraz DZIECI I 

MŁODZIEŻ W WIEKU SZKOLNYM. -Podobnie jak ja z dzieckiem (od Września 2020 z dwójką dzieci) wiele osób korzysta z tych linii by dojechać do jednej z dwóch szkół podstawowych przy ul. Deotymy 

388 i 317 INTEGRACYJNA! oraz pobliskich przedszkoli, które są tuż przy tej ulicy (209 Zaczarowane Ziarenko-INTEGRACYJNE, prywatne U Cioci Gosi), lub w głąb osiedla w kierunku AL.Prymasa 

Tysiąclecia (con. dwa na osiedlu-Nr. 135 i 136, nieco dalej 234!). 

Przy ul. Deotymy, bezpośrednio w sąsiedztwie przystanków aktualnej trasy  mieści się również WCK -odział przy Obozowej 85.

(O Kościele nie wspomnę...) 

Patrząc z odwrotnego kierunku...jest to również skomunikowanie tamtejszych mieszkańców z przychodnią przy ul.Elekcyjnej...a przecież przy ul. Ciołka-najbliższy ośrodek opieki zdrowotnej w okolicy-nie 

ma PORADNI DZIECIĘCEJ.

Apeluję do Państwa o pozostawienie trasy tych dwóch linii w takim kształcie jak są teraz. Nowo powstałe osiedla wzdłuż ulicy Kasprzaka (Bliska Wola, Jana Kasprowicza etc.) mają OBECNIE w pobliżu 

jedynie przepełnioną szkołę przy ul. Grabowskiej...

Obecna trasa ul.Elekcyjną i Deotymy nie dość że drenuje pobliskie osiedla, dowożąc dzieci do szkół i przedszkoli, dając rodzicom większy komfort WYBORU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W OKOLICY, 

to również tworzy swego rodzaju ZIELONĄ LINIĘ-MAJĄC NA TRASIE TRZY WOLSKIE PARKI! (Matki z małymi dziećmi i starsi ludzie wybierają komunikację miejską.)

APELUJĘ do Państwa o pozostawienie linii 184 i 197 w takim kształcie jak obecnie, dla dobra wolskich dzieci....bo dzieci też stresują się spóźnieniami, a ponadto dzieci nie mają prawa jazdy...a do 

szkoły muszą chodzić! Dopóki Gmina nie rozwiąże problemu braku szkół i przedszkoli dla dzieci z "młodych" nowo powstałych osiedli z okolic Kasprzaka (w tym Giganta "Bliska Wola" bez jakiejkolwiek 

póki co infrastruktury), niech przynajmniej zapewni im dojazd do tych obiektów, które już istnieją.

Proszę nie zmieniać kształtu linii 197 i nie dzielić jej na dwie części z 397! To świetne połączenie takie, jak jest obecnie!

Jedyne co bym tu rozważała to zwiększenie częstotliwości kursów numerów 184 i 197 w godzinach porannych (7.00-8.00).

Pragnę też dodać, że z żalem, jeśli to faktycznie KONIECZNOŚĆ, pożegnam pospieszną linię 520, która była świetnym uzupełnieniem linii 523 (łączącą Bemowo i Wolę z dworcem Zachodnim, oraz 

Trasą Łazienkowską). Linia 520  stanowiła doskonałe połączenie mieszkańców Woli z ich Ratuszem, Placem Bankowym, ul.Marszałkowską, Politechniką-czyli ściśle z Centrum,itd....i także powinna 

pozostać w kształcie sprzed budowy metra!

Witam,

chciałbym wnieść uwagi do proponowanych zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej po uruchomieniu metra. Uwagi wnoszę z perspektywy mieszkańca Odolan.

1. Zmiana trasy 171 całkowicie pozbawia mieszkańców Odolan (przystanek Ordona) bezpośredniego dojazdu do przystanku Centrum. ZTM chce zmusić wszystkich do korzystania z metra, a w 

przypadku dojazdu do Centrum wymagałoby to aż dwóch (!) przesiadek: Ordona-R. Daszyńskiego-M2-Świętokrzyska-M1-Centrum. Jest to bardzo niekorzystne rozwiązanie. Przykładowo, autobus 109 

dojeżdża tylko do Dw. Centralnego, z którego trzeba przejść znaczną odległość do najbliższego tramwaju przy al. Jerozolimskich lub innego autobusu na ul. E. Plater. Odolany powinny mieć co najmniej 

jedno połączenie z Centrum i składam niniejszym postulat o uruchomienie linii autobusu jadącej co najmniej do Centrum.

2. Zmiana 105 tylko do R. Daszyńskiego to kolejne wykluczenie komunikacyjne mieszkańców Odolan ze Śródmieściem. W takiej sytuacji niezwykle uciążliwe przesiadkowe byłoby połączenie Odolan z 

Powiślem i Śródmieściem Płn. Proszę o rozważenie aby np. autobus uzupełniający dla 105 z Cm. Wolskiego kursował dalej niż tylko do R. Daszyńskiego, np. na Powiśle (cenne połączenie z bulwarami 

nadwiślańskimi) lub aby uzupełniający autobus kursował na odc. Cm. Wolski-R. Daszyńskiego, przy jednoczesnym zachowaniu 105 z os. Górczewska na odcinku dalszym do Powiśla.

3. Jaki jest klucz dotyczący połączenia Młynowa z Browarną linią 106? Plan zakłada by kopiowała trasę obecną 105-ki od Czystego oraz docierała tam dokąd można również dojechać metrem (!). 

Pozbawia równocześnie mieszkańców Jelonek, Odolan i Ulrychowa dogodnego połączenia ze Śródmieściem Płn/Płd. Proponowana nowa 106-tka to rozwiązanie bardzo złe ograniczające dostęp do 

komunikacji dużym "nie-metrowym" osiedlom.

Najważniejszą konkluzją wwym. uwag jest wykluczenie komunikacyjne mieszkańców Odolan. Autobusy tylko do R. Daszyńskiego w ilości 3 linii to zdecydowanie propozycja niespełniająca potrzeb 

rosnącej ilości pasażerów z tej dzielnicy. Odolany powinny mieć minimum więcej połączeń "poza metro" w tym jedną co najmniej jedną linię prowadzącą do przystanku Centrum.

Szanowni Państwo:

W nawiązaniu do interpelacji Radnej, Pani Manczenko protestuję przeciwko zmianie trasy linii 145 i skierowaniu jej na Metro Trocka.

Pragnę zaznaczyć iż los ten spotkał już linię 345. 

Nie rozumiemy prywaty Pani Radnej. Jak mieszkaniec ulicy Św. Wincentego 110 stanowczo temu się przeciwstawiam.

Dzień dobry,

Jako mieszkanka Bemowa, piszę, by zaprotestować przeciwko ograniczeniu kursowania autobusów na Bemowie po otwarciu nowych stacji metra na Woli, zwłaszcza 112 i 171. Te autobusy nie 

pokrywają się z linią metra ani tramwajami na większości trasy (w odróżnieniu od 190 na przykład) i łącza dwie sąsiednie dzielnice: Bemowo i Bielany. Absurdem byłoby dojeżdżać do sąsiednich dzielnic 

metrem przez centrum i Wolę. Szczególnie dotyczy to 112 - jeżeli obecna trasa jest za długa, lepiej pozostawić trasę z Karolina do metra Marymont (przez całe Bemowo i Bielany) lub do pętli Żerań niż 

skracać ją w proponowanym miejscu, co odcina Bemowo od CH Bemowo i wiąże je raczej z Wolą...

Z góry dziękuję za rozpatrzenie mojej opinii. 

Dzień dobry, chciałabym zgłosić uwagi do projektu zmian komunikacji na Woli. Moim zdaniem nie należy tak mocno ograniczać komunikacji autobusowej. W szczególności proponuję pozostawienie linii 

520 na trasie obowiązującej przed zamknięciem ul. Górczewskiej. Linia ta była, i mam nadzieję, że nadal tak pozostanie, bardzo istotna dla mieszkańców Woli oraz Śródmieścia. Na jej trasie znajduje się 

między innymi przychodnia na ul. Leszno, z oddziałem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej oraz dyżurna apteka. Autobus ten stanowi też bardzo dobrą komunikację z centrum miasta i wieloma 

miejscami przesiadkowymi. 

Proszę również o rozważenie pozostawienia na dawnej trasie linii 109 i nieograniczanie liczby kursów tego autobusu.



Dzień dobry,

jestem mieszkanką Bemowa od 30 lat, korzystam codziennie z komunikacji miejskiej.

Jestem zaskoczona informacją o planowanym ograniczeniu kursowania niektórych linii w tym szczególnie autobusu nr. 105.

Jeżdżę tą linią codziennie do i z pracy i przyznam, że ostatnią rzeczą jaka przyszłaby mi na myśl o zmianach to ograniczenie jej częstotliwości.

Zapraszam decydentów do przejechania się rano, w okolicach 7.15 tą linią. Owszem autobusy jeżdżą często ale absolutnie wszystkie pojazdy są maksymalnie zatłoczone.

Muszę przepuszczać 1-2 autobusy bo podjeżdżają na przystanek (Tkaczy) już pełne i razem z innymi pasażerami nie mieścimy się do środka! Jak Państwo sobie wyobrażają podróżowanie gdy 

pojazdów będzie mniej?

Kupuję regularnie bilety miesięczne i oczekuję, że będę mogła w godziwych warunkach korzystać z autobusu. 

Bardzo proszę również w imieniu innych „stłoczonych” pasażerów 105 o nie zmniejszanie liczby pojazdów tej linii.

Dzień dobry,

chciałbym zgłosić dwie uwagi.

1) linia 171 - jej likwidacja bez żadnej alternatywy dojechania do centrum to poważne utrudnienie w kontekście porannego dojechania do pracy i powrotu. Jednocześnie znacząco ma być ograniczone 

kursowanie linii 109

2) linia 109 - rano nie da się wsiąść do obu wskazanych linii. Jak państwa zdaniem mają ludzie dojechać do pracy o 8 rano z kilkoma tysiącami innych mieszkańców Odolan?? 

Jeśli ktokolwiek proponuję metro w zamian (z min. 2 przesiadkami bez względu na konfigurację połączenia) do centrum, to apeluję by parę razy spróbował takiego połączenia :/

Przynajmniej rano liczba połączeń nie powinna być tak drastycznie zmniejszona.

w związku z zapowiedzia usuniecia linii 112 jezdzacej ulicami Lazurowa i Polczynska oświadczam, ze jako mieszkanka tejze okolicy wyrazam ubolewanie, bo jest to jedyny autobus który laczy nas nie 

tylko z Bemowem ale także Urzedem Gminy, z Przychodniami, z Bialanami itp. My mamy jedynie dwa autobusy linie 105 i 112 a zarząd transportu zastawia się metrem. Proszę zatem podac nam do 

wiadomości w którym miejscu Lazurowej i Polczynskiej zostanie otwarte metro w kwietniu? bo o ile nam wiadomo nie zaczela się jeszcze budowa. Nie wiem kto wpadl na tak genialny pomysl żeby 

pozbawiać ludzi przeważnie starszych komunikacji. Mam nadzieje ze ztm przemysli dokładnie beznadziejny pomysl\

Szanowni Państwo,

Absolutnie nie zgadzam się na skrócenie tras 105 i 112 oraz ograniczenie kursowania 105.

Ponadto prosze zwrocić uwagę że Jelonki nie mają bezpośredniegi połączenia zdworcem zachodnim! Czekam na powrót 184.

Dzień dobry!

Chciałam zabrać głos w sprawie kilku linii autobusowych, z których korzystałam w ostatnich latach, a które zostały zabrane lub mają być zabrane.

Mieszkam przy ul. Puszczy Solskiej (najbliższy przystanek to Raginisa) i uważam, że zmiany, które są planowane nie są korzystne dla mieszkańców okolicznych ulic. Główną przyczyną niedogodności 

jest fakt, że stare bloki zamieszkują w większości starsze osoby, które preferują poruszanie się jednym środkiem komunikacji naziemnej. Z kolei w nowo budowanych nowych blokach sytuacja jest 

podobna o tyle, że osobom z dziećmi, wózkami itp. też wygodniej jest przemieszkać się jednym środkiem komunikacji. 

W komunikacji chodzi o to, żeby dotrzeć do wyznaczonego celu, który przecież nie zawsze jest (najczęściej nie jest) na trasie metra.

1. Postuluję przywrócenie autobusu 506, który szybko łączył Jelonki z Powiślem, przejeżdżając w pobliżu kluczowych obiektów, jak np. Szpital Wolski czy Uniwersytet Warszawski. gdyby ta linia została 

przywrócona, można byłoby ew.  pozostać przy planach skrócenia 105 do Ronda Daszyńskiego.

2. Jestem za pozostawieniem linii 105 z dojazdem na Mariensztat (lub innej bezpośredniej linii z Jelonek, vide p. 1). Dojeżdżam do pracy na Powiśle, na UW, często korzystając ze 105. 105 przy 

Rondzie Daszyńskiego nadal pozostaje zapełniona, w godzinach szczytu wsiadający przy MPW nie mają już siedzących miejsc.

3. Postuluję też pozostawienie linii 112, która łączyła wiele osiedli w różnych punktach Warszawy, pozwalając dotrzeć w różne miejsca. Skrócenie dotychczasowej trasy utrudniałoby dojazd i wymuszało 

docieranie trzema środkami komunikacji w miejsca, gdzie wystarczał jeden autobus.

4. Postuluję też przywrócenie na starą trasę (Powstańców Śląskich, Południowe Jelonki) linii 184.

Metro od Księcia Janusza nie poprawi wszystkim sytuacji. Dlatego proszę o niekaranie mieszkańców Jelonek, a szczególnie mieszkańców ulic z okolic Człuchowskiej, zabieraniem kluczowych linii, 

którymi docierają bezpośrednio w różne miejsca Warszawy.

Witam, mieszkam przy ul. Lazurowej 2. Jedynym autobusem którym mogę dojechać w miarę sprawnie do centrum to 105. 112 jeżdżę na Bemowo. Nie ma tu linii tramwajowych, nie ma metra. Może za 2 

lata będzie kilka przystanków dalej. 

Zatem jaki jest powód planowanej zmiany kursowania ww autobusów??? 

Nie zgadzam się na to, nie wyrażam zgody na zmniejszenie liczby autobusów. Tutaj buduje się coraz więcej domów, potrzeba jest więcej autobusów a nie mniej

Dzień dobry,

Zgłaszam prośbę, aby linie podmiejskie w kierunku Starych Babic zatrzymywały się w pobliżu ronda koło ul. Ogrodniczej. Jest tam budowane nowe centrum handlowe, stad wiele osób pewnie będzie 

chciało skorzystać z dojazdu do sklepów. Za centrum handlowym przy ul. Ogrodniczej powstało spore osiedle, a w budowie są dwa kolejne.

W ramach trwających konsultacji wyrażam sprzeciw wobec planowanego skrócenia i zmiany trasy autobusu 520. Z uwagi na to, że to jedyny autobus jadący długą trasą, skręcający od centrum z pl. 

Bankowego w al.Solidarności, zawsze pełny i potrzebny,uważam, że należy pozostawić tę linię bez zmian, przynajmniej do miejsca  sądów, a może i na Płocką.

Metro nie musi przecież pasować każdemu, nie zawsze jest rozwiązaniem, czasem odległości z niego do miejsca pracy są znaczne.

 Dużo ludzi dojeżdża z Pragi na Wolę,a w drugą stronę uczniowie pobliskich szkół z okolic d.kina Femina korzystają z 520, jadąc do centrum ( muzea, kina). Mimo że część ludzi wysiada przy metrze 

Świętokrzyska, autobusy i tak jadą dalej pełne pasażerów.Nawet w soboty rano są pełne.

Zabranie tego autobusu na odcinku od Marszałkowskiej do al.Solidarności uważam za zły pomysł.To jedyne bezpośrednie połączenie Woli z centrum przez pl.Bankowy na Pragę.

Dzień dobry, w związku z konsultacjami dotyczącymi autobusów po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli zgłaszam prośbę o zachowanie linii 520 i 171 na niezmienionej trasie (sprzed budowy 

metra). Obie linie autobusów są niezbędne dla mieszkańców podczas podróży przez Warszawę. Sprzeciwiam się planom likwidacji wyżej wymienionych linii autobusowych.  

Szanowni Państwo,

chciałabym wyrazić opinie dot. zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu 3 stacji metra w kierunku Bemowa.

Proponowane zmiany całkowicie pozbawiają nas mieszkańców bezpośredniego dostępu do "centralnego" śródmieścia Warszawy oraz innych dzielnic (Bródno, Praga, Ochota), które do tej pory były 

dobrze skomunikowane. I tak:

- 112 - skrócenie linii przed oddaniem metra na Bemowie (Ratusz, Lazurowa,itd) powoduje konieczność przesiadek, co przy niezbyt dobrym skomunikowaniu pozostałych linii będzie uciążliwe, 

szczególnie dla ludzi chorych, starszych oraz matek z dziećmi,

- 171 - jedyny autobus, którym bezpośrednio można było dojechać do kilku dzielnic Warszawy (oraz do Dworca Centr.), skrócenie do Ks.Janusza poddaje w wątpliwość potrzebę takiej krótkiej trasy - nic 

nie daje, 

- 190 - przywrócenie dawnej trasy bez buspasa zablokuje możliwość szybkiego dostania się na drugą stronę Wisły - mieliśmy  przykład ogromnych korków przez wiele lat.

- 520 - problem dla mieszkańców nowych osiedli w okolicy Znanej - brak komunikacji , a również brak dojazdu do odległego Wawra i Anina, a także CZD

- E2 - to był najlepszy autobus w Warszawie jeszcze przed budowa metra - szybka komunikacja z odległymi częściami Warszawy - autobus jeździł z Bemowa  pełny, teraz jeździ pusty.

Ogólnie, my mieszkańcy Bemowa czujemy się jak niechciany "pasierb" - zabraliście Państwo (lub planujecie zabrać) dogodną komunikację - wcześniej 184, 28 teraz E2, 171, a także powielacie trasy 

tramwajowe  - nie dając możliwości dogodnej przesiadki - np. 11 zamiast, tak jak przez jakiś czas,  jechać przez Towarową na Ochotę (po drodze umożliwiając przesiadki zarówno na Pragę, jak i na 

Żoliborz czy Okęcie) dubluje trasę z 10!!! i jeździ prawie pusta. Natomiast tramwaj 26 jest już zapchany przy Ratuszu Bemowo. Czy nikt nie robił rozeznania, że na Bemowie bloki rosną jak grzyby po 

deszczu (np. bloki wzdłuż Pełczyńskiego, Dywizjonu 303 !!!)? Z tych ulic wychodzą tysiące ludzi do pracy i szkoły. Pisałam nawet kiedyś do Państwa o możliwość przystanku na żądanie dla 523, ale nie 

dostałam nawet odpowiedzi. 

Chcecie Państwo, abyśmy korzystali z komunikacji miejskiej, a z roku na rok Bemowo jest coraz gorzej skomunikowane!!! 

Metro nie jest lekiem na całe zło. Są to tylko dwie krótkie linie (a nawet mniej niż dwie) nie dojeżdżające we wszystkie rejony miasta. 

Dla tych, którzy pracują w ich pobliżu zapewne jest wygodne, ale Warszawa jest ogromna i pracujemy często w odległych dzielnicach. 

Np. sąsiad  mieszkając na Bemowie dojeżdża na Trakt Lubelski, ja np. na Starówkę, a dzieci na uczelnie - na UKSW i Ursynów.Dla pasażera najlepszy transport to transport punktualny i szybki, a więc bez zbędnych przesiadek, bo te, nie dość, że generują straty czasu, to są bardzo uciążliwe. Jak wiele osób nie korzysta z takiej 

słabej komunikacji można zobaczyć chociażby przy wyjeździe z ul.Pełczyńskiego w Powstańców oraz dalej wzdłuż Powstańców do Dźwigowej!!!

A przy tych zmianach będzie jeszcze gorzej. 

Mieszkamy na Bemowie od 1985 roku i kilka lat temu (przed rozpoczęciem budowy metra na Woli) sytuacja komunikacyjna była całkiem niezła, a teraz zaczyna być to horror. 

Szkoda, że nikt z Dyrekcji ZTM, czy WZA nie jeździ po dzielnicach w godzinach szczytu - są to bardzo pouczające "wycieczki".

W związku z powyższymi uwagami, które przekazuję jako przedstawiciel wielu mieszkańców (w ciągu ponad 30 lat mieszkania w tej dzielnicy mamy wielu znajomych i dużą rodzinę, którzy popierają te 

uwagi) prosimy o przeanalizowanie swoich propozycji pod kątem wygody pasażerów. Proszę wziąć pod uwagę, że mieszkają tu nie tylko młodzi i zdrowi, ale także starsi, niepełnosprawni czy młode 

małżeństwa z dziećmi w wózkach - ostatnio jechałam z siostrzeńcami przesiadając się z autobusu do metra M1 do M2, a potem znowu do autobusu - to była droga przez mękę i mnóstwo straconego 

czasu.

Szanowni Państwo,

 w związku z konsultacjami dotyczącymi autobusów po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli zgłaszam prośbę o zachowanie linii 520 i 171 na niezmienionej trasie (sprzed budowy metra). Obie 

linie autobusów są niezbędne dla mieszkańców podczas podróży przez Warszawę. Sprzeciwiam się planom likwidacji wyżej wymienionych linii.

Dzień dobry,

 w związku z konsultacjami dotyczącymi autobusów po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli zgłaszam prośbę o zachowanie linii 520 i 171 na niezmienionej trasie (sprzed budowy metra). Obie 

linie autobusów są niezbędne dla mieszkańców podczas podróży przez Warszawę. Sprzeciwiam się planom likwidacji wyżej wymienionych linii autobusowych.  

Dzień dobry, w związku z konsultacjami dotyczącymi autobusów po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli zgłaszam prośbę o zachowanie linii 520 i 171 na niezmienionej trasie (sprzed budowy 

metra). Obie linie autobusów są niezbędne dla mieszkańców podczas podróży przez Warszawę. Sprzeciwiam się planom likwidacji wyżej wymienionych linii autobusowych, a także jakimkolwiek innym 

działaniom na szkodę obywateli Warszawy. 



W ramach trwających konsultacji wyrażam sprzeciw wobec planowanego skrócenia i zmiany trasy autobusu 520. Z uwagi na to, że to jedyny autobus jadący długą trasą, skręcający od centrum z pl. 

Bankowego w al.Solidarności, zawsze pełny i potrzebny,uważam, że należy pozostawić tę linię bez zmian, przynajmniej do miejsca  sądów, a może i na Płocką.

Metro nie musi przecież pasować każdemu, nie zawsze jest rozwiązaniem, czasem odległości z niego do miejsca pracy są znaczne.

 Dużo ludzi dojeżdża z Pragi na Wolę,a w drugą stronę uczniowie pobliskich szkół z okolic d.kina Femina korzystają z 520, jadąc do centrum ( muzea, kina). Mimo że część ludzi wysiada przy metrze 

Świętokrzyska, autobusy i tak jadą dalej pełne pasażerów.Nawet w soboty rano są pełne.

Zabranie tego autobusu na odcinku od Marszałkowskiej do al.Solidarności uważam za zły pomysł.To jedyne bezpośrednie połączenie Woli z centrum przez pl.Bankowy na Pragę

Uwazam ze jedna linia autobusowa 190 na odcinku Okopowa-Prymasa Tysiąclecia to za mało. W przypadku korkow, opóźnień co w przypadku 190 jest nagminne, czas oczekiwania na kolejny autobus 

będzie bardzo wydłużony. Proponuje wydłużenie linii 520 do Prymasa Tysiaclecia. Poza tym do Płockiej metra nie będzie.

Dzień dobry

W związku z konsultacjami dotyczącymi autobusów po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli zgłaszam prośbę o zachowanie linii 171 i 520 na niezmienionej trasie (przed budową metra). Obie 

linię są niezbędne do poruszania się komunikacją miejską mieszkańcom Woli po Warszawie. Sprzeciwiam się planom likwidacji wyżej wymienionych linii autobusowych.

Dzień dobry. W związku z konsultacjami dotyczącymi autobusów po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli zwracam się z prośbą o zachowanie linii 520 i 171 na niezmienionej trasie (sprzed 

budowy metra). Obie linie autobusów są niezbędne dla mieszkańców(w tym dla mnie osobiście) podczas podróży przez Warszawę. Sprzeciwiam się planom likwidacji wyżej wymienionych linii 

autobusowych, ponieważ w mojej opinii zaszkodzi to wielu mieszkańcom. Mam nadzieję, że mój apel spotka się z pozytywnym odzewem. 

Dzień dobry,

 w związku z konsultacjami dotyczącymi autobusów po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli zgłaszam prośbę o zachowanie linii 520 i 171 na niezmienionej trasie (sprzed budowy metra). Obie 

linie autobusów są niezbędne dla mieszkańców podczas podróży przez Warszawę. Sprzeciwiam się planom likwidacji wyżej wymienionych linii autobusowych.(WIELOKROTNOŚĆ)

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do konsultacji dotyczących autobusów po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli, zwracam się z prośbą o zachowanie linii 520 i 171 na niezmienionej trasie (sprzed budowy metra). 

Obie linie autobusów są niezmiernie ważne dla dużej części mieszkańców Warszawy.

Kategorycznie sprzeciwiam się planom likwidacji wyżej wymienionych linii autobusowych.

Jako mieszkanka Warszawy proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej,jak i wielu mieszkańców prośby.

Szanowni Państwo,

Jako mieszkaniec Woli w odniesieniu do odbywających się konsultacji w sprawie linii autobusowych, zwracam się z prośbą o utrzymanie funkcjonowania linii autobusowych 520 i 171 po otwarciu nowych 

stacji metra, aby mogły niezmienne kursować, tj. jak przed budową nowych trzech stacji metra na Woli. 

Linie te są ważne w punktu widzenia przemieszczania się przez Warszawę i znacznie ułatwiają funkcjonowanie oraz dotarcie do miejsca zamieszkania. 

Wobec powyższego wyrażam sprzeciw wobec likwidacji wyżej wymienionych linii autobusowych.

Z wyrazami szacunku, 

Dzień dobry,

W związku z konsultacjami dotyczącymi autobusów po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli, zgłaszam prośbę o zachowanie linii 520 i 171 na trasie sprzed budowy metra. Obie linie są niezbędne 

dla mieszkańców podczas podróży przez Warszawę. Sprzeciwiam się planom likwidacji w/w linii autobusowych.Szanowni Państwo,

pragnę wyrazić sprzeciw wobec planowanych zmian w komunikacji na Bemowie po zakończeniu budowy metra. Uważam, że dalsza izolacja komunikacyjna Bemowa powinna się skończyć. Obecnie 

(13.01.2020) z ul. Radiowej nie da się bezpośrednio dojechać do: CH Arkadia (skróceniu uległa linii 28), Galerii Mokotów i Domaniewskiej, Wilanowa (zabranie linii E-2) . PROTESTUJĘ przeciw 

skróceniu trasy autobusów 171 i 112, gdyż to one spinają całą dzielnice w całość, a bez nich przejechanie np. z UL. Raginisa do Galerii Bemowo będzie wymagało przesiadki oraz znacząco wydłuży 

czas podróży. 

Nie przekonuje mnie argument, że przesiadka do metra rozwiąże te problemy. Przesiadki, przechodzenie z przystanku na przystanek, schodzenie pod ziemię ( bo przecież ciągle słyszymy o awarii 

schodów ruchomych czy wind i ztm nie bardzo umie sobie z tym poradzić) jest uciążliwe dla osób starszych, niepełnosprawnych, matek z dziećmi i wózkami oraz "taszczących" siaty z zakupami, 

przesiadki wydłużają czas podróży i  zwiększają koszty podróżnych.  

Przy proponowanych zmianach, cały transport pomiędzy Bemowem, a resztą Warszawy będzie oparty na komunikacji szynowej, co w przypadku jej awarii może doprowadzić do paraliżu. Ponadto 

komunikacja tramwajową też uważam jest bardzo ubogą  - 1 linia (24) z Radiowej  do Centrum to trochę za mało przy ciągle powstających nowych osiedlach np. wzdłuż ul. Obozowej i Młynarskiej. W 

godzinach szczytu w okolicach Koła już trudno wejść do pojazdów.

Dlatego z ww. względów jestem PRZECIWNA proponowanym zmianom i optuję za przywróceniem siatki połączeń sprzed budowy metra (ZWŁASZCZA E2), jednak ze zmienioną częstotliwością 

kursowania

.

Uważam, że same zachęty do korzystania z publicznego transportu miejskiego nie przyniosą zamierzonych efektów, jeśli w ślad za nimi nie pójdą rzeczywiste rozwiązania. Miasto powinno być przyjazne 

Szanowni Państwo!

Piszę w w imieniu swoim i rodziny.

  W ramach trwających konsultacji wyrażam opinię, czyli sprzeciw wobec planowanego skrócenia i zmiany trasy autobusu 520. Z uwagi na to, że to jedyny autobus jadący długą trasą, skręcający od 

centrum z pl. Bankowego w al.Solidarności, zawsze pełny i potrzebny,uważam, że należy pozostawić tę linię bez zmian, przynajmniej do miejsca  sądów, a może i na Płocką.

Metro nie musi przecież pasować każdemu, nie zawsze jest rozwiązaniem, czasem odległości z niego do miejsca pracy są znaczne.

 Dużo ludzi dojeżdża z Pragi na Wolę,a w drugą stronę uczniowie pobliskich szkół z okolic d.kina Femina korzystają z 520, jadąc do centrum ( muzea, kina). Mimo że część ludzi wysiada przy metrze 

Świętokrzyska, autobusy i tak jadą dalej pełne pasażerów.Nawet w soboty rano są pełne.Wiem, bo pracuję w każdą sobotę.

Zabranie tego autobusu na odcinku od Marszałkowskiej do al.Solidarności uważam za zły pomysł. Nie wolno zabierać jedynego  bezpośredniego połączenia Woli z centrum przez pl.Bankowy na Pragę. 

  Nie każdy ma siłę i zdrowie biegać po schodach w dół i na górę na przystanek tramwajowy w kierunku al. Solidarności. Przesiadki są uciążliwe a zbyt wiele ludzi będzie na nie skazanych.

Prosimy o zrozumienie i pozostawienie 520 na starej trasie.

Szanowni Państwo

Zwracam się z prośbą o utrzymanie linii 105 na przedłużonej trasie do Browarnej.

Jestem osobą niepełnosprawną w znacznym stopniu. Mam trudności z chodzeniem i ze wzrokiem.

Z linii 105 (do Browarnej) korzystam codziennie.

II linia metra nijak mi nie pasuje w drodze do i z pracy-musiałabym jeździć aż trzema środkami lokomocji.

Co jest dla mnie z w/w względów praktycznie niemożliwe.

Szczególnie zimą-trzy przesiadki to dla mnie niedoprzyjęcia.

Niestety nie stać mnie na prywatnego kierowcę-dlatego poruszam się wyłącznie autobusami i tramwajami.

 

Druga prośba o utrzymanie linii 112-z której korzystam jadąc do Przychodni i do ZUSu na Wrocławskiej.

Mój przypadek nie jest odosobniony -ponieważ na Bemowie mieszka więcej osób niepełnosprawnych, starszych oraz matek z małymi dziećmi-dla których trzy przesiadki to wielkie utrudnienie.

 

Odkąd zlikwidowali Państwo pospieszną linię 506 nie mamy żadnego bezpośredniego połacznia z Centrum.

Do Dworca Centralnego czy Zachodniego-też nie ma dogodnych połączeń.

Nie wszyscy jak widać są młodzi, zdrowi i mogą biegać do trzech środków lokomocji ochoczo się przesiadając.

 

Proszę przy podejmowaniu decyzji uwzględnić moje uwagi.

w nawiązaniu do wczorajszego e-maila dotyczącego linii 112 pragne nadmienić, ze linia 112 nie kursuje trasa objeta metrem czyli ul. Gorczewska, dlatego mój całkowity sprzeciw likwidacji tej linii która 

dojezdzam bezpośrednio do szpitala Brodnowskiego na ul. Kondratowicza. 

Dzień dobry,

chciałam poinformować, iż kategorycznie sprzeciwiam się zmianie trasy autobusu 112 w stosunku do obecnej trasy  jka również skróceniu , zmianie trasy autobusu 105 i zmianie kursowania jej 

częstotliwości.

Nowy projekt ZTM jest absurdem i koszmarem mieszkanców Yelonek. Nowe osiedla przy ulicy Lazurowa powstają , przybywa mieszańców a

ZTM od lat kasuje ilość autobusów na odcinku Lazurowa- Połczyńska. Od ponad 40 lat jak powstało osiedle ten kawałek Lazurowej od Człuchowskiej j w kierunku Połczyńskiej j jest nieskomunikowany. 

Mieszkańcy tego odcinka Lazurowej obecnie mają jedyny autobus 105 który jedzie w kierunku centrum. Autobus już od samych godzin porannych jest zatłoczony. Ludzie muszą przesiadać sie na 

Rondzie Daszyńskiego bo tylko co niektóra 105 jedzie dalej. Nie mam nawet bezpośredniego dojazdu do Dworca Centralnego jak sprzed lat. Wymuszane są przesiadki a tym samym zwiększa się czas 

dojazdu do szkół, pracy.

Wyrażam stanowczą dezaprobatę dla nowych tras dla linii 105 i 112. 

Powinna powstać przynajmniej jszczcze jedna linia w kierunku śródmieścia i na pewno zwiększona częstotliwość kursowania obecnych tras.



Dzień dobry,

Piszę do Państwa w sprawie zmiany trasy autobusu linii 112. Mieszkam na Jelonkach i ten pomysł jest dla mnie bardzo niekorzystny. Byłem dzisiaj na konsultacjach, i jeśli dobrze zrozumiałem nie 

zmienianie trasy 112 spowodowałoby zrezygnowanie z autobusu 271. Jeżeli to jedyna opcja, to uważam że mniejszym złem będzie zrezygnowanie z 271. Sam mam już 190 do metra, 271 będzie go 

dublowało. Podejrzewam za to, że z Karolina lepiej będzie jechać 197 do metra, bo Górczewska będzie zakorkowana w godzinach szczytu. 

Natomiast skrócenie 112 do Nowego Bemowa zabiera autobus na odcinku miedzy Bemowem Ratusz i Nowym Bemowem, gdzie w godzinach szczytu na Nowym Bemowie ludzie już nie mieszczą się w 

112. To oznacza, że teraz nie będą się mieścić na dużo przed Nowym Bemowem w 10 lub 11.

Słyszałem dzisiaj również argument, że 112 jest zakorkowane i dlatego trzeba skrócić mu trasę. Ale 10 i 11 też mają rano opóźnienia w stronę centrum, co jak podejrzewam tworzy też opóźnienia w 

przeciwną stronę, więc dla ludzi jeżdżących Powstańców Śląskich wcale nie są lepszą opcją. Do tego awaria jednego tramwaju wyklucza wszystkie tramwaje, a autobusu - tylko ten autobus.

Jeżeli nie ma mowy o zrezygnowaniu z 271 to może zmienić pętlę 112 na oś. Górczewską (z trasą przez Człuchowską) albo Metro Księcia Janusza? Wiem, że druga opcja spowoduje, ze na pętli Metro 

Księcia Janusza nie będzie możliwości postoju 112 i redukowania opóźnień, dlatego mam też alternatywną propozycję.

Z tego co dzisiaj mówili Państwa konsultanci opóźnienia 112 są tworzone głównie między Bazyliańską a Żeraniem FSO + w mniejszym stopniu koło Wisłostrady. Może w takim wypadku można rozważyć 

dodatkowy autobus z Metra Księcia Janusza do np Metra Marymont jadący Górczewską, Powstańców Śląskich oraz Żeromskiego, który nie łapałby opóźnień jak 112, więc mógłby jechać bez postojów 

na pętlach, zmniejszyłby liczbę przesiadek z 2 do 1 dla ludzie jadących na Bielany nie mieszkających przy tramwajach, jednocześnie niwelując już teraz zbyt przeciążony odcinek na Powstańców 

Śląskich między Ratuszem Bemowo a Żeromskiego, którego druga linia metra nawet po przedłużeniu na Chrzanów nie zastąpi w większym stopniu.

Zarząd Transportu Miejskiego 

Szanowni Państwo,

Stanowczo protestuję przeciwko projektowi drastycznego

skrócenia trasy linii 171. W moim odczuciu propozycja ta jest całkowicie 

pozbawiona sensu. Zmiana ta będzie oznaczała likwidację

jedynego bezpośredniego połączenia między znaczną częścią

Powiśla (Solec, Górnośląska, Rozbrat, Ludna, Kruczkowskiego itd.)

z Bemowem. W praktyce dojechanie stąd np. w okolice bemowskiego

Ratusza (jak i dalej) będzie wymagało kilku przesiadek 

(autobus-metro M2-autobus). Tym samym dla wielu korzystających 

z linii 171 pogorszone zostaną warunki przemieszczania

się między dzielnicami. Dosyć często jeżdżę autobusami 171 między 

Powiślem a Bemowem i wiem jak ważna jest ta linia dla bardzo wielu 

pasażerów.

Dzień dobry, 

Piszę w sprawie likwidacji linii 112. Codziennie jeżdżę tym autobusem worząc dziecko do żłobka. Bardzo mi to utrudni poruszanie się z dzieckiem. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o nie likwidowanie tej linii z obecnej trasy. Szanowni Państwo, 

linia autobusowa 112 jako jedyna łączy bezpośrednio Bemowo (Centrum Handlowe Karolin), Bielany i prawobrzeżną część Warszawy (Targówek i Centrum Handlowe w Markach). Skrócenie trasy 

spowoduje konieczność przesiadania się więc wydłuży się czas dojazdu do miejsca docelowego zamiast go ograniczyć.

- Metro będzie przydatne na dojazdy w stronę Centrum jednak musi pozostać w miarę szybkie połączenie dzielnic w obrzeżach Warszawy.

- Jeśli linia 112 zostanie skrócona to na przystanku „Kazubów” będzie zatrzymywał się jedynie jeden autobus a proszę zobaczyć ile nowych budynków powstało i nadal powstaje w okolicy i jaki tłok jest 

na przystankach w godzinach porannych i popołudniowych. Linie tramwajowe tutaj za bardzo nie pomogą bo już i tak są zatłoczone.

- Przy wzroście liczby ludzi musi wzrastać liczba połączeń a nie skracać i ograniczać kolejne linie.

- Duża liczba osób dojeżdża linią autobusową 112 do Centrum Handlowego Karolin, Galerii Handlowej Bemowo na ul. Powstańców Śląskich 126 i Centrum Handlowego Marki. Proszę sprawdzić ile osób 

jedzie linię 112 na dłuższym odcinku i o ile wydłuży się czas dojazdu szczególnie w godzinach porannych i wieczornych oraz w weekendy i święta jeśli linia zostanie skrócona i będzie trzeba się 

przesiadać.

    Często jeżdżę w różnych godzinach (ok. 5:20 13:20 i 21.10) do pracy i widzę jak dużo osób wchodzi na przystanku „Kazubów 02” do autobusu linii 112. Mało kto wsiada do autobusu linii 171 w stronę 

Chomiczówki.

Proponowana przez Państwa zmiana (skrócenie trasy linii 112) wydłuży czas mojego dojazdu o ponad połowę ponieważ będę musiał się przesiadać. Dlatego zacznę jeździć do pracy samochodem. 

Porównując ceny dojazdu samochodem a biletem miesięcznym koszt będzie porównywalny a czas dojazdu dużo krótszy i przyjemniejszy. Aktualnie nie jeździłem samochodem bo linia 112 jechała 

bezpośrednio do miejsca pracy i czas dojazdu był jedynie dłuższy o parę minut.

Dzień dobry,

chciałabym wyrazić sprzeciw w związku z planowanym skróceniem trasy kursowania linii 112 po otwarciu nowych stacji metra na Woli. Trasa linii w żaden sposób nie pokrywa się z trasą metra. Planujący 

nie wzięli pod uwagę, że nie wszyscy użytkownicy transportu miejskiego dojeżdżają na co dzień do centrum, kierowanie tras wszystkich autobusów do metra nie ułatwia zatem przemieszczania się, 

znacznie wydłuża natomiast czas podróży między innymi poprzez niepotrzebne zwiększenie liczby przesiadek.

Mam nadzieję że głos mieszkańców zostanie wysłuchany a linia 112 utrzyma dotychczasową trasę przez Jelonki.

Szanowni Państwo, 

aktywnie uczestniczę w życiu dzielnicy Bemowo, pracuję na Woli a mieszkam tuż pod Warszawą. 

Chciałabym zgłosić sugestię dotycząca kursowania linii 714 719 i 729-  chodzi o częstotliwość kursowania. Przedłużenie, nawet tymczasowe, linii do metra jest wspaniałym rozwiązaniem. Gmina Stare 

Babice bardzo prężnie się rozwija, jest wiele nowych osiedli i bardzo bardzo wielu nowych mieszkańców - W Zielonkach aktualnie trwa sprzedaż mieszkań - już nawet nie domów- na nowym osiedlu. 

Oznacza to wielu nowych użytkowników dróg. W godzinach porannych ulice wjazdowe do Warszawy należą już do regularnego ruchu miejskiego. Autobusy są mocno zatłoczone. Zwiększenie 

intensywności kursowania tak aby co 5- 10 min w godzinach szczytu czyli dla miejscowości podwarszawskich od 6.30 do ok 8.30, pozwoli podjąć pozytywną decyzję o korzystaniu z komunikacji 

zbiorowej. Aktualna intensywność powoduje, że jednak samochód jest formą bardziej akceptowalną. Aby dotrzeć do granic Warszawy mieszkańcy samochodem potrzebuję 20 min a komunikacją 

zbiorową nawet ponad godzinę, gdyż godziny odjazdów autobusów są na tylko rzadkie, iż trzeba wybierać dużo wcześniejsze. 

Podsumowując, pomysł z przedłużeniem trasy jest wyśmienity, proponuję jednak zwiększyć intensywność:

714         KOCZARGI STARE – … – Górczewska – METRO KSIĘCIA JANUSZA

częstotliwość: 10/30/60

719         LESZNO – … – Górczewska – METRO KSIĘCIA JANUSZA

częstotliwość: 10/30-40/60

729         MARIEW – … – Górczewska – METRO KSIĘCIA JANUSZA

częstotliwość: 30/120/120 

Dzień dobry,

Chciałam wyrazić swój protest przeciwko likwidacji linii 112 na terenie Jelonek.

Nie każda osoba mieszkająca w Warszawie ma na celu dostać się do Centrum. 3 lata temu przeniosłam się na Bemowo z myślą o dogodnym dojeździe do pracy na terenie Bielan,  tak żeby omijać 

centrum miasta.

Korzystam z linii 112 na trasie Raginisa - Ratusz Bielany. Linią 112 dojeżdżam bez przesiadek i mam krótki czas dojścia od domu do przystanku (osiedle tuż przy przystanku) i od przystanku do pracy 

(ul. Lipińska). Również dojazd na basen (ul. Oławska, przystanek Nowe Bemowo) jest tą linią znacznie dogodniejszy niż tramwajem do którego trzeba dojść ( nie wspominając o koszmarnej klimatyzacji 

w najnowszych tramwajach, gdzie w lato zmuszona byłam jeździć wielokrotnie w czapce i kapturze - jazda ok 15 min w kierunku Bielan, w weekend do centrum dłużej - masakra dla "zatokowca" :)

Linią 112 do przystanku Ratusz Bielany dojeżdża też sporo młodzieży do szkoły mieszczącej się na Żeromskiego tuż przy przystanku. O 7 rano autobus ma praktycznie zajęte miejsca siedzące i robi się 

pełny przy Hali Wola. Na przystanku Ratusz Bielany wysiada mnóstwo osób. 

To moje obserwacje, myślę, że wiele osób ma podobne.

Także stanowczo powinni Państwo przemyśleć plany wycofania linii 112 z terenu Bemowa, gdyż decyzja ta znacząco utrudni DOGODNY, BEZPRZESIADKOWY dojazd w obrębie dzielnicy i sąsiednich 

Bielan. 

Chciałam też zaznaczyć, że jestem wielką fanką metra i gdy mieszkałam na Pradze dojechanie na Bielany było komfortowe: buspasem na moście Łazienkowskim (Przyczółek Grochowski) i przesiadka 

na Politechnice.

W związku z propozycją zmiany kursowania autobusu linii 112 wyrażamy swój protest w ww.sprawie.Jesteśmy mieszkańcami Jelonek Południowych (u zbiegu ulic Lazurowej, Sterniczej ,Szeligowskiej 

),gdzie powstaje coraz więcej bloków mieszkalnych, a linii autobusowych nie przybywa (112,105,220).  

Dzięki j linii 112 można bez konieczności przesiadania się dotrzeć do dzielnic Bemowo Lotnisko, Bielany, Białołęka, Targówek, co w znacznym stopniu ułatwia szybkie przemieszczanie się pomiędzy tymi 

dzielnicami,zwłaszcza w godzinach rannych i popołudniowych do i z  pracy/szkoły. 

Dotychczasowa trasa linii 112 nie jest bezpośrednio związana  z uruchamianiem II linii metra ,więc naszym zdaniem nie ma  uzasadnienia do zmiany dotychczasowej trasy autobusu.

Jeśli mają Państwo na względzie poruszanie się mieszkańców miasta komunikacją miejską,a nie prywatnymi samochodami to  transport publiczny powinien być dostosowywany do potrzeb ludności.

Mieszkańcy Spółdzielni Lazurowa 

Szanowni Państwo,

w związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi autobusów linii 520 i 171 na Woli, chciałabym prosić o zachowanie linii 520 i 171 na niezmienionej trasie (sprzed budowy metra). Uważam, że 

wymienione linie autobusów są niezbędnym elementem, który ułatwia podróż mieszkańcom Woli.   

Jestem przeciwna planom likwidacji tych linii. 



W związku z propozycją zmiany kursowania autobusu linii 112 wyrażamy swój protest w ww.sprawie.Jesteśmy mieszkańcami Jelonek Południowych (u zbiegu ulic Lazurowej, Sterniczej ,Szeligowskiej 

),gdzie powstaje coraz więcej bloków mieszkalnych, a linii autobusowych nie przybywa (112,105,220). 

Dzięki j linii 112 można bez konieczności przesiadania się dotrzeć do dzielnic Bemowo Lotnisko, Bielany, Białołęka, Targówek, co w znacznym stopniu ułatwia szybkie przemieszczanie się pomiędzy tymi 

dzielnicami,zwłaszcza w godzinach rannych i popołudniowych do i z  pracy/szkoły.

Dotychczasowa trasa linii 112 nie jest bezpośrednio związana  z uruchamianiem II linii metra ,więc naszym zdaniem nie ma  uzasadnienia do zmiany dotychczasowej trasy autobusu.

Jeśli mają Państwo na względzie poruszanie się mieszkańców miasta komunikacją miejską,a nie prywatnymi samochodami to  transport publiczny powinien być dostosowywany do potrzeb ludności.Witam serdecznie,

Zapoznałem się z proponowanymi przez Państwa zmianami w kursowaniu autobusów jakie mają obowiązywać po otwarciu metra na Woli.

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na pomysł dotyczący drastycznego ograniczenia częstotliwości kursowania linii 109.

W mojej ocenie nie jest to najlepsze rozwiązanie z kilku powodów:

• do metra Księcia Janusza z os. Górczewska da się dojechać tylko liniami 109 lub 190.

• 190 pozostaje z taka sama częstotliwością i jedzie dookoła do wskazanej wyżej lokalizacji, natomiast 109 z 12 kursów (co ok. 5 minut) na godzinę w godzinach szczytu będzie jeździć 3 razy (co 20 

minut).

Taka sytuacja sprawia, że nie ma szybkiego i częstego połączenia do metra. 

• ponieważ jeżdżę autobusem 109 do Dw. Centralnego a następnie z powrotem do os. Górczewska w godzinach szczytu to pragnę zauważyć, że wskazany autobus jeżdżący co 5 minut jest pełny 

praktycznie od pętli do pętli (mimo wysiadających ludzi na Rondzine Daszyńskiego do metra). 

Proponowałbym dokładnie zbadać przepustowość raz jeszcze i zostawić większe kursowanie w godzinach szczytu bo nie da się wsiąść do autobusu i z metra nie będzie jak się dostać do os. 

Górczewska.

• z os. Górczewska nie kursują żadne tramwaje ze względu na budowę linii metra dlatego w zastępstwie za tramwaj 10 jeżdżący do Centrum 109 to jedyna alternatywa jeżeli chce się dojechać bez 

przesiadek (a takich osób jest sporo w autobusach jeżdżących co 5 minut - nie wyobrażam sobie tego w autobusie co 20 minut).

• przesiadając się do metra na Księcia Janusza dojeżdżamy na Rondo ONZ a nie do Dw. Centralnego co wymaga jeszcze jednej przesiadki. Czyli jadąc z os. Górczewska do Dw. Centralny mamy 2 

przesiadki.

Reasumując proponowałbym zostawić bieżąca częstotliwość kursowania linii 109 na otwarcie linii metra i dopiero w kolejnych miesiącach dokonywać analizy przepustowości i ewentualnie ograniczyć 

Dzień dobry

W ramach trwających konsultacji wyrażam sprzeciw wobec planowanego skrócenia i zmiany trasy autobusu 520. Z uwagi na to, że to jedyny autobus jadący długą trasą, skręcający od centrum z pl. 

Bankowego w al.Solidarności, zawsze pełny i potrzebny,uważam, że należy pozostawić tę linię bez zmian, przynajmniej do miejsca  sądów, a może i na Płocką.

Metro nie musi przecież pasować każdemu, nie zawsze jest rozwiązaniem, czasem odległości z niego do miejsca pracy są znaczne.

 Dużo ludzi dojeżdża z Pragi na Wolę,a w drugą stronę uczniowie pobliskich szkół z okolic d.kina Femina korzystają z 520, jadąc do centrum ( muzea, kina). Mimo że część ludzi wysiada przy metrze 

Świętokrzyska, autobusy i tak jadą dalej pełne pasażerów.Nawet w soboty rano są pełne.

Zabranie tego autobusu na odcinku od Marszałkowskiej do al.Solidarności uważam za zły pomysł.To jedyne bezpośrednie połączenie Woli z centrum przez pl.Bankowy na Pragę.

Dzień dobry,

z uwagi na konsultacje dotyczące zmian w rozkładach autobusów po otwarciu nowych stacji metra, zgłaszam uprzejmą prośbę o utrzymanie tras autobusów 520 i 171 sprzed budowy metra. Sama 

bardzo często podróżuję po Warszawie tymi liniami, i wiem, jak dobrze rozplanowane i niezbędne są w sprawnej komunikacji pomiędzy poszczególnymi dzielnicami. Sprzeciwiam się zwłaszcza 

usunięciu linii 520 i 171 na Woli, na której pozostają jednym z wygodniejszych i szybszych środków transportu do centrum. 

Mam nadzieję, że moja opinia okaże się przydatna w planowaniu transportu publicznego

Dzień dobry.

Jestem przeciwny proponowanym zmianom dotyczącym linii 105 i 171. Skrócenie tras tych linii należy ocenić negatywnie z punktu widzenia pasażerów. Tak jak i zlikwidowanie większości kursów linii 109.

Zamiast skracać linię 105, należałoby odtworzyć linię E-5, a 105 pozostawić bez zmian.

Nie jest zrozumiałe, w jakim celu tworzyć linię 105B, skoro istnieje linia 255 na tym samym odcinku.

Jeśli zamierzanie Państwo przywrócić linię 106 należałoby rozważyć, czy tak jak kiedyś, nie mogłaby ona jeździć na Jelonki na os. Górczewska (Człuchowska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – 

Wolska– Skierniewicka).

Dzień dobry,

w uzupełnieniu do mojego poprzedniego mejla do ZTM chcialam się odnieść do zakusów na skrócenie linii 105 i likwidację autobusu 112. Poruszam się wyłącznie po mieście komunikacją miejską, więc 

mam najlepszy ogląd sytuacji.

 

Ostatnio dużo jeżdzilam autobusem 105 o wydlużonej trasie  BROWARNA - do Nowego Światu. Zawsze autobus był zapełniony, a na każdym przystanku dosiadali się ludzie, także na Rondzie 

Daszyńskiego. Tym autobusem jeżdzi dużo ludzi starszych oraz studenci na UW i do Biblioteki UW na Powiśle. Ja nie wysiadałam na Daszyńskiego, skoro jednym pojazdem mogłam dojechać do celu. 

Przesiadki sa żmudne no i trzeba w metrze pokonywać kilkadziesiąt schodów. (najbliższa winda dochodzi tylko do półpiętra, a druga jest oddalona o 100-150 m). Czy komunikacja ma być dogodna dla 

ZTM czy dla pasażerów?

  

Poza tym metro ma określoną trasę i nie można nim wszędzie dojechać. METRO NIE JEST PANACEUM NA KOMUNIKACJĘ W MIEŚCIE. Poza nim też musi być alternatywna komunikacja!

I tu dochodzimy do sedna sprawy: ZTM dąży do skrócenia tras autobusów i tramwajow i zmusza ludzi do ciągłych przesiadek. Wbija nam do głowy, że kolejny pojazd natychmiast przyjeżdża i nie 

potrzeba czekać. (Tak jak dzisiaj w "Wyborczej" dot. tramwaju 1). A to oczywiście bzdura. (np. kursowanie Broniewskiego i Powstańców, gdzie na połączenia po skróceniu 28, ze Słomińskiego na 

Rozłogi przy przesiadkach dodatkowo czekałam ok. 45 min.). 

Zabranie linii 28, która na czas remontu jeżdzila Powstańcow Śląskich i dalej przez Żoliborz na Pragę było bardzo dogodne, bo zamiast, jak teraz,  cofać się poprzez Lazurową do Daszyńskiego i potem 

np. jedynką wracać do Ronda Babka, można było w to miejsce dojechać szybciej. Komu mają służyć takie skrócone linie (jak np. 28) prowadzące na Piaski? (potrafiliście po remoncie zostawić linię 10 

na Młociny, co się zreszta ZTMowi chwali). Pisalam poprzednio, żeby zachować 28 z Pragi i np. skierować do zawrotki Daszyńskiego, likwidując 11 i wzmacniając 28 wagonami z 11.

 

A po co sztucznie wprowadzać 106 z Płockiej na Powiśle? To jest linia, którą ZTM nam zabrało swojego czasu z Bemowa (jeżdzilam nią ponad 20 lat z Rozłogi do Zachęty). Nie ma w ogóle ciągłości z 

numeracją i kojarzenia konkretnej linii z trasą. Kompletny galimatias.

 

Autobus 112 jest połączeniem przez Bemowo z Żoliborzem i Bródnem. Jeżdzi nim oprócz doroslych młodzież do szkół na Reymonta i Żeromskiego. Przy dzisiejszej "reformie edukacji" młodzież jest 

zmuszona bardzo daleko dojeżdżać do szkół, bo tam się właśnie dostała. Dużo osób jeżdzi też do wiaduktu przy Żeraniu i tam się może przesiąść. Autobus jest ciągle zatłoczony, co jest dowodem na 

to, że jest potrzebny. 

 

Dlaczego przy oddawaniu kolejnych odcinków metra zabiera się nam dogodną komunikację i co ma z tym wspólnego autobus 105 i 112!

 

Mam nadzieję, że uda się zachować to, co jest dogodne dla pasażerów i zwycięży rozsądek!

Dzień dobry,

zwracam się z prośbą o rozważenie trasy linii 171.  Zabieracie Państwo bardzo sensowny autobus, który - przed budową jezdził Marszałkowską i Jerozolimskimi na Torwar, a teraz jeżdzi przez dworzec 

Centralny też na Torwar. Jest to jedyny bezpośredni autobus łączący ścisłe centrum z Bemowem (kiedyś mieliśmy jeszcze E2....to był autobus...!!). Zdaję sobie sprawę, że metro ma za zadanie 

przewieźć pasażerów do centrum, jednakże nie pokrywa linii 171.....Jeżeli Państwo ta linię zlikwidują nie bedziemy mieli dojazdu w okolice ronda de Gaulle'a...Nowego Światu i placu Trzech Krzyży. 

Oczywiście możecie odpowiedzieć argumentem, że można się przesiadać - tak macie rację, ale komfort dojazdu znacznie się zmniejszy. Moze dałoby radę zostawić obecny bieg tej linii np zmniejszając 

częstotliwość..?? Proszę się przejechać tym autobusem i zobaczyć ile ludzi dojeżdża do dworca Centralnego i na pl. 3 Krzyży...

Mam też prośbę o rozważenie linii 112 - skróciliście znacznie jej bieg.....Z okolic ratusza Bemowo w stronę takich Bielan czy Żoliborza mamy mocno utrudniony dojazd - bo już zabraliście nam tramwaj 

28. Przeciez w tamtym kierunku nie ma metra.....może dociągniecie to 112 do pętli górczewska (trasą powstańców śląskich) lub przywrócicie nam 28?????

Witam.

Chciałam zgłosić uwagi, co do planowanych zmian po otwarciu metra na Woli - linie 105 i 112.

Po pierwsze, zmniejszenie częstotliwości kursowania linii 105 spowoduje zwiększenie tłoku w autobusach. Już teraz autobusy w godzinach szczytu są pełne, więc zmniejszenie częstotliwości kursowania 

tylko pogorszy stan obecny.

Po drugie, usunięcie linii 105 z trasy Rondo Daszyńskiego - Browarna utrudni dojazd do wielu ważnych miejsc w centrum, m. in. UW, CNK, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście.  W okolicach 

zlokalizowane są uczelnie, teatry, muzea, szpital, przychodnie oraz wszelkie miejsca spotkań (kawiarnie, reastauracje, bary). Dojeżdżają tam wszyscy - niezależnie od wieku. Usunięcie linii 105 z tej trasy 

spowoduje wydłużenie czasu dojazdu, przez co więcej osób wybierze samochód - tak miasto chce zmniejszyć emisję spalin i ograniczyć smog?

Po trzecie, linia 112 łączy Bemowo z Bródnem i Targówkiem. Jest to jedyna linia pozwalająca na bezpośredni dojazd m. in. do Szpitala Bródnowskiego. Korzysta z niej wielu starszych ludzi, dla których 

każda przesiadka to duży wysiłek. Metro nie zastąpi tego połaczenia, ponieważ nie ma planowanej stacji metra Szpital Bródnowski, zatem proponowana zmiana jest zupełnie nieuzasadniona.

Ponadto chciałam zauważyć, że proponowane zmiany obejmują nie tylko Wolę, ale i Bemowo. Na Bemowie metra nie ma i przez najbliższe kilka lat nie będzie. Nie mogą Państwo zatem uzasadniać 

zmian wybudowaniem metra, bo obecnie metra na Bemowie nie ma. Linie 105 i 112 to jedyne linie kursujące ul. Lazurową pomiędzy Połczyńska a Człuchowską, więc ich usunięcie/skrócenie tras 

odseparuje znaczną część dzielnicy od reszty miasta. Miasto obiecywało walkę ze smogiem i ograniczenie liczby samochodów - a jak mieszkańcy mają wybierać komunikację zbiorową skoro autobusy 

są kasowane, trasy skracane a alternatywnych połączeń nie ma (na Bemowie nie ma metra)? Poza tym trudno wybierać podróż autobusem w porannych godzinach szczytu, jeśli istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że nie wsiądzie się do niego z uwagi na zbyt duży tłok. Nikt nie będzie wstawał 3 godziny wcześniej, żeby być pewnym, że do któregoś autobusu wsiądzie (albo i nie?) i zdąży do 

pracy. Prędzej wybierze dojazd samochodem. Dodatkowo, każda przesiadka to strata czasu i energii - autobusy są notorycznie opóźnione lub nie przyjeżdżają. I znów wybór padnie na samochód. 

Podsumowując, Państwa propozycje zmian dotyczące linii 105 i 112 są zupełnie nieuzasadnione. Jeśli miasto koniecznie chce zachęcić do przesiadania się do samochodów i zniechęcić do korzystania 

z komunikacji miejskiej - oby tak dalej!



Drogi ZTM:

Mam takie wrazenie ze panstwo myslicie o ludziach mlodych a nie ogolnie wszystkich starsze osoby po 70 nie korzystaja z metra wolą autobus a wy chcecie własnie uwłasnowolnic starsze osoby aby nie 

mogły dojechac do lekarzy czy na rechabilitacje My jeszcze nie jestesmy metropolią gdzie mozemy sie chwalic metrem i ciac w komunikacji. jeszcze nie wszedzie dojezdza metro abysmy tak cieli w 

komunikacji np linia 171 czy 190 109 520 112 to linie najbardziej obciazone i one powinny wrócic na swoje trasy z przed budowa metra  na woli tylko wprowadzic troche modyfikacji tak aby do metra było 

dojechac i przesiasc a nie wszyscy beda odrazu kozystac z metra bo panstwo chcecie wrzucac ludzi do jednego worka i uwazacie ze metro to wszedzie ma priorytet ale w Warszawie sa miejsca gdzie 

nie ma metra  a tramwaj to tez jest gdzie nie raz nie ma miejsca by pasazerowie mogli  wsiasc i trzeba czekac na drugi.

PROJEKT:

Linia 102 PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA- po obecnej trasie do RONDA WASZYNGTONA przez MOST SWIETOKRZYSKI i petla przy M>CENTRUM NAUKI KOPERNIK LUB BROWARNA   15/30/30

LINIA 105 OS GORCZEWSKA- po obecnej trasie RONDO DASZYNSKIEGO -PROSTA- JANA PAWŁA 2 -DW CENTRALNY ( powrót EMILLI PLATER) lub PROSTA -SWIETOKRZYSKA - EMILII 

PLATER  4-5/10/10

LINIA 305 CM.WOLSKI -FORT WOLA-WOLSKA -KASPRZAKA -PROSTA-RONDO DASZYŃSKIEGO 5/-/-

LINIA 106 MŁYNÓW -PŁOCKA -KACPRZAKA-RONDO DASZYŃSKIEGO-do GRZYBOWSKIEJ i po trasie linii 105 i 102          10/12/15

LINIA 109 LInia do likwidacji lub zmodywikowac mu trase tak bo i tak i wczesniej czy pozniej pojdzie do likwidacji bo bedzie dublował cała linie metra a u was takie autobusy sa wlasnie do likwidacji. moja 

propozycja dla tej linii to DW CENTRALNY -EMILLI PLATER( powrót JANA PAWŁA 2)-PROSTA-RONDO DASZYŃSKIEGO DO SIEDMIOGRODZKIEJ- SKIERNIEWICKA- WOLSKA-ELEKCYJNA - 

GORCZEWSKA- ZNANA 15/20/20

LINIA 112 CH MARKI po obecnej trasie do POWSTANCÓW ŚLASKICH i dalej po swojej trasie do ulic CZUŁCHOWSKA -LAZUROWA do PETLI OS GÓRCZEWSKA A NA ODCINKU DO KAROLNA 

BEDZIE OBSŁUGIWAC LINIA 271   10/12/15

LINIA 129 bez zmian

LINIA 136 Z przed budowy metra

LINIA 149 GROTY tak jak proponowana z tym ze bym wydłuzył dalej JANA OLBRACHTA-do petli ZNANA

                     10/15/15

LINIA 154 z przed budowy metra

LINIA 155 LIKwidacja

LINIA 167 SIEKIERKI- SANKTUARIUM- .........KASPRZAKA -ORDONA-WOLSKA-(powrot KACPRZAKA)-JANA OLBRACHTA- ZNANA       10-12/15/20

LINIA 171 CHOMICZÓWKA-..........GÓRCZEWSKA-LESZNO-AL SOLIDARNOSCI- PL BANKOWY-SENATORSKA-(powrot KRÓLEWSKA) - KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE-NOWY SWIAT-PL 

TRZECH KRZYŻY do petli TORWAR tak aby mogli dojechac na stadion legii tam gdzie nie jezdzi metro MLYNÓW -CENTRUM

                                                               7,5/10/10

LInia 184 Linia bez zmian zmiana czestotliwosci zamiast 10-12/15/20 to 10/15/15

LINIA 190 CH MARKI- bez zmian tylko z tym ze GORCZEWSKA PROSTO TAK JAK LINIA 109 do OS GÓRCZEWSKA A NA ODCINKU M KSIECIA JANUSZA BEDZIE LINIA 271 A POZNIEJ LINIA NA 

CZUŁCHOWSKIEJ LINIA 112

LINIA 197 BEZ ZMIAN

LINIA 397 M STARE BIELANY-bez zmian z TYM ZE OD GÓRCZEWSKIEJ -GÓRCZEWSKA-ELEKCYJNA-ORDONA-JANA KAZIMIERZA-FORT WOLA -CM WOLSKI 15/-/-

LINIA 201 NOWE BEMOWO- ........OBOZOWA-CIOŁKA-GÓRCZEWSKA-M.KSIECIA JANUSZA (powrót KSIECIA JANUSZA DO KOŁa    12/15/20

LINIA 202 BEZ zmian lepiej dodac na linie 102 ona ma lepszy popyt                         

LINIA 271 KAROLIN-M. KSIECIA JANUSZA dobra linia odciazajaca uzupełniajaca  dla linii 190 i 112   7,5/15/20

LINIA 517 URSUS_NIEDŻWIADEK-po swojej obecnej trasie wycowac z centrum i poscic AL JEROZOLIMSKIE  - MOST PONIATOWSKIEGO -AL PONIATOWSKIEGO do M STADION NARODOWY 

przyda sie pozniej przy remoncie linii srednicowej 10/15/15

  

LINIA 520 MARYSIN-PO swojej obecnej trasie co teraz jezdzi z tym ze mozna skrocic do M MŁYNów z połaczeniem z koleja 7,5/10/10

 

LINIA E-2 WILANÓW-przekształcic ta linie 4.. aby jezdziła od wilanowa przez proponowana trase tylko SENATORSKA -PL BANKOWY-AL SOLIDARNOSCI - OKOPOWA- ESPERANTO (powrót 

ANIELEWICZA- JANA PAWŁA 2 )  10/-/-

LINIE 714,719,729 te linie powiny kursowac do metra KSIECIA JANUSZA własnie przywozac z dalszych obrebow miasta.

                                      L.714-30/60/60     L.719- 20-30/60/60    L. 729- 60/120/120

P.S Mam takie wrazenie poco kupujemy autobusy skoro najwazniejsze jest metro u panstwa a wg mnie to zamiast zmniejszac samochodow w miescie to jeszcze je zwiekszacie bo u was ztmie wszyscy 

myslą ze ludzie maja sie przesiadac do metra a autobusy maja stac w zajezdniach.A nie wszyscy chca korzystac odrazu z metra wola autobusem jechac a nie widzAC SAM TUNEL.           

Mieszkaniec uważa, że wprowadzenie zmiany w trasie autobusu linii  102 jest niekorzystne.

Witam,

chciałabym zgłosić swój sprzeciw odnośnie zmian w komunikacji miejskiej na Bemowie po otwarciu linii metra na Woli.

Sprzeciw tyczy się linii 105 oraz 112, które obecnie sa jedynymi liniami umożliwianymi dostać się bezpośrednio do Centrum Miasta z Bemowa/Jelonek.

Zabranie ich, skrócenie trasy oraz częstotliwości spowoduje brak polaczenia bezpośredniego Centrum z Bemowem.

Merto na Woli będzie dobrym rozwiązaniem dla ludzi mieszakajacych tam , natomiast dla mieszkańcow Bemowa/Jelonki wiaze się z dodatkowym czasem dojazdu, przesiadkami (a wiem ze często 

możne nie zdążyć na kolejny autobus w czasie) oraz wydluzonym czasem trwania samej podrozy.

poza tym nie każdy musi dojezdzac linia metra do Centrum, ponieważ nie każdy lubi i chce korzystać z tego środka komunikacji. Stacja na Bemowie jest w planach i dopiero po otwarciu tej stacji można 

rozmawiać o tak drastycznych zmianach w komunikacji. Obecnie stacja na Woli nie jest powodem wprowadzania tak dużych zmian.

W związku z tym zgłaszam swój sprzeciw.

Szanowni Państwo

W związku z otwarciem II linii metra w dniu 4.04.2020 wnoszę o przywrócenie i utrzymanie Lini 136 i 103 na obecnej trasie, które kursują przez ulicę Płocką oraz wnoszę o przywrócenie linii 109, która 

będzie też jeździła przez ulicę Płocką. Bardzo proszę o pozytywnie rozpatrzenie mojej prośby za co z góry bardzo serdecznie dziękuję.

Z Poważaniem

 W ramach trwających konsultacji wyrażam sprzeciw wobec planowanego skrócenia i zmiany trasy autobusu 520. Z uwagi na to, że to jedyny autobus jadący długą trasą, skręcający od centrum z pl. 

Bankowego w al.Solidarności, zawsze pełny i potrzebny,uważam, że należy pozostawić tę linię bez zmian, przynajmniej do miejsca  sądów, a może i na Płocką.

Metro nie musi przecież pasować każdemu, nie zawsze jest rozwiązaniem, czasem odległości z niego do miejsca pracy są znaczne.

 Dużo ludzi dojeżdża z Pragi na Wolę,a w drugą stronę uczniowie pobliskich szkół z okolic d.kina Femina korzystają z 520, jadąc do centrum ( muzea, kina). Mimo że część ludzi wysiada przy metrze 

Świętokrzyska, autobusy i tak jadą dalej pełne pasażerów.Nawet w soboty rano są pełne.

Zabranie tego autobusu na odcinku od Marszałkowskiej do al.Solidarności uważam za zły pomysł.To jedyne bezpośrednie połączenie Woli z centrum przez pl.Bankowy na Pragę.

Witam!

Popieram zaproponowane zmiany w zakresie wydłużenia linii komunikacji podmiejskiej (tj. autobusów 714,719,729) do krańcowej stacji metra. Dzięki temu osoby dojeżdżające spoza Warszawy unikną 

przesiadek, a Warszawiacy tłoku w autobusach dowożących do metra. Ponadto w połączeniu z wydłużeniem tras innych autobusów może to spowodować, że ludzie zmienią nawyki (jeżdżenia od lat 

tymi samymi autobusami i tramwajami) i przesiądą się do metra. To duża i droga inwestycja, więc należy zadbać aby jak największa liczba osób z niej skorzystała. 

Witam

Zgłaszam prośbę o pozostawienie linii 155 na Woli. 

Szanowni Państwo.

W związku z otwarciem II linii metra na Woli stacja Płocka w dniu 4.04.2020 czy jest możliwość stworzenia dodatkowego przystanku np. Linii 103 bliżej niż obecny przystanek Płocka 07 i czy może być 

ten przystanek ulokowany bliżej przystanku Płocka 08. Bardzo serdecznie będę wdzięczny. Dziękuję.

Z Piważaniem

Szanowni Państwo,

otrzymałam wiadomość, że ponownie zamierzacie Państwo zlikwidować linię 112 na odcinku Bemowo- Jelonki. Stanowczo się temu sprzeciwiam. Od lat jest to jedyny środek komunikacji, którym mogę 

dojechać codziennie do pracy. Korzystam z przystanku Raginisa. Po likwidacji tej linii moja droga do pracy będzie trwała prawie 1 godzinę (teraz 35 min). Proszę o uwzględnienie mojego głosu. 

Witam,

Jestem mieszkanką ulicy Znanej. Zgłaszam sprzeciw przeciwko likwidacji linii autobusowej 155. Po likwidacji nie będę miała bezpośredniego szybkiego połączenia z linią tramwajową. Dojeżdżam 

codziennie do pracy tą trasą.



Dzień dobry, 

Jestem mieszkankom Bemowa, mieszkam przy ulicy Lazurowej, pracuję na Marysinie. II linia metra będzie otwarta za 3-4 lata na Bemowie. Linia 197 jest mi niezbędna żeby dojechać do swojego taty 

który mieszka przy ulicy Deotymy. Linia 112  dojeżdżam do Urzędu Dzielnicy Bemowo oraz przesiadam się w 171 z którego przesiadam się w 520 żeby dojechać na Marysin do pracy, II linia metra 

niestety nie dojeżdża na Marysin. W związku z tym zgłaszam prośbę o zachowanie linii 112,171,520 na niezmienionej trasie (sprzed budowy metra) oraz linie 184,197 na niezmienionej trasie (w czasie 

budowy metra). Pięć linii autobusów są niezbędne dla mnie podczas podróży przez Warszawę. Sprzeciwiam się planom likwidacji wyżej wymienionych linii autobusowych.

Dzień dobry, 

Jestem mieszkańcem dzielnicy Wola. Mieszkam przy ulicy Deotymy. Jako emeryt strasznie ciężko biegać mnie po schodach do metra wiadomo że windy oraz schody ruchome nie zawsze działają. 

Metro nie dowiezie mnie na ulicę Korkową (Marysin), często bywam u specjalisty Kardiologa. Często jeżdżę do swoich córki na ulicę Lazurową jest bardzo potrzeba mnie linia 197. 

w związku z konsultacjami dotyczącymi autobusów po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli zgłaszam prośbę o zachowanie linii 520 i 171 na niezmienionej trasie (sprzed budowy metra) oraz linie 

184 i 197 na niezmienionej trasie (w czasie budowy metra). Proszę za tym o przesunięcie linii autobusowej 129 na niezmienionej trasie (sprzed budowy metra). Podkreślę, że linie te są niezbędne dla 

mnie w podróży przez Warszawę m.in. na Powiśle, Wole i Bemowo, Włochy oraz Ursus.

Dzień dobry,

zgłaszam swoje niezadowolenie związane z planowanym przebiegiem linii autobusowych po otwarciu metra na woli.

Skracanie kursowania linii do stacji metra (np. 171) nie jest rozwiązaniem spełniającym oczekiwania mieszkańców.

Większość z nich musiałaby przesiadać się kilka razy - pierwsza przesiadka z autobusu do metra, następna z metra do kolejnego autobusu, i jeszcze z autobusu do autobusu. Póki co utrzymane jest 

bezpośrednie połączenie prawie całego bemowa z całym śródmieściem. Skracanie linii uniemożliwi dotarcie pasażerom do pracy czy szkoły lub znacznie wydłuży czas trwania podróży.

Ma to szczególne znaczenie dla osób o utrudnionej ruchomości lub osób starszych, którzy nie będą w stanie dojechać, np. do lekarza, bo nie będą w stanie przesiadać się kilka razy.

Proszę o rozważenie pozostawienia kursowania długich linii łączących różne części Warszawy i umożliwiające pasażerom korzystanie z usług ZTM w sposób dogodny i bezpieczny, bez kilku przesiadek.

Dzień dobry, 

Jestem mieszkanka Powiśla , niestety w dniu jutrzejszym nie będę mogła uczestniczyć w konsultacjach w szkole na ul Kruczkowskiego ze względu na pobyt w szpitalu.

Cała moja rodzina korzysta z linii 171, ja pracuje na Karolkowej , córka dojeżdża do Emilii Plater , a syn korzysta z linii 272 jadąc na zajęcia na ul  swietokrzyska .

Zabranie nam tej linii bardzo utrudni całej mojej rodzinie i zmusi nas do korzystania z samochodu, którego dziś dzięki linii 171 nie musimy korzystać.

Wszyscy głośno mówią o korzystaniu z komunikacji miejskiej , ale nikt podczas pomysłu o rezygnacji z linii 171. nie pomyślał o nas mieszkańcach Powiśla , zabiera nam się jedyny autobus łączący nas z 

Wola . 

Nam mieszkańcom ul ludnej   Okrag , Rozbrat , i pozostałych oddalonych od stacji metra o 15 -20min pieszo  zabiera spokojne poranki i powrotu z pracy a nasze dzieci skazuje na ciagle przesiadki , i 

wstawanie godzinę wcześniej rano aby dotrzeć do szkoły . Zima jest to najbardziej uciążliwe , wstawanie o 5 rano nie najlepiej wpływa na dzieci zwłaszcza ze po reformie szkolnictwa maja zajęcia dużo 

dłuższe nic wcześniej zatem wychodzić maja o 6 i wracać o 6 ? 

Czy oprócz naszego rzadu jeszcze nasz samorząd utrudni nam rodzicom i naszym dzieciom zycie? 

Szanowny ZTM,

Proszę o pozostawienie linii 155  po otwarciu 2 linii metra na Woli. Linia powinna obsługiwać tą część Woli niezależenie od wprowadzenia metra. 

Dzień dobry,

Pragnę zgłosić uwagi do planu zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu nowych stacji metra.

Na wstępię chciałam wskazać odcinek połączenia komunikacyjnego niezwykle obciążonego liczbą pasażerów. Jest to trasa od przystanku Ordona wzdłuż Kasprzaka, do Ronda Daszyńskiego. 

Codziennie jestem świadkiem dopakowywania się pasażerów do autobusu linii 105. Podobnie z liniami 109 i 171, które poza dojazdem do stacji metra jadą przez centrum, więc są głownym i jedynym 

bezpośrednim środkiem komunikacji dla tysięcy mieszkańców Odolan na trasie dom - praca. 

Okolice przystanku Ordona, czyli Odolnany to okolica, w której już teraz mieszka kilkadziesiąc tysięcy mieszkańców - bardzo gęsto zabudowana ul. Jana Kazimierza, rozbudowująca się ul. Ordona oraz 

Osiedle Bliska Wola, które samo w sobie jest kilku lub juz nawet kilkunasto tysięcznym skupiskiem mieszkańców. Razem to ogromna liczba mieszkańców. A biurowiec JW Contruction, który ma sięgać 

28 pięter jest w zaawansowanej budowie.

Pozwoliłam sobie wypisać autobusy, które łączą Odolany z Centrum oraz jakie je czeka zmiana.

105B - zmniejszenie częstotliwości w porównaniu do obecnej linii 105

109 - zmniejszona częstotliwość

155 - likwidacja

171 - ominięcie przystanku Ordona

190 - ominięcie przystanku Ordona

255 - bez zmian, a już dziś częstotliwość jest marna 15-20min (proszę spróbować wsiąźć do tego autobusu o godz 7.30 na przystanku Ordona.. życze powodzenia)

Już dziś wspomniany odcinek jest bardzo obciążony ilością pasażerów. Autobusy jeżdzą zapakowane po uszy, a ludzie wiszą w nich jak winogrona.

Proponowane zmiany są niedopuszczalne, gdyż praktycznie całkowicie pozbawiają mieszkańców Odolan możliwości ludzkiego i humanitarnego dojazdu komunikacją miejską do Centrum. 50% 

obecnych linii ma zostać zlikwidowane z przystanku Ordona a kolejne mają mieć zmniejszoną częstotliwość.

Uprzejmie proszę o rozsądne rozważenie powyższych uwag i wzięcie pod uwagę dobra tysięcy mieszkańców Odolan. 

Szanowni Państwo,

Przynajmniej do czasu uruchomienia kolejnej stacji przy Ratuszu Bemowo, jedynym skutecznym rozwiązaniem zapewniającym mieszkańcom Bemowa faktycznie dogodny dostęp do metra będzie 

uruchomienie wahadłowego połączenia autobusowego między Bemowem a najbliższą stacją metra przy ul. Księcia Janusza. .

Z poważaniem

Dzień dobry, 

chciałbym się odnieść co do skrócenia trasy linii 171, co utrudni bardzo jedyny bezpośredni dojazd do Torwaru z Bemowa, a także okolice ul. Kruczkowskiego. Skrócenie wszystkich linii 105 do ronda 

daszyńskiego tez jest utrudniającą opcją. Obie linie są bardzo oblegane do końca trasy autobusów w stronę Browarnej 105 oraz 171 w stronę Torwaru, nie tylko do stacji metra. Szanowni Państwo,

W ramach konsultacji spolecznych dotyczacych linii 171, chcialabym zwrocic Panstwa uwage, ze jest to najlepsze, a dla niektorych jedyne, polaczenie czesci Powisla od Torwaru do ul. Rozbrat, z 

centrum miasta. Sama korzystam z tej linii codziennie, dojezdzajac do pracy przy ul. Prostej i znam wiele osób, dla ktorych likwidacje tego polaczenia oznaczalaby utrudnienie i wydluzenie codziennych 

podrozy.

Fakt, ze autobus 171 jezdzi tak czesto i mozna na to polaczenie liczyc prawie zawsze w tę stronę (bo w przeciwną jest duzo gorzej popoludniami), sprawia, ze nasza lezaca nieco na uboczu 

komunikacyjnym dzielnica pozostaje jednak śródmiejska.

Witam.Jestem mieszkancem Powiśla/okolice ulic Górnosląska,Fabryczna,Rozbrat/ i bardzo jestem zaniepokojony propozycją ZTM wyeliminowania linii autobusowej nr. 171 z Powiśla.Moim zdaniiem 

autobus linii 171 powinien wrócić na swoją poprzednią trasę tj. na ul.Marszałkowsą,Solidarnosci,Leszno i dalej Górczewską.Zabranie nam tej linii spowoduje utrudniony dojazd do pracy w okolice ulic 

Solidarnosci,Żelaznej lub Okopowej.Aktualnie jest to wspaniała linia,kursuje nonstop w dni powszednie jak i soboty oraz

niedziele co 10 min.Po zmianie trasy spowodowaną budową 2 linii metra,czekalismy na zakończenie jej budowy z nadzieją że natychmiast zostanie nam przywrócona poprzednia trasa linii 

nr.171.Kończąc podkreślamy,że stanowczo sprzeciwiamy się likwidacji linii nr.171 z Powiśla-TORWAR.

Dobry wieczór,

proszę o utrzymanie kursów linii 105 na Browarną.

To sprawdzone i trafione rozwiązanie! - każdego dnia bardzo dużo osób z Bemowa i okolic dojeżdża tym autobusem np. do pracy w Śródmieściu. 

Dzień dobry, 

z przykrością przyjęłam informacje o planowanych przez Państwa zmianach w kursowaniu linii 109. Zastanawiam się nad motywacją zmniejszenia ilości kursow linii łączącej Jelonki Północne z odległym 

dworcem centralnym przy tak dużym obłożeniu tej linii. 

Proszę Państwa, jeżeli nie widzieli Państwo poranka na tej linii, to serdecznie zapraszam, a tymczasem sama krótko opiszę. 

Mieszkam na ulicy Klemensiewicza, stąd najbliższy mi przystanek, z którego najczęściej korzystam jest właśnie przystanek przy tej ulicy, jest to pierwszy przystanek za pętlą. Na tym przystanku czasami 

mam problem zmieścić się do autobusu, gdyż już na pętli autobus osiągnął - na pozór - maksymalne wysycenie ludźmi. Niestety, śpieszę się do pracy na 8, a że muszę dojechać na Chałubińskiego 

(wysiadam na dworcu centralnym), nie wybrzydzam i razem z piętnastoma innymi oczekującymi na przystanku funduję mało komfortową podróż dosiadając się do już niezadowolonych pasażerów. Teraz 

osiągnęliśmy status "śledzi". Zagęszczenie puszki o nr 109 przez kilkanaście przystanków będzie wzrastać.

W październiku podczas mojej podróży naliczyłam dwa omdlenia osób niekoniecznie starszych.

Gdy mam więcej czasu o poranku postanawiam zafundować sobie luksusową podróż od pętli do pętli. Trzy minut więcej spaceru i próbuje rozpocząć poranek na spokojnie z większą przestrzenią do 

czerpania oddechu na czterdziestominutowej trasie. W końcu dotlenienie przed całym dniem pracy jest mile widziany. Docieram na pętlę, gdzie najbliższy autobus zapełnia się w 3 minuty.

Na trasie ogromna część pasażerów jedzie dalej niż do metra przy Daszyńskiego. Norblin, Rondo ONZ nadal jest nas sporo, jednak jakby więcej powietrza. Na dworcu centralnym z autobusu wysiada 

nas naprawdę dużo.



Czasami do pracy jadę godzinę wcześniej i wciąż zadziwia mnie frekwencja w linii 109.

Wracam od lekarza, o godzinie dwudzistej wsiadam do pełnego autobusu linii 109 na przystanku Elekcyjna.

Wracam z niedzielnej wycieczki wsiadając do 109 na dworcu centralnym o godzinie 17, autobus jak na weekend jest pełny.

Warto też dodać, że linia łącząca Jelonki z dworcem centralnym jest ogromnie istotna dla podróżnych z bagażem korzystajacych z pociągów dalekobieżnych. Otwarcie metra na Woli nie zmienia wiele w 

takiej sytuacji. Z dużym bagażem preferuję wsiąść do jednego autobusu i bezpośrednio dojechać na dworzec, niż przesiadać się z autobusu do metra a później jeszcze do tramwaju by dojechać jeden 

przystanek do dworca.

Proszę Państwa ta linia jest potrzebna z przynajmniej taka ilością kursów jak teraz, jak nie większą....

Chciałabym również zauważyć, że w miesięczniku Zarządu Transportu Miejskiego "Jaka komunikacja po otwarciu metra na Wolę" nie została w ogóle uwzględniona linia nr 109. Plany zmniejszenia jej 

kursowania do 3-4 kursów w ciągu godziny, przy takim obłożeniu tej linii, jest istotną zmianą na gorsze, co należałoby umieścić w informatorze.

SKANDAL!

Likwidacja linii 155 LINI DOJAZDOWEJ DO METRA! TO KPINA I LEKCEWAŻENIE mieszkańców . W tak dużym skupisku nowych bloków, nowych mieszkańców ZTM odbiera możliwość komunikacji 

miejskiej ZNANA, REDUTOWA, KASPRZAKA, ???

Jak to się ma do szkoły  podstawowej, jak to się ma do szpitala i ośrodków zdrowa do komunikacji tramwajowej?

Co mają powiedzieć mieszkańcy 75 + którym trudno zaakceptować niekorzystne zmiany komunikacyjne w swojej okolicy?

Kto brał udział w rozmowach i planach dojazdowych

Ile jest mieszkańców którzy korzystają z dwóch linii w skali dnia? Gdzie są badania, opinie i argumenty?

Czy staje metra są już na terenie całej Warszawy celem  luksusu komunikacyjnego!

Co na takie zmiany Dyrekcja szkoły podstawowej nr 238 Redutowa oraz 351 na Olbrachta?

Żart

Lekceważenie

Kpina

Szanowni Państwo, oto moje propozycje:

Linia 201 - zwiększenie częstotliwości kursowania w godzinach szczytu do ok. 5-7 minut 

 

Obecnie w godzinach szczytu od pętli Znana do linii tramwajowej i dalej do miasta jeżdżą 2 linie 155 i 167 - każda z nich co 10 minut - duża część pasażerów jedzie tylko do linii tramwajowej, a autobusy 

bywają już w dużej części zapełnione przed dojazdem do przystanku REDUTOWA. Pasażerowie z kilku dużych osiedli przy ulicy Jana Olbrachta. Po otwarciu metra pewnie większość tych osób będzie 

jeździć do stacji metra KSIĘCIA JANUSZA. Autobus co 12 minut + 129 co pół godziny to zdecydowanie za rzadko.

Pozostawienie autobusu 155 (lub jednak 167) na dotychczasowej trasie z dojazdem do linii tramwajowej na Wolskiej/Kasprzaka

Dzień dobry,

Piszę w związku ze zmianami, które mają nastąpić po otwarciu metra M2 na Woli.

Wskazane byłoby ulepszyć połączenie ze Służewiem, a konkretnie z ulicą Domaniewską, gdzie znajduje się bardzo dużo biurowców. 

W tej chwili dojazd tam jest bardzo ograniczony, a pracuje tam bardzo dużo osób z każdej części Warszawy. 

Może należałoby wprowadzić dodatkowe połączenie innymi ulicami niż to jest w tej chwili?

Bardzo ułatwiłoby to dojazd do pracy wielu osobom.

Dzień dobry

Jestem rodzicem dziecka które przez najbliższe 4 lata będę wozić do szkoły na ul Redutową, zadaje Państwu pytanie jak? Będziemy pieszo chodzić 4 przystanki?

 Jak mam to zrobić w chwili skasowania linii nr 155?

Dlaczego trasa autobusu linii 167 ulega zmianie i wydłuża czas dojazdu do ul Grójeckiej/Żwirki o ok. 10 min? Jaki sens jest przekserowania linii autobusowej

Jaka linia autobusowa będzie kursowała na trasie ZNANA-REDUTOWA-WOLSKA?

Witam 

Dlaczego zdecydowano o likwidacji linii 155??  Dlaczego została.zmieniona trasa nr 167? 

Co z mieszkańcami osiedla redutowa pustola olbrachta? To są starsi pacjenci dzieci dwie szkoły podstawowe czy państwo zdjęcie sobie sprawę , że nie wszyscy korzystają z metra ? Czy metro jest już 

na terenie całej Warszawy ile razy mamy się przesiadać?

Z czyich podatków jest realizowany projekt LIKWIDACJI LINII 155?? 

Skandal 

Witam

Mam okazję obserwować rano w godz około 6.40 obłożenie autobusu linii 112 na przystankach pl. Kasztelański.

W kierunku os. Górczewska na tymże przystanku w autobusie w dzień powszedni znajdowało się około 30 osób W kierunku Marki około 20 osób. 

W związku z powyższym uważam, że autobus tej linii nadal winien kursować do przystanku os. Górczewska

Dzień dobry,

Dowiedziała się o zmianach jakie maja nastąpić po ruszeniu drugiej linii metra. Wiem że są konsultacje społeczne w wyznaczonych miejscach , niestety z braku czasu pozwoliłam sobie skorzystać z 

takiej formy wyrażenia własnego zdania na ten temat.

Ja mieszkam na Starych Bielanach, pracuje na Włochach. Już  teraz jadę do pracy czasami 1,15 , muszę się dwa a czasem trzy razy przesiąść , po zmianach zabrany wcześniej autobus 184  który 

jechał do Ciepłowni Wola (nie wraca na stara trasę ) a linia 112 zostaje skrócona do Nowego Bemowa.

Ja w tej chwili zostaje bez dojazdu do pracy.

Bardzo proszę o bardziej rozważne układanie tych tras autobusowych i branie pod uwagę że nie każdemu pasuje metro nawet jak obok niego mieszka.   

Liczę na jakieś nowe propozycje i czekam na autobus jadacy z Młocin na Włochy.

Dzień dobry

Analizując zmiany dotyczące kursowania autobusów linii 155,167 i 154 po zmianach dotyczących uruchomienia metra udostępniacie Państwo 1 LINIĘ która wiecznie jest zatłoczona na odcinek ZNANA 

REDUTOWA, WOLSKA KASPRZAKA ? to chyba jakieś nieporozumienie.

Jaka jest  obecnie ilość mieszkańców w określonym terenie, czy osoba decyzyjna widziała nowobudujące  się bloki na ul Szulbowskiej, Sowińskiego i Redutowej? Czy każdy mieszkaniec tych ulic i 

okolicznych korzystać będzie z metra?

I to z Metra przy Wola Parku? To jest chyba nieporozumienie.

Na jakich danych opieraliście się Państwo przy uwzględnieniu likwidacji linii nr 155?

Czy wzięto pod uwagę dwie szkoły podstawowe i liceum ul Garbińskiego?

Jaki sens ma zmiana trasy autobusu linii 167?

Czy mierzona została odległość do pokonania dla mieszkańców UL Szulborska, Pustola, Norwida, Redutowa bez możliwości przesiadki na UL KASPRZAKA/RODNO DASZYŃSKIEGO?

Czy każdy mieszkaniec  ma zapewniony dojazd TYLKO METREM ?

Z nieukrywaną  radością porozmawiam z osobą odpowiedzialną na projekt zmian transportowych dla mojej części okolicy. Proszę o wyznaczenie terminu rozmowy na temat w/w problemów nurtujących 

mieszkańców Woli.

Chciałbym zaprotestować przeciwko zaplanowanemu skróceniu linii 171.

W taki sposób, jak to zaplanowano, zmiana ta będzie dla nas, mieszkańców Powiśla, rodzin z małymi dziećmi, dotkliwa i mocno uciążliwa. Przesuniecie trasy linii 517 nie zrekompensuje nam tego, bo 

nie pozwoli na dotarcie na Wolę czy Bemowo bez 2 przesiadek - 517 nie będzie dojeżdżać do II linii metra. Na Powiślu mieszkamy z małymi dziećmi i często dojeżdżamy z nimi do centrum i na Wolę (tu 

do przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Ożarowskiej, róg Deotymy); 2 przesiadki na metro, łącznie 3 liniami w miejsce obecnej jednej, to stanowczo za dużo dla rodziców z małymi dziećmi. Dojeżdżamy też 

171 regularnie w okolice ul. Żelaznej i teraz nie będzie to możliwe. Cofnie nas to komunikacyjnie w czasie i spowoduje częste porzucanie ZTM na rzecz własnego samochodu - zwiększy to korki i 

zanieczyszczenie powietrza, co kłóci się z celem, jaki miał być osiągnięty przez budowę II linii metra.

Puszczenie linii 517 przez Rondo ONZ mogłoby zneutralizować choć częściowo takie negatywne dla nas skutki, bo docieralibyśmy bez przesiadek do II linii metra.

Nie mówimy zmianom "nie", ale muszą one mieć przebieg zgodny z dobrem mieszkańców. Tylko wtedy będą mieć sens i zyskają naszą aprobatę.

Dzień dobry

Autobus linii 171 pełni ważną funkcję w komunikacji miejskiej.

1. Przywozi ludzi na różne imprezy organizowane na stadionie legii oraz w hali Torwar. Często są to ludzie niepełnosprawni. A autobusy jeżdżą na tej linii niskopodłogowe.

2. Wozi pasażeŕów od metra centrum na Powiśle. Nie ma drugiej takiej linii autobusowej która wozi pasażerów tam gdzie nie ma linii metra. Ponadto dowozi ludzi do trasy łazienkowskiej i na przystanek 

w kierunku wilanów.

Dzień dobry

Bardzo proszę o pozostawienie linii 112 na dotychczasowej trasie. Mieszkam na Jelonkach i korzystam z autobusu 112 kilka lub kilkanaście razy w tygodniu, aby dojechać na Bemowo i Bielany, a 

czasami także na druga stronę Wisły. Pracuję na Bielanach i linia 112 zapewnia mi bezpośredni dojazd do pracy. Poza tym korzystam z tej linii np. w celu dojazdu do lekarza na Bemowie. Jest to jedyna 

linia autobusowa łącząca Jelonki z Bielanami i Żoliborzem. Uważam, że sąsiadujące ze sobą gminy powinny mieć chociaż jedno bezpośrednie połączenie autobusowe. 

Dzień dobry, w zwiazku z planem zmiany rozkładu jazdy 171, proszę o nie zmienianie jego trasy ze względu na fakt iż z okolicy torwaru, nie ma innego autobusu w kierunku Woli co będzie dużym 

utrudnieniem dla wielu mieszkańców w tym dla mnie. Korzystam codzinnie z trasy 171 jadąc do szkoły, tak samo moja mama i tata do pracy. Proszę bardzo o nie zmienianie jego trasy.

Pozdrawiam,

Dzień dobry, plan zmiany trasy autobusu 171 byłby dla mnie jak i wielu obywateli byłby dużym utrudnieniem, gdyż to jedyny lacznik autobusowy śródmieścia z wola.

Dzień dobry, chciałabym prosić o nie usuwanie trasy autobusu 171 torwar/chomiczowka, ze względu na fakt iż będzie to dużym utrudnieniem dla wielu mieszkańców powiśla.



Witam,                                                                                    Proszę o pozostawienie autobusu 155 na Woli po otwarciu linii metra. Mieszkam na ulicy ulicy Antka Rozpylacza. Korzystam z linii codziennie. 

Po zmianie nie będę mogła dostać się do tramwajów. Linia 155 jest jedyną, pozwalająca na szybkie, bezprzesiadkowe dostanie się do linii tramwajowej oraz centrum. Niewątpliwie wielu mieszkańców 

korzysta z tego autobusu. Powinna pozostać na obecnej trasie.                Pozdrawiam.                                                          Barbara                                       

Dzień dobry,

W związku z faktem, że z Bemowa (konkretnie) z Jelonek sporo młodzieży dojeżdża do liceów na Bielanach, a odcięto już linię tramwajową 28 uważam że zachowanie linii 112 jest niezbędne.

W naszym przypadku jest to dojazd z Czumy do Liceum Domeyki na Staffa. 

Przypomnę, ze po drodze jest jeszcze liceum na Reymonta i Jose Marti. Wystarczy awaria tramwajowa aby nie było jak dostać się do szkoły.

Witam

Pragnę odpowiedzi dotyczącej likwidacji linni 155?

Cxym jest to spowodowane?  Autobus dojeżdża do metra! Do szpitala Wolskiego!

Zmiana trasy autobusu 167 to kpina jaki sens jest jazdy do okola ulicy redutowej!

Jaki szlak komunikacyjny alternatywny dla ulicy ZNANA REDUTOWA WOLSKA !

POWSTAJĄ nowe osiedla mieszkaniowe bardzo dużo mieszkańców wiekowych po 60 roku życia którzy muszą mieć możliwość łatwego dojazdu

Jakie były przeprowadzane badania dotyczące ilości osób korzystających z linii znana - METRO!

PRZECIEZ nie wszyscy mieszkańcy Warszawa korzystają ze stacji metra

Metro nie jest dla wszystkich

Jak dojechać do Postępu?

Do Centrum

Do galerii handlowych

Jaka ilość podpisów będzie dla państwa znaczącą o pozostawienie trasy 167 jak jest???

Ja takie podpisy zbiorę

Szanowni Państwo,

Chcę wraz z moją rodziną i znajomymi z okolicy stanowczo zaprotestować przeciwko likwidacji najdogodniejszej z naszych okolicznych linii autobusowych, linii 171!!!

Korzystamy z tego autobusu bardzo często i lubimy go, bo ma najlepszą trasę i jeździ często!

Nie ma z Powiśla dogodniejszej komunikacji do centrum miasta.

Nie mogę osobiście uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu w szkole przy Kruczkowskiego, ale wszystkimi rękami wraz z rodziną głosujemy za utrzymaniem tej linii!!!

Piszę do państwa w sprawie zmiany kursowania linii 167

Proszę o jej pozostawienie w obecnym stanie który jest najbardziej zadowalający w obecnym stanie

Całe grono pasażerów korzysta z przesiadki do tramwajów dodatowo na trasie są dwie szkoły podstawowe i liceum. Mało tego linia dowozi pacjentów z bardzo dobra zmiana autobusu do szpitala 

Banacha i szpitala Kasprzaka 

Jaki sens jest wydłużanie linii do okola?obecnie jest rozbudowa osiedla Redutow! Czy uwzdlednilisie PAŃSTWO dodatkowych pasażerów?

Co z dojazdem do MORDORU?, I Możliwość Przesiadki

Dzień dobry. Z góry  zwracam się z gorącą prośbą o pozostawienie obecnego połączenia linii 171 w stałej i niezmienionej formie. Jestem matką z dwójką dzieci ( obecnie trzecie dziecko w drodze) Nie 

posiadam samochodu i jest to dla nas jedyne bezpośrednie połączenie z Powiśla do Centrum gdzie dzieci uczęszczają na różne zajęcia . Ponadto 171 to jedyny dojazd na Wolę do dziadków , oraz 

dziadków do wnucząt,  nie wyobrażam sobię jakim utrudnieniem będzie dla nas wszystkim zabranie linii 171. Nie mam pod domem metra ani nie mają go moi rodzice. Każde ich dotarcie do wnuków po 

zabraniu linii 171 wiązałoby  się z dwoma przesiadkami co znacznie utrudni im starszym ludziom odwiedziny dzieci. Także mi z dwójką dzieci nie jest najprościej poruszać się komunikacją miejską gdzie 

niestety w większości zapomniano o matkach i nie ma zjazdów ani szyn dla wózków na większości miejskich schodów. Nie mamy tu tramwai nie mamy metra do najblizszej stacji są conajmniej 3 

przystanki a tutejsze trasy są ubogie w komunikację ponieważ nic nie zastąpi wspomnianego 171, nie ma innej możliwości dotarcia np. ze Śniegockiej do Centrum bez przesiadki.

Wiem również że wielu innym osobom i młodszym i starszym z osiedla okolic Powiśla  zależy na utrzymaniu linii, więc skoro jesteśmy wszyscy po to aby sobie i społeczeństwu ułatwiać i pomagać to 

proszę o wysłuchanie i pozostawienie obecnej linii bez zmian.

Ufam że moja prośba nie  zostanie "wyrzucona do kosza" i będziemy mogli się po ludzku wspierać.Dzień dobry,

W dniu 14.01.2020, byłam na konsultacji społecznej dotyczącej komunikacji miejskiej po otwarciu metra na Woli. 

Pan z którym rozmawiałam zapewniał mnie, że linia 201 zostaje na ulicy Żołnierzy Wyklętych i Wrocławskiej. W internecie znalazłam inne informacje jej dotyczące:

- Pierwsza ze strony internetowej https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/metro-na-wole-26-linii-zmieni-trase-ruszaja-konsultacje-schematy-63278.html mówiąca o wycofaniu linii 201 z ulic 

Żołnierzy Wyklętych i Wrocławskiej.

- Druga w miesięczniku ZTM 12/2019 - wskazująca nową trasę autobusu i potwierdzająca informacje, że linia 201 nie będzie kursowała ulicami Żołnierzy Wyklętych i Wrocławską - szczegóły w 

załączeniu.

Po zabraniu linii 201 z ulicy Żołnierzy Wyklętych mam utrudniony szybki i bezpośredni dostęp do nowej linii Metra. Dodatkowo chciałabym aby linia 201 kursowała 7 dni w tygodniu przez ulicę Żołnierzy 

Wyklętych i Wrocławską - jest to bardzo dobre połączenie do metra (osoby pracujące w weekend), oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji Bemowo, Lodowiska w okresie zimowym znajdującego się przy tym 

ośrodku, jak i Fortu Bema, na którym znajduje się kompleks sportowo - rekreacyjny.

Dodatkowo nadmienię, że linia 201 została kilka lat temu skierowana na ulice Żołnierzy Wyklętych i Wrocławską ze względu na uczniów Szkoły Podstawowej 357 mieszkających w okolicy Fortu Bema.

Bardzo proszę o uwzględnienie mojej prośby. Dotyczy ona wszystkich grup wiekowych począwszy od uczniów, osoby pracujące i chcące szybko dostać się do centrum. Rodziny z dziećmi, oraz 

Seniorów chcących spędzić czas na Fortach Bema.

Witam,

uprzejmie proszę o utrzymanie trasy i częstotliwości jazdy linii autobusu 171 w dotychczasowym zakresie. Skrócenie linii spowoduje znaczące utrudnienie w dostaniu się mieszkańców Woli do 

Śródmieścia. Ponadto jestem pracownikiem Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy, które ma siedzibę przy ul. Kruczkowskiego 2. Każdego dnia korzystam z linii 171 przy dojeździe do pracy. 

Zlikwidowanie linii 171 w centrum znacząco utrudni nie tylko mnie, ale i innym pracownikom, którzy pracują w budynku przy ul. Kruczkowskiego 2, dojazd na czas do pracy.

W imieniu swoim i pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy przy ul. L. Kruczkowskiego 2 (Powiśle) proszę o utrzymanie trasy autobusu linii 171. Autobus ten zabiera pasażerów z 

Chomiczówki, Bemowa, Woli, Śródmieścia i jedzie na Torwar. 

W budynku przy ul. Kruczkowskiego 2 znajdują się takie biura jak:

1.       Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

2.       Biuro Polityki Zdrowotnej

3.       Biuro Spraw Dekretowych

4.       Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

5.       Centrum Komunikacji Społecznej

6.       Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

7.       Biuro Edukacji

Praktycznie każde biuro pełni rolę służebną, obsługując interesantów z całej Warszawy. Oprócz „naszego” biurowca i budynków mieszkalnych w tej okolicy znajduje się Szpital Akademii Medycznej im. 

Orłowskiego, Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa. Dojazd w te miejsca kilkoma środkami komunikacji może okazać się bardzo utrudniony i mało komfortowy. Poprzez skrócenie linii 171, 

przesiadki z metra i do metra, zwiększy się także czas dotarcia w te okolice. Odbije się to na pasażerach, w tym urzędnikach, petentach, pacjentach i uczniach.      

Dzień dobry

Bardzo proszę o pozostawienie linii 112 na dotychczasowej trasie. Bardzo często korzystam z tej linii, do kilkunastu razy tygodniowo. Mieszkam na Jelonkach do pracy dojeżdżam tą linią na Bielany, 

zapewnia mi bezpośredni i szybki dojazd do pracy. Poza tym korzystam z tej linii np. w celu dojazdu do lekarza na Bemowie. Jest to jedyna linia autobusowa łącząca Jelonki z Bielanami i Żoliborzem. 

Uważam, że wręcz należałoby zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów linii 112, gdyż bardzo często są przepełnione. Trudno do nich wsiąść, a jeszcze trudniej wysiąść. W chwili gdy na 

Jelonkach przybywa lawinowo bloków, a zatem i ludzi, którzy też korzystają z tej linii, skasowanie jej nie jest dobrym pomysłem.Zgłaszam stanowczy protest w związku z propozycją skrócenia linii 112 tylko do trasy Marki-Nowe Bemowo. Proszę przejechać się tą linią na całej trasie i sprawdzić rotacje pasażerów.

Podróżuje na niej od kilku lat na odcinku Raginisa-Malborska i czasami muszę długo, a nawet prawie cały czas stać, takie jest obłożenie miejsc.  Pokonanie odcinka od Nowego Bemowa od Jelonek 

(rejon

przystanków: Raginisa i Karabeli a nawet części Lazurowej i okolicznych

ulic) wymagać będzie nawet 2  przesiadek. Tę część miasta zamieszkuje od wielu lat wielu seniorów, do których też się zaliczam, nie będzie to dla nas korzystna sytuacja, gdyby trzeba się było 

przesiadać nawet wielokrotnie. Uruchomienie II linii metra do stacji Olbrachta w żaden sposób nie powinno być wiązane ze zmianą trasy linii 112. Mam nadzieje na uwzględnienie mojego sprzeciwu i 

pozostawienie niezmienionej trasy linii 112.

Szanowni Państwo,

chciałbym wyrazić zdecydowany sprzeciw likwidacji linii 171. Jest to bardzo ważny autobus zapewniający bezpieczny dojazd i powrót wielu starszym osobom z tej części osiedla. Te dwa przystanki na 

ulicy górnośląskiej pozwalają wielu osobom na normalne funkcjonowanie i powrót do domu jeśli mają ograniczoną sprawność ruchową. Tak samo jest z uniknięciem konieczności przesiadek w centrum. 

W tej części Powiśla, mieszka bardzo dużo osób w podeszłym wieku i przesiadanie się do metra dla nich może się okazać bardzo trudnym wyzwaniem w obliczu często nie działających wind w metrze.

Dzień dobry

Prosimy bardzo o nieskracanie trasy autobusu linii 112. Mieszkamy na Jelonkach i bardzo często korzystamy z linii 112. Dojeżdżamy nim bezpośrednio m.in. do przychodni na Bemowie i do rodziny 

mieszkającej na Bielanach. Jesteśmy już emerytami i jak wiadomo częste przesiadki są dla nas uciążliwe. Liczba autobusów na Jelonkach systematycznie się zmniejsza, a mieszkańców przybywa. 

Likwidacja linii 112 na pewno będzie dla większości mieszkańców dużym utrudnieniem.



Witam, 

Chcielibyśmy wyrazić ogromne zaniepokojenie otrzymaną informacją, iż planujecie Państwo zlikwidować linię 171. Jesteśmy pracującą rodziną z 2 dzieci. Każde z nas codziennie korzysta z tej linii, aby 

dotrzeć do pracy i do szkoły. Fakt, że autobus jeździ tak często i po trasie, które umożliwia nam dotarcie łatwe do pracy szkoły, centrum Warszawy oraz innych punktów znajdujących się na obecnej 

trasie autobusu sprawia, że nie korzystamy zbyt często z samochodu poruszając się po Warszawie bo wiemy, że mamy szybki i częsty transport. Linia 171 jest jedynym szybkim połączeniem z innymi 

obszarami Warszawy dla mieszkańców Powiśla co sprawia, że ma ona dla nas kluczowe znaczenie. Jej likwidacja oznaczać będzie dla nas jako rodziny konieczność korzystania z samochodu, co nie 

poprawi z pewnością ani komunikacji w Warszawie ani poziomu czystości powietrza w naszym mieście. W dobie, w której wszyscy walczymy o minimalizację korzystania przez warszawiaków z 

samochodu, likwidacja linii 171 lub obniżenie jej częstotliwości oznaczać będzie, że mieszkańcy z Powiśla zmuszeni będą jednak sięgnąć po własny transport.  Proszę sprawdzić obłożenie autobusów 

na tej linii, są one zawsze pełne i wyczekiwane na przystankach przez całą dobę.

Prosimy o zachowanie linii 171 w obecnym kształcie oraz zachowanie częstotliwości z jaką jeżdżą po niej autobusy.

W ramach trwających konsultacji wyrażam sprzeciw wobec planowanego skrócenia i zmiany trasy autobusu 520. Z uwagi na to, że to jedyny autobus jadący długą trasą, skręcający od centrum z pl. 

Bankowego w al.Solidarności, zawsze pełny i potrzebny,uważam, że należy pozostawić tę linię bez zmian, przynajmniej do miejsca  sądów, a może i na Płocką.

Metro nie musi przecież pasować każdemu, nie zawsze jest rozwiązaniem, czasem odległości z niego do miejsca pracy są znaczne.

 Dużo ludzi dojeżdża z Pragi na Wolę,a w drugą stronę uczniowie pobliskich szkół z okolic d.kina Femina korzystają z 520, jadąc do centrum ( muzea, kina). Mimo że część ludzi wysiada przy metrze 

Świętokrzyska, autobusy i tak jadą dalej pełne pasażerów.Nawet w soboty rano są pełne.

Zabranie tego autobusu na odcinku od Marszałkowskiej do al.Solidarności uważam za zły pomysł.To jedyne bezpośrednie połączenie Woli z centrum przez pl.Bankowy na Pragę.

proszę o przemyślenie decyzji i niezmienianie trasy autobusu.

Dzień dobry,

jestem absolutnie oburzona pomysłem likwidacji linii 171, którą dojeżdżamy z mężem do pracy. Niestety dostanie się do pracy z przesiadkami wymusi poruszanie się przez nas samochodem i 

rezygnację z biletu miesięcznego. Jestem zdecydowanie przeciwna!!!

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że nie mogłam pojawić się na konsultacjach społecznych dotyczących usunięcia autobusu nr 171, piszę wiadomość dot. jego funkcjonowania.

Usunięcie tego autobusu i zastąpienie jego trasy autobusem nr 517 przede wszytskim wpłynie znacząco na zmniejszenie jego częstotliwości. Pomimo dość częstego kursowania tego autobusu (w teorii 

co 10 min), bardzo często trzrba czekać na niego ok. pół godziny. Jest to skandal - trasę od centrum do końca trasy, czyli Torwaru w tym samym czasie można pokonać pieszo. Bardzo często zdarza się 

także, że autobusy przyjezdzają w blokach - jeden 171 zaraz po drugim 171. Zmniejszenie częstotliwości jeszcze bardziej pogorszy tę sytuację.

Ponadto jest to jedyny autobus łączący bezpośrednio okolice Rozbratu z Wolą.

Tym samym zwracam się z prośbą o nieusuwanie autobusu nr 171, a przemyślenie długości jego trasy i tego, w których miejscach połączenie to 'utyka' powodując 'blokowe' przyjeżdzanie pojazdów.

 Witam,                                                                         Wspólnie z mieszkańcami Górczewska Park dołączam się do protestu przeciwko wyłączeniu linii 155 po otwarciu 2 linii metra. Autobus 155 powinien 

pozostać. Mieszkańcy tej części Woli powinni mieć możliwość dojazdu do linii tramwajowej. W godzinach szczytu autobus jest zapchany. Do zwiększenia pasażerów przyczynia się także budowa 

biurowców zlokalizowanych przy Rondzie Daszyńskiego. Wola rozrasta się. Nie wyobrażam sobie zamknięcia linii 155 jedynej w tej części Woli.                                 Witam, poniżej bardziej przemyślany przebieg tras linii, bez potrzeby uruchamiania linii 106, 271 etc. 

102 połączenie z linia 202, ewentualnie zasilenie linia okresowa 302

105 URSUS NIEDZWIADEK– Orląt Lwowskich – Keniga – Warszawska – Gierdziejewskiego – Połczyńska – Kasprzaka – RONDO DASZYŃSKIEGO (zastąpienie linii 197 w relacji Wola – Ursus, 

zapewnienie komunikacji na Połczyńskiej)

107 EC SIEKIERKI – Gołkowska -  Czerniakowska – Szwoleżerów – Myśliwiecka – Rozbrat – Książęca – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie¬ -Marszałkowska – Pl Bankowy – Andersa – Nowolipki – 

Smocza – Dzielna – Okopowa – Anielewicza – ESPERANTO  (bardzo istotna linia, obecnie brak dogodnych połączeń)

108 – od Rozbrat – GÓRNOŚLĄSKA – CZERNIAKOWSKA – powrót na trasę

109 KAROLIN – Połczyńska – Lazurowa – Górczewska – PKP MŁYNÓW

112 CH MARKI – Toruńska – Głębocka – św. Wincentego – Matki Teresy z Kalkuty – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Toruńska – most Grota-Roweckiego – al. Armii Krajowej – Słowackiego – 

Żeromskiego – al. Reymonta – Powstańców Śląskich –Wrocławska – Radiowa – Kalińskiego – Lazurowa – Górczewska – OS GÓRCZEWSKA 

122 od Powstańców Śląskich, Człuchowska , Lazurowa, Połczyńska KAROLIN

118 od Wisłostrady – Krajewskiego – Zakroczymska – (powrót: Wenedów) – Konwiktorska – Bonifraterska – Świętojerska – Anielewicza – Okopowa – Leszno – Górczewska – Olbrachta - ZNANA (nowe 

bardzo istotne połączenie kierunek bardzo używany przez kierowców, żadnej alternatywy, wyeliminowanie najmniej używanego odcinka, zastąpienie przez całoroczna linie 385 po korekcie trasy w 

częstotliwości co 20-30 min))

129 KOŁO – PKP URSUS   

131 od Marszałkowskiej – wprowadzenie obsługi METRO ŚWIETIKRZYSKA – Marszałkowska – Królewska – Grzybowska – Pl. Grzybowski – Świetokrzyska – Marszałkowska …. -  powrót na trasę 

(całkowity brak przesiadki w okolicy Metra Świetokrzyska, dogodne połączenie w miejsce wcześniej już zlikwidowanych np. 119, 522 etc)

136         MŁYNÓW – Płocka – Górczewska – al. Prymasa Tysiąclecia – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Banacha – Żwirki i Wigury – Racławicka – Wołoska – Rzymowskiego – Dolina Służewiecka – al. 

KEN – Surowieckiego – Romera – Herbsta – Pileckiego – Ciszewskiego – Dereniowa – Gandhi – Cynamonowa – Płaskowickiej – NATOLIN PŁN.

141 od Czerniakowskiej – Gagarina – Spacerowa – Goworka – Puławska – Rakowiecka – Al. Niepodległości – Madalińskiego – Wołowska – Racławicka -dalej swoją trasą

149         GROTY – Bolimowska (powrót: Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego) – Kocjana – Lazurowa – Górczewska – METRO KSIĘCIA JANUSZA – Górczewska – PKP MŁŃÓW

154         P+R AL. KRAKOWSKA – al. Krakowska – 17 Stycznia – Żwirki i Wigury – 1 Sierpnia – al. Krakowska – Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Szczęśliwicka – Grzymały-Sokołowskiego – 

Aleje Jerozolimskie – al. Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – Wolska – Redutowa – Jana Olbrachta – Górczewska – Lazurowa – Kaliskiego – STARE BEMOWO

155 NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Piastów Śląskich – Osmańczyka – Pieniążka – Obrońców Tobruku – ks. Bolesława – ks. Janusza – Obozowa – Ciołka -Górczewska – Olbrachta – 

ZNANA

159 EC SIEKIERKI  - Gołkowska- Czerniakowska – Łazienkowska – Myśliwiecka- Górnośląska – Piękna – Krucza – Królewska – Grzybowska – Siedmiogrodzka – Skierniewicka  - Kasprzaka – Płocka – 

Obozowa – WAWRZYSZEWSKA – Ostroroga – Płocka. 

162 SPARTAŃSKA – Woronicza – Odyńca – Puławska – Dolna – Chełska – Czerniakowska – Szwoleżerów – Myśliwiecka- Rozbrat – dalej stała trasą do PL HELLERA 9 niezwykle potrzebne 

połączenie, żadnej alternatywy obecnie, bardzo słabo skomunikowane Powiśle) 

168 od Al. Polski Walczącej – Czerniakowska- Łazienkowska – Myśliwiecka – Piekna – Koszykowa – Lindleya – Al. Jerozolimskie – al. Bohaterów Września – Opaczewska CH BLUE CITY 9 nowe 

dogodne połączenie, alternatywa dla innych zakorkowanych i przetłoczonych tras)

171         CHOMICZÓWKA – Conrada – Powstańców Śląskich – Piastów Śląskich – Żołnierzy Wyklętych – Wrocławska – Radiowa – Powstańców Śląskich – Górczewska – METRO KSIĘCIA JANUSZA 

– Górczewska – PKP MŁYNÓW

175 od Raszyńskiej – Towarowa – Grzybowska- Królewska – Krakowskie Przedmieście – Swietokrzyska – kopernika – Tamka – METRO CNK – Zajęcza – Dobra – BROWARNA ( bardzo istotne 

połaczenie, brak całkowitego skomunikowania 2 lini metra z ul  Żwirki i Wigóry)

178 – Od Krakowskiego Przedmieścia – Miodowa – Senatorska – Wierzbowa – PL PIŁSUDZKIEGO – Moliera – Senatorska

184         METRO MŁOCINY – Kasprowicza – al. Reymonta – Powstańców Śląskich – Wrocławska – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – Deotymy – Elekcyjna – Ordona – Kasprzaka – al. Prymasa 

Tysiąclecia – Aleje Jerozolimskie – Grzymały-Sokołowskiego – Szczęśliwicka – SZCZĘŚLIWICE

187 od METRO POLITECHNIKA – Waryńskiego -Pl Konstytucji – Piękna – Al. Ujazdowskie – Pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – Bonifraterska – KONWIKTORSKA

197         GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta – Podleśna – Marymoncka – al. Zjednoczenia – Żeromskiego – Perzyńskiego – Rudnickiego – Obrońców Tobruku – ks. Bolesława – ks. Janusza – Obozowa – 

Ciołka – Górczewska – Olbrachta – Redutowa – Wolska – Ordona – Jana Kazimierza – Fort Wola – CM Wolski (skot trasy, najbardziej potrzebny odcinek, dobra częstotliwość, na Ursusie zastapienie 

przez 105 dalej po trasie 122)

220 NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Piastów Śląskich – Żołnierzy Wyklętych -  Wrocławska – Radiowa – Kalińskiego – Lazurowa –…………. -  P+R Al. KRAKOWSKA

309 DW CENTRALNY – Prosta – Kasprzaka – Elekcyjna – Górczewska – Powstańców Śląskich -  Czułchowska – Lazurowa – OS GÓRCZEWSKA

385 linia całoroczna okresowa ze zmiana trasy na Powiślu przed zjazdem w tunel – Karowa – Dobra – Ludna – Solec – Wisłostrada – Trasa Łazienkowska – METRO POLITECHNIKA / GUS  

390 PL TRZECH KRZEŻY – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – Al. Solidarności – Leszno – Górczewska – Al. Prymasa Tysiąclecia – Powązkowska – Rudnickiego 

– Kochanowskiego – Conrada - CHOMICZÓWKA

405 OS GÓRCZEWSKA – Górczewska – Lazurowa – Połczyńska – Kasprzaka – Al. Prymasa Tysiąclecia – Bitwy Warszawskiej 1920 – Banacha – Żwirki i Wigóry – Wawelska – Trasa Łazienkowska – 

Wisłostrada  - WILANÓW lub linia 520 od Metra Politechniki dalej do OS GÓRCZEWSKA

422 METRO WAWRYSZEW – Al. Rejmonta – Powstańców Śląskich – Górczewska – METRO KS JANUSZA

517 od Al. Jerozlimskich – Marszałkowska – METRO ŚWIETOKRZYSKA – Marszałkowska – Świętokrzyska – Jasna – Zgoda  - Krucza – Al. Jerozolimskie … - powrót na trase.  Witam,

W związku ze zmianami w komunikacji miejskiej po otwarciu kolejnych stacji metra na Woli w 2020 roku przesyłam w załączniku propozycję zmiany trasy dla linii autobusowej 155. W założeniu ma być 

ona zlikwidowana, a uważam, że można po prostu zmodyfikować trasę w taki sposób, aby połączyć wolski Ulrychów i Odolany z Jelonkami na Bemowie. Trasa zaczynałaby się i kończyła na pętli Znana. 

Takie rozwiązanie dawałoby mieszkańcom tych okolic możliwość podróżowania do różnych punktów przesiadkowych (chociażby tramwaje przy rogu Redutowa/Wolska), placówek edukacyjnych, hali 

sportowej, basenu, wielu punktów handlu detalicznego (w tym dojazd do Hali Wola), a także do urzędów takich jak ZUS czy US. To rozwiązanie korzystałoby z istniejącej infrastruktury i nie 

wprowadzałoby zmian na pętlach autobusowych. Jedynie trzeba by ustawić jeden słupek ze znakiem przystanku, rozkładem i ewentualną ławką przy rogu ulic Ordona/Jana Kazimierza by można było z 

tego miejsca ruszyć w obu kierunkach. Jestem przekonany, że połączenie bez przesiadki będzie ułatwieniem dla osób starszych, a także młodzieży dojeżdżającej do szkół. Będzie to też bezpośrednie 

połączenie Ulrychowa z mocno zabudowanymi Odolanami (rejon Jana Kazimierza). Pomysł jest inspirowany rozwiązaniem funkcjonującym na Rembertowie, gdzie linia 196 jeździ w kółko i jest ważnym 

środkiem komunikacji w okolicy. Mam nadzieję, że pomysł zostanie przeanalizowany i być może przyjęty do realizacji z ewentualnymi poprawkami. Głównym założeniem był dojazd bezpośredni do 

wymienionych miejsc.

Szanowni Państwo, 

Proszę nie likwidować autobus nr 171. Metro nie zastąpi obecnej trasy tej linii, a wiele osób nią podróżuje. 

Dot.: autobus linii 112

Zwracamy się z prośbą o utrzymanie dotychczasowego przebiegu linii 112 jako jedynego bezpośredniego połączenia Bemowa (Karolin, Chrzanów)  z Bródnem i Markami. 

Dzień dobry, chciałbym podzielić się swoim zdaniem na temat autobusu 712, który jeździ do Starych Babic. Z ów autobusem ciężko sobie poradzić, gdyż nie tylko jeździ on rzadko, ale również bardzo 

nieregularnie (spóźnia się często nawet powyżej 40min). Nie jest to jedyny problem dojazdu do Starych Babic. Brak autobusów nocnych bardzo utrudnia dostanie się do domu, gdyż wiele taksówek 

odmawia wyjeżdżania poza Warszawę.

Witam, proponuję, aby autobus 149 jeździł z Grot do Metra Księcia Janusza. Byłoby to dużym ułatwieniem dla osób mieszkających w tamtych okolicach i, żeby dostać się do metra nie musieliby się 

przesiadać w inny autobus, tylko bezpośrednio mogliby dotrzeć. 



Dzień dobry,

mieszkam na ul. Górnośląskiej 4a w Warszawie na Powiślu.

Dołączam się do protestu przeciwko pomysłowi likwidacji linii 171 i zastąpienia jej nową linią, która jechałaby przez zatłoczone Aleje Jerozolimskie i rzadziej kursowała.

Linia 171 jest w zasadzie jedyną bezpośrednią linią łączącą Powiśle-Solec z Centrum.

Dzień dobry,

jestem mieszkanką Bemowa (dokładnie Górce). Linia 171 powinna funkcjonować pomimo włączenia do użytkowania nowych stacji metra II linii, ponieważ prowadzi do licznych Biur Urzędu m.st. 

Warszawy znajdujących się przy ul. Kruczkowskiego 2. Biura które się tam znajdują przyjmują mieszkańców bezpośrednio w tym z niepełnosprawnościami, seniorów, matki z dziećmi - sprawy żłobkowe, 

osoby potrzebujące pomocy, tymi wszystkimi sprawami zajmuje się Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. Zdaję sobie sprawę z tego, że będzie dojazd do tego miejsca, po otwarciu metra, jednak 

mieszkańcy będą zmuszeni do licznych przesiadek. Łatwiej jest dojechać mamie z wózkiem czy osobie niepełnosprawnej jedną linią niż z 3 przesiadkami...

Miałam okazję przez jakiś czas dojeżdżać z Marek na pl. Bankowy, dojazd jest znacznie utrudniony po uruchomieniu nowych linii metra.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby

Nie popieram skrócenia linii 112 i 105, 171- przedłuży to czas przemieszczania się mieszkańców po Warszawie z uwagi na konieczność przesiadek.  Metro nie rozwiąże wszystkich problemów 

komunikacyjnych.

Dzień dobry,

Jestem mieszkanką gminy Stare Babice. Z wielką radością przyjęłam plany wydłużenia trasy linii 714. Na pewno usprawni to dojazdy do szkół i pracy. 

Mam dwa pytania/uwagi:

1. Dlaczego jest to rozwiązanie tymczasowe i na jaki okres będzie obowiązywać?

2. Czy jest możliwość zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów tej linii? Nasz gmina mocno się rozrasta, autobusy już teraz są zatłoczone w godzinach szczytu, a po uruchomieniu stacji metra 

pewnie będą jeszcze bardziej. W weekendy częstotliwość co godzinę jest mało atrakcyjna. Nie raz wybralibyśmy się chętnie komunikacją do Warszawy, ale oczekiwanie godzinę na powrót do domu jest 

trochę kiepską alternatywą i dlatego najczęściej wybieramy samochód. Jestem przekonana, że jest więcej osób w takiej sytuacji w moim sąsiedztwie i zwiększenie częstotliwości kursowania z pewnością 

przyczyniłoby się do zwiększenia ilości pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej - zarówno w dni powszednie jak i w weekendy.

Porównuję sobie linię 714 do 149, z której czasem korzystam, jednak mam spory kawałek do przystanku. 149 jeździ co 15 minut, choć autobusy są często niemal puste.

Dzień dobry! Nie ma zgody mieszkańców na skrócenie 112 i 105, 171. Nie ma naszej zgody na ograniczenie kursowania 105. Chcemy więcej 109, powrotu 506 i E-2. 184 powinno powrócić na starą 

trasę. Pozdrawiam

WNIOSEK

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o pozostawienie linii 171 w obecnym przebiegu trasy.

 

Mieszkam przy ul. Śniegockiej 5. Codziennie korzystam z komunikacji miejskiej - z linii 171. Jest to jedyne połączenie z centrum. Autobusem dowożę swoje dziecko z niepełnosprawnością na zajecia 

rehabilitacyjne.

Proponowane zmiany opisane na Państwa stronie , https://www.ztm.waw.pl/konsultacje/

spowodują komplikacje w podróży. Wracając, nie będę mogła dostać się z centrum na Śniegockiej. Wracając z Ochoty tramwajem do centrum, nie ma możliwości przesiadki, żeby dojechać na dół. 517 

będzie wracać Wisłostradą, co w godzinach szczytu jest trudne, szczególnie dla dziecka, które musi uczestniczyć w codziennej rehabilitacji. W proponowanych zmianach żaden autobus z okolic Kruczej 

nie zjeżdża w stronę Rozbrat- ŚNiegockiej. 

Pomocne byłoby stworzenie nowych połączeń, które jadą z przystanku Krucza 01 w kierunku przystanku Śniegockiej 01 - w tej chwili tylko autobus 171 kieruje się z Krucza 01 w stronę Rozbrat i jest to 

jedyne połączenie centrum- Rozbrat/ Sniegocka.

Postuluję również o zwiększenie częstotliwości autobusu 517, tak żeby nie odcinać nas od możliwości sprawnego dostarcza do centrum i dalej.

Dzień dobry, 

chciałabym wyrazić swoje zdanie w kwestii planowanych zmian w układzie komunikacji zbiorowej po uruchomieniu stacji Księcia Janusza. 

Jako mieszkanka okolic przystanku Orlich Gniazd nie widzę żadnej propozycji zmian kursowania autobusów, która mogłaby mnie zmotywować do skorzystania z metra. Z tych okolic mam 2 opcje 171 

oraz 184. Skorzystanie z lini 171 to defacto nadłożenie drogi, go muszę się niejako cofnąć  żeby dojechać do centrum.Tym samym nie rozumiem pomysłu  zrobienia z bezpośredniej lini do centrum linii 

lokalnej dowożącej do Metra, ponieważ niewiele osób będzie z niej korzystać w takiej formie - pewnie tylko mieszkańcy osiedla Górce. Obecnie korzystam z linii 171 do dojazdów do centrum z uwagi na 

komfortowy i bez przesiadkowy dojazd w okolice rotundy, którego wygoda wynagradza mi fakt że autobusem jadę ok 10-15 minut dłużej niż tramwajem, ale wsiadając na Orlich Gniazd mogę usiąść i 

poczytać książkę.  

Stąd jestem za utrzymaniem linii 171 w niezmienionej trasie.

Z drugiej strony mogłabym wybrać 184 które z zadowalającym czasie dojedzie do metra. Ale niestety linia ta jeździ rzadko. Jeśli miałabym ją traktować jako sposób dojazdu do kursującego co kilka minut 

metra to i sama linia 184 powinna jeździć znacznie częściej niż obecne 12 minut. Optymalne byłoby 5-6 minut. Postuluję zatem zwiększenie częstotliwości kursowania linii 184 żeby zapewnić dogodny 

dojazd do metra mieszkańcom Nowego Bemowa/ Bemowa IV.

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam moje uwagi:

1)      częstotliwość linii 190 jest za mała bo jest to bardzo oblegany autobus.

2)      Komunikacja do metra z jelonek jest dużo gorsza niż z grot a liczba mieszkańców znacznie większa. Zaproponowany jeden autobus do metra jeżdżący co 10 minut to znacznie za mało. Proszę 

zweryfikować ile osób aktualnie korzysta ze 105 do metra- to są tłumy pomimo bardzo częstego kursowania. 

3)      Przystanek batalionów chłopskich z którego korzystam leży pośrodku Górczewskiej a Człuchowską, warto usystematyzować z którego przystanku szybciej można dotrzeć do metra bo według 

planu to trochę w jedną stronę a trochę w drugą.Szanowni Państwo, 

Jako mieszkaniec Bemowa a dokładnie Jelonek od 27 lat w swoimi życiu widziałem już nie jedną informację o tym, że niektóre autobusy tylko czasowo lub na czas budowy czegoś zmienią swoja trasę i 

powrócą chwile po tym jak to owe coś zostanie wybudowne itd. Kiedyś z przystanku Batalionów Chłopskich odjeżdżały autobusy Lini 105, 106, 125, 408, 422, 506, E-5, E-6, obecnie z tego przystanku 

kursuje 

Autobus 105 - który jako jedyny z tego rejonu zabiera pasażerów do centrum miasta, w miarę szybką trasą dzięki wyznaczeniu buspasów. Oczywiście funkcjonują inne alternatywy, ale prosze tylko 

zwrócić uwagę na to jak duże oblężenie tej Lini zaznacza się w godzinach szczytu. Autobus jeżdżący co 3 min, jest zawsze pełen ludzi, nie zmieni się do momentu otworzenia linni metra na Chrznaowie, 

bo dopiero ta opcja czyli pełen przejazd na trasie Lazurowa - Świętokrzyska będzie alternatywą. Zimniejszenie kursowania, Lini 105 oraz skrócenie jej jest pomysłem absurdalnym, wiążącym się z 

wymuszaniem przesiadek do kolejki podziemnej, która poprzez takie zabiegi będzie wyglądała tak samo jak linia 1 w godzinach szczytu, tzn próba wejścia do pociągu będzie graniczyła z cudem i 

wiązała się z oczekiwaniem na kolejne a czasem i kolejne metro. Linia 105 to autobus który nie tylko dowozi do nowo powstającego "mordoru" przy rondzie Daszyńskiego to też autobus który dowozi 

pasażerów do możliwej przesiadki na 1 linie metra, to autobus który dowozi na Krakowskie Przedmieście oraz co ważne na powiśle w rejon Biblioteki UW, szpitala na Karowej, Centrum Nauki Kopernik, 

Muzeum Sztuki Współczesnej, oraz do nowo powstającej Elektrowni Powisle,

Autobus ten spełnia funkcję jako jedyny transport w te rejony bezpośrednio z i do Jelonek i Bemowa, Sama trasa Browarna - Os. Górczewska trwa długo ale jest o wiele szybsza niż wymuszanie 

przesiadek, Uważam więc, że forma w jakiej funkcjonuje linia 105 w tej chwili jest jedynym sensownym rozwiązaniem z taką samą częstotliwością jak jest obecnie. Nowe powstałe osiedla za granicą 

Lazurowej, kumulują przypływ pasażerów do tego stopnia, że często jeżdżące autobusu Lini 105,190,189 są niewystarczającym środkiem komunikacji. Ograniczenie jednego z tych ogniw może 

kompletnie zaburzyć w miarę normalne fukcjnowanie w tym rejonie Warszawy. 

Duża ilość studentów, młodych pracujących osób a także duży odsetek ludzi starszych potrzebuje sprawnego szybkiego rozwiązania w kwestii kkomunikacji a nie łaczenie przejazdu w postaci jednej lub 

więcej przesiadek, na tak ważnej i istotnej trasie jak Jelonki - Centrum 

W obecnej chwili, brak autobusu który by spełniał podobne kryteria, w ciągu ulicy Lazurowej tj przystanków Szobera, Batalionów Chłopskich, Człuchowska, Siematycka, Sternicza. to granica Warszawy 

która ostatni czasy jest niestety traktowana przez Państwa po macoszemu, a propozycje zmian co rusz są coraz bardziej przerażające. Oczywiście padna zaraz komentarze, że najlepiej zabierzcie nam 

wszytskie autobusu. Wiem, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca jednakże ze strachem patrze na dalsze Państwa kroki związane z rozwiązaniami w tej części warszawy. Bo szczerze to właśnie w 

tej chwili zabieracie Państwo nam ostatni autobus dający możliwość dojechania do centrum miasta w najbardziej komfortowych warunkach, a chyba też o to Państwu chodzi by zwiększać komfort, a 

przez to liczbę pasażerów. 

Na Jelonkach macie już pasażerów, zadbajcie o nich a nie odwracajcie się od nich. 

Dzień dobry,

na podstawie przedstawionych propozycji można łatwo wywnioskować, że przedstawione propozycje zmian zostały wymyślne przez osoby, które w ogóle nie korzystają (ani nigdy nie korzystały) z 

komunikacji miejskiej. Po otwarciu trzech kolejnych stacji metra poruszanie się po mieście komunikacją miejską będzie jeszcze bardziej uciążliwe niż przed otwarciem. Takie paradoksy to tylko w ZTM! 

Dzięki wielkie! Chyba metro miało ułatwić transport a nie utrudnić....? Metro nie dojeżdża wszędzie, chwytacie to? 

Poza tym, jeżeli autobusy będą dojeżdżać tylko do metra przy Księcia Janusza, to czy jesteście sobie w stanie wyobrazić, jakie będą się tworzyć tam korki? Gdzie niby te autobusy miałyby zawracać? 

Tam nie ma żadnego miejsca na utworzenie pętli autobusowej. No, absurd goni absurd. Do tego bezmyślność i pogarda dla pasażerów. To tak o ogólnie. A w szczegółach: następujące autobusy 

powinny powrócić na dawne trasy (sprzed rozpoczęcia budowy): 171, E-2, 167. 

A 112 zostawić tak, jak jest. Łapy precz od 112!!

PS. Dlaczego tak was boli E-2? Naprawdę aż tak komuś w ZTM przeszkadza, że Mieszkańcy Nowego Bemowa mieli fenomenalny fantastyczny bezpośredni dojazd do centrum? W ankiecie pasażerów 

E-2 wygrało kiedyś jako najlepsza linia. Naprawdę tak się dobrze bawicie niszcząc to , co najlepsze?

Co dobrego jako kolejne macie w planach do zniszczenia?



Szanowni Państwo, 

Zwracam się do z uprzejmą prośbą o pozostawienie linii 171 w obecnym przebiegu trasy.

Mieszkam na warszawskim Solcu przy ul. Śniegockiej. Codziennie korzystam z komunikacji miejskiej - z linii 171. Jest to jedyne bezpośrednie połączenie z dzielnicą Wola i Bemowem. 

Proponowane zmiany opisane na Państwa stronie internetowej:

https://www.ztm.waw.pl/konsultacje/autobusy-po-otwarciu-metra-nawoli/?fbclid=IwAR0O7nE2jweI1q3bKFceWZX_043EqlpnWqQoJi7t2YNMWIdNYVDB9dOIz5U, 

spowodują znaczne wydłużenie i komplikacje w podróży na dzielnicę Wolę oraz Bemowo, ponieważ będzie wymagało to przesiadek.

Proszę o pozostawienie obecnego przebiegu trasy linii 171. Jeśli nie będzie to możliwe, to rekomendowałabym zwiększenie planowanej częstotliwości kursowania autobusu 517 oraz stworzenia nowych 

połączeń lub zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów, które jadą z przystanku Śniegockiej 02 w kierunku przystanku Metro Centrum Nauki Kopernik.(WIELKROTNOŚĆ)

Drogi ZTM.

Uważacie, że otwarcie 3 stacji metra to jakaś rewolucja w komunikacji miejskiej? trochę to usprawni ale to nie jest sieć metra jak w Paryżu, gdzie można prawie wszędzie dojechać metrem. 

Aby dojechać na rondo daszyńskiego mam się specjalnie przesiadać na księcia janusza. Wychodzić z autobusu i tracić czas na przesiadkę? i co zyskam 3 min? a tylko się niepotrzebnie nachodzę... 

szczególnie gdy będzie padać deszcz... To absurd

Nie ma zgody na skrócenie 112 i 105, 171. Nie ma zgody na ograniczenie kursowania 105. Chcemy więcej 109, powrotu 506 i E-2.

Liczę na rozsądek. Proponuję aby wprowadzać zmiany po kilku miesiącach od uruchomienia metra. Sami zobaczycie jak się zmienią nawyki ludzi i wtedy róbcie zmiany zgodnie z preferencjami 

mieszkańców. Komunikacja miejska jest dla ludzi a nie ludzie dla komunikacji.

Szanowni Państwo.

Chciałabym zaproponować nową trasę dla linii 102, która powinna pogodzić zwaśnione strony sporu.

Linia ta kursowałaby na trasie: Dworzec Centralny - Emilii Plater - Twarda - Grzybowska - Królewska - Krakowskie Przedmieście - Świętokrzyska - Tamka - Dobra - Solec - Ludna - wjazd na Most 

Poniatowskiego ślimakiem z Wisłostrady - Rondo Waszyngtona i dalej własną trasą.

Trasa tej linii pomiędzy Dworcem Centralnym a Uniwersytetem na Krakowskim Przedmieściu byłaby świetna dla studentów.

Dodatkowo mieszkańcy Powiśla zyskaliby połączenie między ul. Tamka, a ul. Ludną.

Należy jednak ustawić dwa dodatkowe przystanki: jeden na rogu ul. Dobrej i ul. Tamki (na terenie dawnej stacji benzynowej) i drugi, dopiero co zlikwidowany, na rogu ul. Solec i ul. Ludnej.

Proponuję również wydłużenie linii 102 na Pradze Płd. do pętli "Makowska" nawet kosztem skrócenia trasy linii 188 do Olszynki Grochowskiej.

Szanowni Państwo

Apeluję o pozostawienie autobusów: 105 i 112 w formie dotychczasowej zarówno pod względem częstotliwości jak i tras.

Autobus 105 jest bardzo oblegany i jego funkcjonowanie nie ma nic wspólnego z otwarciem metra na Bemowie.

Nie można uzasadniać zmian w kursowaniu obu autobusów powstaniem metra.

Przynajmniej 3 autobusy w ciągu godziny powinny jeździć z Bemowa do Browarnej. 

W dodatku wiele osób starszych i niepełnosprawnych ma lęk związany z jeżdżeniem metrem, przechodzeniem przez bramki np. moja sąsiadka. 

Proszę tak radykalnie nie zmniejszać kursowania autobusu 105 w czasie wakacji. Bo to co działo się we wakacje 2019 woła o pomstę do Nieba.

Niniejszym zgłaszam protest przeciwko likwidacji linii autobusowej 155.

Linia ta stanowi bezpośrednie  połączenie komunikacyjne z tramwajami na ul Wolskiej. Po jej likwidacji by dotrzeć ze znanej na Wolską trzeba będzie się przesiadać.

Szanowni Państwo,

Przeczytałam, ze w związku z budowa metra chcą Państwo skrócić linie 171, czego nie rozumiem. Pomimo metra musi być jeden autobus, który będzie dowoził ludzi do centrum. Przy innym myśleniu 

oznaczałoby to konieczność likwidacji wszystkich autobusów i tramwajów w centrum. Dla mnie skrócenie autobusu 171 oznacza konieczność przesiadania się trzy razy jadąc i wracając do pracy, co 

znacznie wydłuży mój czas dojazdu. Dodatkowo nie wyobrażam sobie zajść w ciąże i przesiadać się rano o ósmej, gdzie jest mnóstwo ludzi, będąc w ciąży i korzystając z zatłoczonych schodów, żeby 

dotrzeć do pracy, ryzykując zdrowie dziecka. Bardzo proszę mieć na względzie kobiety z wózkami (czy wyobrażają sobie Państwo ze do windy i z windy do metra będą czekać po 10 minut - jak to 

znacznie utrudni życie matkom dowożącym rano dzieci do nianiek, lekarzy, rodziców, szkół), ludzi starszych, którzy dojeżdżają do lekarzy, szpitali, dzieci, innych chorych. Skrócenie linii 171 będzie 

dyskryminacja osób słabszych i chorych. Proszę mieć na względzie, ze Warszawa to nie miasto Londyn, które ma cała siatkę linii metra - tylko dwie linie. Usunięcie jakiegokolwiek autobusu które z 

bemowa dojeżdża do centrum (czy to 171 czy 190) uniemożliwi normalne funkcjonowanie. Proszę dodatkowo zwrócić uwagę, ze mieszkań na bemowie, a zwłaszcza na ulicy pelczynskiego przybywa - 

ludzi będzie znacznie więcej. Dodatkowo nie wszyscy czuja się w metrze komfortowo. 

Zabranie autobusu 171 będzie dla mnie oznaczało konieczność zmiany komunikacji na samochód, gdyż nawet stojąc w korku szybciej dojadę samochodem niż jeżdżąc autobusem, metrem i 

autobusem. Myśle, ze wiele osób myśli jak ja, co całkowicie zablokuje już ulice pelczynskiego i korki będą robić się już w garażach. Budynek apm na pelczynskiego jeszcze całkowicie nie powstał, a już 

są korki - proszę sobie wyobrazić co będzie jak zostanie zakończona budowa. Rzekomo miasto tak dba o ekologię, a decyzja o zabraniu autobusów spowoduje jeszcze większe zanieczyszczenia z 

uwagi na liczbę większa aut.

Mając powyższe na względzie, bardzo proszę o rozsądne zarządzanie komunikacja i uniknięcie dyskryminacji ludzi z dziećmi, kobiet w ciąży, ludzi starszych, ludzi chorych. Jeżeli natomiast usuną 

Państwo autobusy, z tego względu ze jest metro to proszę w imię zasad rownosci dzielnic usunąć wszystkie autobusy z centrum. No bo przecież jest metro.....

Dzień dobry, 

wiem że trwają konsultacje autobusowe na Bemowie. Chciałbym wyrazić swój sprzeciw wobec ograniczenia kursowania linii 105 oraz jej skracania (całkowita likwidacja dojazdu do Browarnej). 

Linia ta jest kluczowa dla Jelonek na Bemowie i obecnie dobrze funkcjonuje. Proszę tego psuć. Metro to żadne rozwiązanie dla mieszkańców tej okolicy.

Szanowny Państwo,

Chciałam złożyć sprzeciw przeciwko likwidacji autobusu 155. Linia jest potrzebna mieszkańcom Woli.Znaczna liczba mieszkańców tej część Woli korzysta z autobusu dojeżdżając do tramwajów.Jadę 

autobusem od ulicy Boznańskiej do tramwaju. W jaki sposób będę dojeżdżać po zmianach. Dlaczego linia 167 jest skierowana w stronę metra. 

Proszę o zmianę decyzji i pozostawienie linii 155

Dzień dobry,

Piszę do Państwa w ramach konsultacji zmian tras autobusów po otwarciu nowych stacji metra na Woli. Szczególnie chciałabym wyrazić opinię o linii 112 i 105. 

112 Proponowane skrócenie trasy tej linii jest z wielką szkoda i niedogodnością dla mieszkańców BEMOWA.

Problem linii 112 nie leży na terenie ulic Bemowa tylko na trasie S-8. Brak bus pasów w części tej trasy i częste kolizje powodują częste luki i kumulacje autobusów. Mimo tego jest to linia bardzo 

uczęszczana. Na każdym przystanku od Karolina czeka specjalnie na tę linię  dużo pasażerów. Sama w sobotę na przystanku Sternicza zauważyłam ok 10 pasażerów czekających na 112 gdyż nikt nie 

wsiadł do 105 i do 220. Ta linia łączy Bemowo z Bielanami, Żoliborzem Żeraniem i Tarchominem, Targówkiem i Bródnem oraz Markami. Ponadto jedzie szybko i już po 30 minutach można być na 

Jagielońskiej i dojechać mijając Śródmieście, bez przesiadek do Szp. Bródnowskiego. Państwo preferują krótkie trasy z przesiadkami. Jak to się ma do hasła przyjazna stolica dla ludzi starszych i 

niepełnosprawnych. Każda przesiadka to dla nich duże utrudnienie i wydłużenie podróży.

Argumenty w/w są za utrzymaniem dotychczasowej trasy na terenie Bemowa i Jelonek.

105

Nie wiem co spowodowało skrócenie linii 105 tylko do metra Rondo Daszyńskiego a część tylko do Cm. Wolskiego. Często korzystam z tej linii i wiem, że autobusy są pełne już od Lazurowej, tam jest 

najwięcej mieszkańców i budują się nowe mieszkania. Ilość wsiadających i wysiadających na odcinku Rondo Daszyńskiego a  Cm. Wolski nie jest duża aby mieć co 5 minut autobus. Natomiast 

bezpośredni dojazd do Śródmieścia przez to skrócenie już mieszkańcom Jelonek i Chrzanowa został zabrany. Trasę tęe przejęła linia 106, która nie zbiega się z linią 105.

Uważam, że jest to utrudnienie dla mieszkańców Bemowa i Jelonek i wnioskuje o pozostawienie dotychczasowych tras tych linii.

Dzień dobry, w związku z proponowaną zmianą trasy linii 171, proszę o pozostawienie aktualnej trasy tego autobusu. Obecna trasa umożliwia dojazd z Centrum na Książęcą. Autobusem 171 jeżdżę w 

dni robocze. Centrum jest moim 3 miejscem przesiadkowym. Autobusem linii 127 również można dojechać z Centrum na Czerniakowską, lecz kursuje on z niedogodną częstotliwością co 15/18 minut. 

W przypadku braku możliwość pozostawienia obecnej trasy autobusu 171, proszę o umożliwienie dojazdu z Centrum na Książęcą innym autobusem z uwzględnieniem dogodnego czasu kursowania co 

5/8 minut (w godzinach rannych i popołudniowy).

Dzień dobry.

W zakresie zmian na Woli mam pewne uwagi. 

Likiwidowana linia 155 mogłaby zostać dawcą numeru dla planowanej linii 106 - różnice nie są aż tak wielkie. Wówczas 106 mogłoby zastąpić 271.

Kolejna sprawa to ogryzek linii 102. Może warto byłoby skrócić już na zawsze 521 do Wiatracznej, a ten ogryzek 102 połączyć z jego Ochocką częścią? Wszak częstotliwości będą się zgadzać, a 

mogłoby to zrekompensować stratę 102 z centrum.

Jeszcze jedna rzecz to 517 na Torwarze. Bardziej pasowałby tam numer 187 z uwagi na charakter linii. Być może wtedy 517 na Stegny mogłoby odrobinę przyspieszyć.

Szanowni Państwo,

błagam o zostawienie linii 112 w dotychczasowym kształcie.

To jedyna linia łącząca Jelonki z Bielanami i Targówkiem. Pozwala bez przesiadki dostać się do północnego odcinka pierwszej linii metra, a także na wygodną przesiadkę na Żerań (można zejść z 

wiaduktu z trasy Toruńskiej na tramwaj, który dowiezie np. studentów do Akademii Leona Koźmińskiego). 

Daje możliwość odwiedzenia szpitala na Bródnie. 



Szanowni Państwo,

pragnę wyrazić swoje niezadowolenie w związku z planowaną zmianą trasy linii 520, która od wielu lat jeździła na trasie od pętli Znana do Marysina.

Wycofanie autobusu 520, którego trasa od pętli Znana nie pokrywa się z trasą nowej linii metra, spowoduje, że moja dotychczasowa droga do pracy sprzed okresu rozbudowy metra na Woli wydłuży się 

co najmniej o 10-15 minut i zwiększy o minimum 2 przesiadki. Z około 35 minut podróż trać będzie 45-50 minut! Nie podróżuję metrem i wtłaczanie mieszkańców na siłę do nowo wybudowanej trasy, aby 

wydłużyć im czas podróży i zmniejszyć jej komfort uważam za ogromny błąd. Wszak metro miało usprawnić komunikację na Woli, a nie ją utrudnić ją tym, którym metro do funkcjonowania nie jest i nie 

było potrzebne.

Tym samym, mając głos jako płatnik podatków dla miasta Warszawa, postuluję o zachowanie linii 520 na trasie sprzed budowy metra tj. od pętli Znana.

Szanowni Państwo,

chciałbym zgłosić swój protest w związku z planowanym skróceniem trasy autobusu 520 i postuluję o przywrócenie go na trasie Marysin-Znana, jak to było przed rozpoczęciem budowy metra na Woli. 

Skrócenie trasy powoduje konieczność dwukrotnego przesiadania się aby dotrzeć do pętli Znana i wydłuża znacznie podróż z Pragi Południe. 

Dzień dobry,

Apeluję o pozostawienie autobusów: 105 i 112 w formie dotychczasowej zarówno pod względem częstotliwości jak i tras.

Zmiany w kursowaniu obu autobusów uniemożliwi wielu osobom bezpośredni dojazd do pracy oraz szkoły. 

Szanowni Państwo,

 

Jako osoby mieszkające na Woli i płacące w Warszawie podatki absolutnie nie zgadzamy się na proponowane przez Warszawski Transport Publiczny zmiany w trasach autobusów linii 109, 171 i 520 i 

wręcz żądamy, żeby trasy tych trzech linii pozostały takie same jak sprzed budowy metra. Proponowane zmiany dotyczą nie tylko mieszkańców Woli, ale też i innych dzielnic Warszawy, którzy zostaną 

pozbawieni  dogodnych dojazdów.

Skrócenie linii 520 do Centrum utrudni bezpośredni dojazd do placu Bankowego nie tylko mieszkańcom Woli, ale też Pragi Południe i Wawra. Jednocześnie zostanie skasowane bezpośrednie 

połączenie komunikacyjne między Wolą, przez plac Bankowy, Pragą Południe i Wawrem.

Podobnie jest z linią 171. Skrócenie jej do stacji metra Księcia Janusza pozbawi bezpośredniego połączenia Bemowa i Woli przez plac Bankowy z Powiślem oraz Centrum Warszawy. Natomiast 

usunięcie linii 109 z ulicy Górczewskiej pozbawi mieszkańców Woli bezpośredniego dojazdu na Dworzec Centralny.

Metro jest potrzebne i jest doskonałym uzupełnieniem komunikacji miejskiej w Warszawie, ale nie ostatecznym rozwiązaniem. Wraz z proponowanymi zmianami tras linii autobusowych dzielnica Wola z 

niegdyś świetnie skomunikowanej z resztą Warszawy stanie się dzielnicą słabo skomunikowaną. Metro nie jest jedynym rozwiązaniem wszelkich problemów komunikacyjnych, a jeśli wprowadzone 

zostaną proponowane przez Warszawski Transport Publiczny zmiany na Woli, problemy te nie tylko nie zostaną rozwiązane, a pogłębią się jeszcze bardziej.

Szanowni Państwo,

wyrażam swój sprzeciw wobec planowanych zmian tras linii autobusowych numer 105 oraz numer 112. Jako mieszkanka Bemowa - Jelonek uważam te linie za niezbędne w swojej niezmienionej formie. 

Zwracam się z prośbą o pozostawienie tych linii autobusowych na niezmienionych trasach.

Mieszkaniec Bielan zgłasza:

1. Dlaczego Mieszkańcy Bielan są pomijani w konsultacjach społecznych dot. zmian w komunikacji?

2. linia 167 - dlaczego nie uwzględniono wniosku Mieszkańców do ZTM aby nie zabierano tej linii. Brak odpowiedzi od ZTM

3. llinia 171 - prośba o uwzględnienie w trasie możliwości dojazdu do Śródmieścia

Szanowni Państwo,

wyrażam swój sprzeciw wobec planowanych zmian tras linii autobusowych 105 i 112. Jako mieszkaniec Bemowa - Jelonek uważam te linie za niezbędne w swojej niezmienionej formie. Zwracam się z 

prośbą o pozostawienie tych linii autobusowych jak dotychczas.

Szanowni Państwo,

piszę do Państwa wiadomość w sprawie ogłoszonych konsultacji społecznych dot. nowych tras autobusów po otwarciu metra na Woli. W związku z tym, mam kilka uwag. Na wstępie zaznaczę, że swoim 

punktem widzenia postaram się podzielić z innymi osobami, które wiem, że mogą go również mieć podobne zdanie - więc ew. wiadomości, które będą do Państwa napływać o zbliżonej, lub nawet tej 

samej treści bardzo proszę traktować jako głos prawdziwych mieszkańców, którzy myślą w ten sam sposób, a po prostu nie mają czasu, zdolności lub ochoty redagować takich wiadomości samemu.

1. W moim odczuciu, ulice takie jak Redutowa i Jana Olbrachta, pomimo niewielkiej odległości od stacji metra Księcia Janusza, powinny mieć z nią bezpośrednie połączenie autobusowe, natomiast nie 

kosztem ograniczenia kursowania autobusów obecnie poruszających się w stronę Centrum czy Dworca Zachodniego (167, 184 itp.)

2. Na wzór linii 197 komunikującej Wolę i Bemowo z I linią metra, z dużą korzyścią dla pasażerów byłoby stworzenie podobnej linii, ale której głównym celem byłoby dowożenie ludzi do II nitki. Być może 

samą zmianą trasy tej linii na ulice Księcia Janusza, Jana Olbrachta, Redutowa zamiast Deotymy i Elekcyjnej rozwiązałaby oba opisane przeze mnie do tej pory punkty (niestety nie wiem, czy obecna 

trasa 197 nie jest podyktowana właśnie budową II nitki metra).

3. Mieszkańcom osiedli zlokalizowanych w trójkącie między ulicami Wrocławskiej i Powstańców Śląskich od wielu lat proponowane było połączenie tramwajowe (linie 20, 23, 24) lub autobusowe (171, 

523 i in.) w celu jak najszybszego skomunikowania się z dalszymi dzielnicami Warszawy (Centrum, Ochota, i wiele innych), nie zostawiając im innego wyboru. W moim odczuciu, stworzenie możliwości 

BEZPOŚREDNIEGO dotarcia na stację Księcia Janusza poprzez stworzenie linii autobusowej poruszającej się ulicami Radiowa i być może kolejnej, obsługującej ul. Wrocławską, następnie Dywizjonu 

303 i Księcia Janusza będzie stanowiło dla pasażerów ciekawą alternatywę. Znam podejście ZTM i miasta w kwestii polityki transportowej i obcinania kursów "dublujących się" i że proponowane są liczne 

przesiadki jako rozwiązanie tańsze, ale być może uda się osiągnąć na tym polu jakieś rozwiązanie nie godzące w te ustalenia (głosy innych mieszkańców, kursy pilotażowe, kursy w godzinach szczytu 

"na próbę"?). Obecnie, aby dostać się ze skrzyżowania Radiowej/Powstańców Śląskich, Radiowej/Wrocławskiej lub Wrocławskiej/Powstańców Śląskich (są 2 takie skrzyżowania) na Wolę, Ochotę i in. 

dzielnice trzeba poruszać się autobusem, który przy Bemowskim ratuszu wykonuje lewoskręt. Z powodu trwającej budowy II linii metra, w ciągu jednego cyklu zaledwie kilku pojazdom udaje się wykonać 

taki manewr, natomiast na ulicy Górczewskiej kilkukrotnie autobus musi zmienić tor jazdy, aby z wydzielonego pasa dostać się do przystanku. Taki stan będzie trał jeszcze prawdopodobnie kilka lat. 

Pasażer jadący ze skrzyżowania np. Radiowej i Wrocławskiej, obecnie musi przejechać ok. 4,5km abydojechać do skrzyżowania Górczewskiej/Księcia Janusza, natomiast w proponowanym przeze mnie 

śladzie - będzie to ok. 2km.

4. W moim odczuciu, otwarcie II linii metra nie powinno być podstawą do nieprzywrócenia autobusu kursującego ul. Górczewską a następnie Aleją Solidarności (jak np. E-2 usunięte z Bemowa)

Szanowni Państwo,

Jestem mieszkanką Woli, mieszkam przy ul. Sokołowskiej (przystanek autobusowy Płocka Szpital). Dojeżdżam do pracy - przystanek Metro Politechnika. W związku z budową II linii metra planowane są 

zmiany w rozkładach autobusów m.in linii 520, które znacznie utrudnią mi i nie tylko dojazd do pracy. Nadmieniam iż mam klaustrofobie i  metro nie jest dla mnie dobrym rozwiązaniem. Do tej pory na 

trasie Płocka Szpital kursowały linie 171, 190, 520 ( przed rozpoczęciem budowy  metra), które dojeżdżały do Placu Bankowego i stanowiły bardzo ważny środek transportu na tej trasie. Usunięcie tych 

linii spowoduje duże utrudnienia dla mieszkańców naszej okolicy.

Zwracam się z prośbą i postulatem pozostawienia tych linii.

Witam,

Jestem mieszkańcem ulicy Jana Olbrachta. Podaje powody dla których jestem za pozostawieniem linii 155:

1) dojazd do linii tramwajowej, przystanek Reduta Wolska jest przesiadką dla większości mieszkańców Ulrychowa 

2) dojazd do Stacji Metra Rondo Daszyńskiego do której dojeżdżają mieszkańcy Ulrychowa i Odolan 

3) linia 155 jest jedyną linią umożliwiającą dojazd bez przesiadek do Śródmieścia 

 

Podpisuję się pod mailem, aby wyrazić niezgodę z planów likwidacji linii 155. Liczę na zainteresowanie wyżej wymienionymi kwestiami i dialog z mieszkańcami przed podjęciem tak znaczącej dla nas 

decyzji. W imieniu mieszkańców Jana Olbrachta 29 proszę o pozostawienie linii 155 na obecnej trasie. 

Szanowni Państwo,

Jestem mieszkanką Woli, mieszkam przy ul. Sokołowskiej (przystanek autobusowy Płocka Szpital). Dojeżdżam do pracy - przystanek Metro Politechnika. W związku z budową II linii metra planowane są 

zmiany w rozkładach autobusów m.in linii 520, które znacznie utrudnią mi i nie tylko dojazd do pracy. Nadmieniam iż mam klaustrofobie i  metro nie jest dla mnie dobrym rozwiązaniem. Do tej pory na 

trasie Płocka Szpital kursowały linie 171, 190, 520 ( przed rozpoczęciem budowy  metra), które dojeżdżały do Placu Bankowego i stanowiły bardzo ważny środek transportu na tej trasie. Usunięcie tych 

linii spowoduje duże utrudnienia dla mieszkańców naszej okolicy.

Zwracam się z prośbą i postulatem pozostawienia tych linii.

Nie ma wiadomości o linii 523, ale mamy nadzieję, że pozostanie taka jak dotychczas. Mamy jednak wielką prośbę o pozostawienie linii 171 na dojazd na Torwar. Często jeździmy do teatru i w ogóle do 

Centrum, a jak skrócicie tę linię, trzeba będzie dwukrotnie się przesiadać, co dla osób mało sprawnych ruchowo jest bardzo uciążliwe. Dziękujemy za rozważenie naszej prośby.

Dzień dobry,

jako mieszkaniec okolicy pętli Znana, chciałbym zgłosić swoje dwie uwagi odnośnie proponowanych zmian w komunikacji autobusowej, mianowicie:.

1. Czy istniałaby możliwość zwiększenia częstotliwości linii 129 do 15 lub przynajmniej 20 minut? Stanowi ona jedyne połączenie tych okolic z Starymi Jelonkami, ulicą Powstańców Słąskich (i jadącymi 

nią np. na Mokotów autobusami typu 189), czy Halą Wola (z której korzysta wielu starszych mieszkanców Woli). Jednakże obecna częstotliwość (30 min) sprawia, że ten odcinek po prostu młodemu 

człowiekowi opłaca się bardziej przejść pieszo, starszy natomiast czeka 30 min na autobus.

2. Pańśtwa propozycje odnośnie autobusów 109 i 171 - rozumiem, że metro ma docelowo w dużej mierze zastąpić linie autobusowe, natomiast zarówno linia 109, jak i 171 są najlepszą, bezpośrednią 

formą dojazdu z okolic Dworca Centralnego/Centrum, czy Powiśla (w wypadku 171) i zmniejszenie częstotliwości pierwszej oraz wycofanie z Centrum drugiej linii wielu mieszkańcom popsuje dojazd w 

w/w relacji, a przesiadka do/z metra nie zawsze jest korzystna, jeśli wliczymy czas na wejście/wyjście na peron oraz oczekiwanie na pociąg. 

Z góry dziękuję za rozpatrzenie moich uwag.



Witam, zmiany przebiegu trasy tej linii to dobry pomysł, przez częste korki na ul.Emilii Plater ta linia miała duże opóznienia. 

Witam 

Autobus linii 155 powinien pozostać na obecnej trasie. Likwidacji linii przyczyni się do pogorszenia komunikacji w na odcinku od ulicy Znanej do Reduty Wolskiej. Mieszkańcy korzystają z linii 

tramwajowej i możliwości przesiadki do autobusów. 

Szanowni Państwo,

piszę, żeby przyłączyć się do protestu przeciwko planowanemu usunięciu linii 112 z południowej części Bemowa. Jest to jedyna linia, łącząca całą dzielnicę w kierunku północ - południe i metro jej nie 

zastąpi. Nowa linia metra powinna być udogodnieniem, a nie pretekstem do wycofywania innych połączeń.

Sprzeciwiam się zmianie trasy autobusu 112. Od dawna ZTM ogranicza linie autobusowe z Bemowa, w tym z Jelonek, pod pretekstem budowy metra. Tymczasem autobus 112 nie ma żadnego związku 

z metrem, a po raz kolejny próbuje się go zlikwidować. W ten sposób mieszkańcy Jelonek nie będą mieli bezpośredniego połączenie z Bielanami, nie mówiąc już o Targówku. Jaka tu logika?

Mówimy stanowcze NIE dla skracania 112 i zabierania go z Bemowa !!!!!!

Dzień dobry,

uwagi do następujących proponowanych zmian w komunikacji miejskiej po uruchomieniu II linii metra na Wola:

- likwidacja linii przyspieszonej E2

- skrócenie trasy linii 171 (nie dojedzie na Ulrychów i Bemowo)

- likwidacja linii 520 

Nowy schemat jasno pokazuje ze celem jest dowożenie mieszkańców do metra (stacja Księcia Janusza) jednak metro nie jest rozwiązaniem dla wszystkich. Brak linii przyspieszonej na ul. Górczewskiej 

to ujma dla tak ważnej komunikacyjnie trasy. Linia 520 jeszcze sprzed budowy metra była bardzo popularną i miała wielu pasażerów. Nie należy oczekiwać ze wszyscy oni zaczną teraz jeździć metrem. 

to samo z linią E2.

Trasa 171 zostaje mocno skrócona. Sama linia 190 raczej nie poradzi sobie z obsługą mieszkańców którzy już ledwo mieścili się do autobusów rano kiedy funkcjonowało więcej linii (czego wielokrotnie 

doświadczyłam).

Metro nie jest przyjazną formą przemieszczania się z małym dzieckiem i wózkiem. Często po prostu nie da się wjechać z wózkiem z powodu natłoku pasażerów.

Dzien dobry,

wyrażam sprzeciw do koncepcji zmiany trasy linii 112. To jedyna linia łącząca nas w innymi dzielnicami bez przesiadek. 

Nie wyrażam też zgody na zmniejszenie częstotliowści kursowania autobusu 105. Autobusy są przepełnione. Jest to jedyna linia wychodząca kierunku śródmieścia a i tak skrócona co pewien kurs tylko 

do ronda daszyńskiego. Nie łączy nawet z tak strategicznymi punktami jak dworzec centralny. Trzeba wiecznie przesiadać się. Jestem za większeniem linii autobusowych bezpośrednich z Lazurowej.

Dzień dobry,

W związku z planowana likwidacja linii 171 zgłaszam protest, gdyż jest to jedyna linia w okolicy dzielnicy Solec która przemierza najdłuższa trasę po Warszawie bez konieczności przesiadania się Z 

moich obserwacji linia cieszy się ogromnym zainteresowaniem choćby widać to po ilości osob przemieszczających się W okolicy górnośląskiej są 2 szkoły 3 olbrzymie biurowce, torwar, radio proszę 

zatem wziąć pod uwagę liczbę starszych mieszkańców, którzy mieszkają w blokowiskach 

Dzień dobry,

w nawiązaniu do proponowanych zmian komunikacji miejskiej na Bemowie po otworzeniu 2 linii metra wyrażam swój sprzeciw:

wygląda na to, że ktoś wyłączył myślenie albo nie mieszka i nie mieszkał w Warszawie i nie ma pojęcia o życiu i pracy w tym mieście . Buduje się sypialnię na Bemowie, a zwęża ulice i zabiera 

komunikację. Po zmianach, z Bemowa nie będzie można dotrzeć do żadnego miejsca w Warszawie bez przesiadki lub nawet kilku, a to wydłuży czas podróży i podroży jej koszty. Skrócenie linii: 

- 171 – nie dojedzie się bez przesiadki na Plac Trzech Krzyży, Powiśla, Torwar. Do Dworca Centralnego i centrum pozostanie jedynie tramwaj 24 tylko z Bemowa Lotniska,

- 112 – nie dojedziemy do ulicy Lazurowej na wysokości Chrzanowa, do sklepów: Selgross, Tesco,

- likwidacja linii tramwajowej 28 powoduje brak bezpośredniej komunikacji do Arkadii, Dworca Gdańskiego, Dworca Wschodniego,

- zabierając z Bemowa linię 167 uniemożliwia się bezpośrednie połączenie z Polami Mokotowskimi, Łazienkami Królewskimi, Czernikowem,

- zabierając linię 507 (była to pierwsza linia z Bemowa do Dworca Centralnego) – brak połączenia z Gocławiem i Pragą Południem,

- zmieniając trasę linii 184 powoduje się utrudnienia w połączeniu Górc i Jelonek z Dworcem Zachodnim, a podróż z bagażem i w dodatku z przesiadką szczególnie rano ….radzę osobiście  

przetestować przed takimi nieprzemyślanymi zmianami. 

- E2 – brak bezpośredniego połączenia z Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, Mokotowem, Wilanowem,

 - Bemowo nie ma bezpośredniego połączenia z Ochotą, ulicą Grójecką al. Krakowską,

- zmiany linii 523 – spowoduje brak połączenia z Grochowem.

Dojazd tylko do 2 linii metra? To jakaś porażka. Nie wszyscy mieszkańcy Bemowa będą korzystać z tej komunikacji. Podróż z Bemowa na Pragę? Dla kogo? To raczej mieszkańcy Pragi będą dojeżdżać 

do Centrum. Poza tym metro będzie przecinać dzielnicę w poprzek, a nie wzdłuż (jak ma to miejsce np. na Bielanach czy Ursynowie – 1 linia metra). Bemowo Lotnisko i Jelonki Południowe do metra 

muszą pokonać 4,5,6 przystanków, więc dla kogo te zmiany? Co za pomysł na aby głównym punktem wyjazdowym z Bemowa była 2 linia metra? Jeśli brak pomysłu, proszę brać przykład z Ursynowa. 

Po oddaniu 1 linii metra, nie zlikwidowano autobusów. Wręcz przeciwnie. Powstały linie łączące wszystkie ulice dzielnicy i Ursynów się rozwija. Ulice są szerokie, jest dużo tras rowerowych. Czuje się 

przestrzeń. Jest w pewnym stopniu „miasteczkiem”, a Bemowo ??? cofa się w rozwoju pod każdym względem.

Był okres, że Bemowo rozkwitało i można było stąd podróżować po całej Warszawie, a teraz mieszkańcy Bemowa będą tkwić w korkach ulicznych albo na przystankach oczekując na przesiadki.

Oczekuję rozsądku w podejmowaniu decyzji i powrotu do normalnego życia na Bemowie.

Szanowni Państwo,

jako matka trojga dzieci, w tym jednego z niepełnosprawnością ruchową, nie mogę osobiście przyjść na konsultacje społeczne w sprawie zmian w kursowaniu autobusów. Chciałabym jednak wyrazić 

swój głos w tej sprawie. 

Autobusy linii 184 oraz 197 kursują ulicą Deotymy gdzie znajduje się Szkoła Integracyjna nr 317, przedszkole integracyjne nr 209, centrum rehabilitacji STOCER (oraz szkoła podstawowa 

ogólnodostępna, dwa przedszkola ogólnodostępne, dom kultury itd.) - we wszystkich tych miejscach uczą się, rozwijają i rehabilitują dzieci oraz młodzież z niepełnosprawnością ruchową (oraz innymi 

rodzajami niepełnosprawności) na co dzień korzystająca z tych linii autobusowych. Młodzi ludzie dojeżdżają bezpośrednio do domów, szpitali (IMiD) oraz na zajęcia dodatkowe. Ich życie jest już 

wystarczająco trudne. Zmiana kursowania linii autobusowych będzie dla nich oraz ich rodziców dodatkowym problemem. Możliwość dojazdów metrem nie jest dla nich alternatywą. Te linie autobusowe 

są w tym miejscu potrzebne. Z obydwu linii autobusowych korzystamy na codzień i wiemy, że często autobusy są tak przepełnione, że trudno do nich wsiąść. Świadczy to o dużej potrzebie utrzymania 

tych połączeń ponieważ mieszkańcy z nich korzystają. 

Należy zaznaczyć, że dzieci z obydwu szkół podstawowych znajdujących się przy ul. Deotymy dzięki połączeniu autobusowemu ma bezpośredni dojazd na basen przy ul. Garbińskiego. Korzystają z 

niego wszyscy uczniowie klas drugich oraz większość pozostałych uczniów. 

Dzień dobry

W związku z konsultacjami dotyczącymi autobusów po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli zgłaszam prośbę o zachowanie linii 171 i 520 na niezmienionej trasie (przed budową metra). Obie 

linię są niezbędne do poruszania się komunikacją miejską mieszkańcom Woli po Warszawie. Sprzeciwiam się planom likwidacji wyżej wymienionych linii autobusowych.

Dzień dobry, 

Szanowni Państwo, chciałbym wyrazić swoje uwagi, do zaproponowanej zmiany przebiegu 105 w obrębie bliskiej Woli i Śródmieścia. 

W swojej obecnej wydłużonej trasie do Browarnej 105 w strefie śródmiejskiej i bliskiej Woli dowozi m.in. rodziców i dzieci do dwóch szkół (na ul. Grabowskiej i ul. Grzybowskiej) , i około 4 przedszkoli. A 

obsługuje nie tylko Bemowo ale także nowe osiedla na przy ul Kasprzaka. 

Nie wiem z jakich względów planowane jest zlikwidowanie tego autobusu na ul. Grzybowskiej i pozbawienie jednej z linii autobusowych ludzi mieszkających na nowo powstałych osiedlach na terenie 

browarów warszawskich a także dogodnego dojazdu z ul. Grzybowskiej/ Jana Pawła II do stacji metra na Rondzie Daszyńskiego. Autobusy 105 kursujące na tym odcinku zawsze są pełne (w godzinach 

szczytu) przynajmniej na odcinku Rondo Daszyńskiego  - Al. JPII.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pozostawienie 105 na ul. Grzybowskiej.

Szanowni Państwo,

w związku z trwającymi konsultacjami wyrażam sprzeciw wobec planowanego skrócenia i zmiany trasy linii 520. Z uwagi na to, że to jedyny autobus jadący długą trasą, skręcający od centrum z pl. 

Bankowego w al.Solidarności, zawsze pełny i potrzebny, uważam, że należy pozostawić tę linię bez zmian, przynajmniej do  sądów, a może i na Płocką.

Metro nie musi przecież pasować każdemu, nie zawsze jest rozwiązaniem, czasem odległości z niego do miejsca pracy są znaczne.

Dużo ludzi dojeżdża z Pragi na Wolę, a w drugą stronę uczniowie pobliskich szkół z okolic d.kina Femina korzystają z 520, jadąc do centrum (muzea, kina). Mimo że część ludzi wysiada przy metrze 

Świętokrzyska, autobusy i tak jadą dalej pełne pasażerów.Nawet w soboty rano są pełne.

Zabranie tego autobusu na odcinku od Marszałkowskiej do al.Solidarności uważam za zły pomysł.To jedyne bezpośrednie połączenie Woli z centrum przez pl.Bankowy na Pragę.

Szanowni Państwo, 

Stanowczo postuluję o zachowanie dotychczasowego przebiegu trasy autobusu linii 112, w szczególności nie skracanie jej do pętli Nowe Bemowo. Linia 112 od wielu lat łączy CH Marki z pętlą Karolin, 

ciesząc się dużym zainteresowaniem pasażerów. Jest to połączenie pomiędzy Markami, Targówkiem, Żoliborzem oraz południową częścią Bemowa. Skrócenie trasy uniemożliwi dotarcie mieszkańcom 

Targówka, Żoliborza oraz Bielan na Bemowo. Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec planu skrócenia trasy linii 112. Trasa 112 powinna obejmować również Bemowo, w tym Jelonki !!! 

Szanowny Państwo,

Proszę o pozostawienie autobusu 155 po otwarciu linii metra. Korzystam z tej linii codziennie dojeżdżając do linii tramwajowej. (Przystanek Reduta Wolska )Dzień dobry,

Jako mieszkanka Bemowa, chciałabym wyrazić sprzeciw wobec planu skrócenia trasy autobusu linii 112, ponieważ autobusy - 112 są niezwykle istotne w komunikacji miejskiej mieszkańców Bemowa, 

przede wszystkim Jelonek. Należy mieć na uwadze także fakt, że w ostatnich latach wzrosła liczba mieszkańców Bemowa, zwłaszcza Jelonek i Chrzanowa. Dlatego też, skrócenie linii autobusu 112, 

spowoduje poważne utrudnienia dla mieszkańców tych osiedli. Gdy zabraknie autobusu 112 na dotychczasowej trasie, dojdzie również do poważnych utrudnień w komunikacji pomiędzy Bemowem a 

innymi dzielnicami, tj. Żoliborzem, Bielanami i Targówkiem. Poza tym, autobus linii 112 nie ma nic wspólnego z planowanym otwarciem stacji metra na Woli, dlatego skrócenie jego trasy jest zupełnie 

bezcelowe.

Wyrazam sprzeciw wobec pomysłu zmiany tras ww autobusów po otwarciu kolejnej stacji II lini metra . Zbyt wiele szkół i przedszkoli jest zlokalizowanych na ciągu ulic elekcyjna-deotymy.



Szanowni Państwo,

w zwiazku z planowanym skróceniem tras linii autobusowych 520 i 171  - a praktyce likwidacji ich na Powiślu - chcę przedstawić swoje uwagi, podzielane także przez moich sasiadów (mieszkamy na 

Górnośląskiej 2). Krotko mowiac jestesmy przeciwko skracaniu obu linii.

Córka codziennie korzysta z 520 w dojezdzie do szkoły plastycznej na Smoczej - z przystanku na Rozbrat - po zmianach straciłaby mozliwosc bezposredniego dojazdu do niej. Musi z wielka teczka z 

pracami plastycznymi sie przemieszczac, kazda przesiadka to jest problem.

Propozycja calkowitej likwidacji 171 na Powislu jest chybiona, ktos kto nie widzial jak duzo osob ta linia jezdzi mogl wpasc na taki pomysl. Sama jezdze nim do pracy. Ponadto w okolicy jest u nas bardzo 

duzo starszych osób - taka specyfika dzielnicy - dla ktorych dojazd bez przesiadek jest kluczowy. 171 ma dluga trase, ma ta zalete ze jest bezposrednie, a gdy ma sie klopot z poruszaniem sie to bardzo 

wazne. 171 uzywany takze do dojazdu na dworzec z walizkami - na Rozbrat nie ma nawet podjazdu na wozki - tym bardziej wazne jest by z przystanku Sniegocka komunikacja sprawnie dzalala. 

Niechby nawet troche rzadziej 171 jezdzilo, ale wogole likwidacja to nieporozumienie.

Witam,

Chciałabym wyrazić swoje niezadowolenie i jednocześnie sprzeciw wobec planu skrócenia trasy autobusu linii 112. Autobusy linii 112 są bardzo ważne dla mieszkańców Bemowa, przede wszystkim 

Jelonek. Skrócenie linii tego autobusu spowoduje poważne utrudnienia w komunikacji pomiędzy Bemowem a innymi dzielnicami, tzn. wielokrotne przesiadki.

Ponadto, autobus linii 112 nie ma nic wspólnego z planowanym otwarciem stacji metra na Woli, dlatego skrócenie trasy tego autobusu jest całkowicie niezasadne.

Mam propozycję aby linia 184 pozostała na deotymy ponieważ czas przejscia od przystanku przy skrzyżowaniu ciołka i górczewskiej jest dosyc daleko do metra i to jest około 400-500metrów. Gdyby 

linia jezdziła przez deotymy zapewniła by dojazd do metra a dalej do dworca zachodniego i pętli szczęsliwice gdzie dużo osób sie uczy. Proszę o rozpatrzenie mojej propozycji.

Dzień dobry,

Jak najbardziej popieram poniższe uwagi. Codziennie z osiedla przy przystanku na ul. Ordona dojeżdzam do pracy na rondo ONZ. Komunikacji miejska w tym miejscu w godz. porannych już w tym 

momencie jest mocno przeładowana. Kontrolerzy biletów omijają ten przystanek, bo nie są wstanie wsiąść do autobusu, ewentualnie jak już im się to uda, to nie prowadzą kontroli biletów bo w 

załtłocznym autobusie nie da się ruszyć. 

Likwidacja poniższych linii spowoduje paraliż komunikacyjny w tym miejscu, biorąc pod uwagę, że nowa linia metra omija ten punkt na mapie Warszawy, a uruchomiony tramwaj linii nr 10 wygląda tak 

samo jak przeładowane autobusy. Po prostu jest jeden wielki ścisk, ludzie się denerwują i dochodzi do frustracji, jak można tak podróżować po Warszawie.

Na dowód swoich słów, zapraszam o 8.30 na wspomniany przystanek i podróż do ronda Daszyńskiego lub ONZ. Jest po prostu niemiło i źle świadczy o ZTM, że tak dba o swoich pasażerów. Dodam 

jeszcze, że warto Was pochwalić za stan techniczny i niskoemisyjne autobusy na wspomnianych poniżej liniach. To na pewno na plus i chciałbym, żeby wspomniane połączenia zostały utrzymane, bądź 

nawet dodatkowo rozwijane bo w tej okolicy cały czas przybywa mieszkańców.

Szanowni Państwo

protestuje przeciwko zmianie trasy linii 112. Codziennie jeżdżę autobusem z Mor (713) do Karolina a później do pracy linią 112 w rejonie ul.  Kondtratowicza. Pracuje tam na 3 zmiany- od 6 rano. Metro 

w żadnym razie nie pozwoli mi dojechać do pracy!!!!! Będzie miało to sens dopiero po uruchomieniu całej II linii.   Czy ktoś kto proponuje te zmiany wyjął mapę Warszawy i zobaczył gdzie jest stacja ks. 

Janusza i stacja Trocka a jaka jest trasa 112 ???? Chyba nie. Czy naprawdę likwidując dla mieszkańców tej części przedmieść dojazd do pracy chcecie być przyczyną tragedii wielu rodzin??? A może 

dostanę namiar do osoby, która w ZTM weźmie mnie i moje dziecko na utrzymanie??? Likwidując /zmieniając trasę

112 skazujecie mnie na bezrobocie!

Szanowni Państwo,

zwracam się do Was w imieniu swoim a także wielu moich sąsiadów i innych mieszkańców osiedla Torwar.

Na naszym osiedlu mieszkają setki ludzi, w większości są to ludzie starsi, dla których autobus jest najważniejszym środkiem komunikacji. I teraz chcą ich Państwo pozbawić jedynego autobusu, do 

którego mają blisko z domu i którym mogą dojechać do centrum miasta. Dla nas niestety metro jest za daleko, tramwaj jest za daleko, pozostaje autobus a najlepszym jest właśnie 171, który przejeżdża 

ul. Górnośląską przez środek naszego osiedla i ma na niej wygodne 2 przystanki.

Bardzo prosimy o pozostawienie trasy autobusu 171 na Powiślu !!!!!

Dzień dobry, dowiedziałem się o planach skrócenia trasy linii autobusowej 112 i chciałbym wyrazić swój sprzeciw.

Ta linia łączy ze sobą cztery warszawskie dzielnice, czyli Bemowo, Bielany, Żoliborz oraz Targówek. 

Ta trasa funkcjonuje chyba od 20 lat i ludzie z wielu dzielnic przyzwyczaili się do jej trasy - wiedzą doskonale gdzie można dojechać i często z niej korzystają. 

Wola w związku z utworzeniem metra zyskuje metro i autobusy, a Jelonki odcina się od Bielan i Żoliborza.

To skandaliczny pomysł i proszę w imieniu wielu osób mieszkających na Żoliborzu o pozostawienie linii 112 bez zmian.

witam. pisze w związku z proponowaną likwidacją linii 171. Jestem przeciwna takiej zmianie. Linia 171 łączy Powiśle z tzw. Centrum Warszawy (przejazd bez konieczności przesiadki). Jest to chyba 

jedyna taka linia. Jeśli zostanie zlikwidowana Powiśle zostanie pozbawione bezpośredniego połączenia z Centrum. Powiśle w okolicach Legii nie ma stacji Metra, najbliższe Metro to Centrum Kopernika. 

W tej części Powiśla tzn. w okolicach ul. Rozbrat znajduje się bardzo dużo szkół , przedszkoli oraz stadion Legii (gdzie odbywają się treningi dla dzieci). Zlikwidowanie tej linii niezwykle utrudni 

funkcjonowanie i organizacje przejazdów wielu rodzinom). W zwiazku z tym wnioskuje o pozostawienie linii 171.           

Szanowny Urzędzie,

Budowa drugiej linii Metra pod ulicą Górczewską do stacji Księcia Janusza będzie uruchomiona prawdopodobnie

w  kwietniu 2020 roku. Spowoduje to nową organizację komunikacji autobusowej w tej części dzielnicy Wola.

W okresie budowy metra od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Księcia Janusza, działa w ulicy Elekcyjnej, przy szkole z wejściem z ulicy Batalionu Zośka, przystanek autobusów Monte Cassino 01. 

Działanie tego przystanku okazało się wielkim ułatwieniem dla mieszkańców osiedli położonych pomiędzy ulicami Pustola, Garbińskiego, Batalionu Parasol, Jana Olbrachta i Elekcyjną, oraz dla 

wypoczywających w Parku Szymańskiego. 

Jedyną niedogodnością jest brak przystanku naprzeciwko wymienionego przystanku Monte Cassino 01.

Powoduje to, że podróżni jadący ulicą Elekcyjną od ulicy Wolskiej do ulicy Górczewskiej mają bardzo duże odległości do przejścia do osiedli wymienionych wyżej. 

Odległość pomiędzy przystankami od ulicy Wolskiej do Przychodni Zdrowia naprzeciw ulicy Batalionu Parasol (Monte Cassino 02) wedlug skali w mapie Warszawy wynosi około 500 metrów. 

To także dowodzi, że pomiędzy tymi przystankami konieczny jest nowy przystanek naprzeciwko wymienionej na wstępie szkoły.Po uruchomieniu metra oba omawiane przystanki przy szkole mogą 

otrzymać nazwę Przystanek Pustola  01 i 02.   

Proszę o wprowadzenie tej inwestycji do budżetu stołecznego na rok 2020.

Z poważaniem"Szanowni Państwo!

 

W nawiązaniu do zaproszenia przez Państwa do zgłaszania uwag związanych z tematem, chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi proponowanych zmian.

 

Zdaje się, że pierwszy raz mogę zgodzić się ze zdecydowaną większością zmian w proponowanym przez Państwa dużym projekcie, tylko jedna budzi moje duże zastrzeżenia. Bardzo cieszy zachowanie 

niektórych długich linii na swoich trasach, jak np. 190, 523. Zacznę jednak wymienianie od propozycji niewielkich korekt:

• Linia 102 mogłaby mieć pętle przy metrze Stadion Narodowy, zamiast przy rondzie Waszyngtona;

• Linia 105 mogłaby kursować przez Wolską i Skierniewicką, a nawet Grzybowską, aby usprawnić przesiadkę w nową linię 106, ponadto do stacji metra Płocka jest nieco bliżej niż do ronda 

Daszyńskiego od strony Bemowa;

• Trochę dziwi zachowanie linii 109 w dotychczasowej postaci i jednocześnie z tak małą częstotliwością, moim zdaniem lepiej byłoby wzmocnić inne linie, ewentualnie sprawić, aby trasa pokrywała się w 

znacznej części z jakąś inną linią, aby dużej części pasażerów było obojętne, czy wsiąść w 109, czy inny autobus;

Najbardziej niezrozumiały jest dla mnie projekt linii 171. Linia ta, już teraz o dyskusyjnej sensowności, ma zostać skrócona do Metra Księcia Janusza, dzięki czemu będzie przydatna wyłącznie 

pasażerom na południe od przystanku Radiowa w dojeździe do metra i dla pozostałych jako połączenie redundantne z tramwajami w ciągu Al. Reymonta-Powstańców Śląskich. To ostatnie nawet ma 

sens, jednak stoi w skrajnej sprzeczności z dotychczasową polityką miasta polegającą na obniżaniu poziomu usług świadczonych przy pomocy autobusów, tak aby zmusić pasażerów do korzystania z 

transporty szynowego.

 

Moim zdaniem korzystniejsze byłoby całkowite zlikwidowanie linii 171 i skierowanie do Chomiczówki przez ulice Leszno, Obozową, Wrocławską którąś z linii dojeżdżających do niedawna na Wolę: 520 

lub E-2. W przypadku tej pierwszej, miałoby to pozytywny wydźwięk propagandowy, gdyż dużo ludzi tęskni za autobusami z numerem 520 na Chomiczówce, linia byłaby jednak dość długa. E-2, gdyby je 

skierować na Chomiczówkę, miałoby oba krańce wspólne z liniami 116 i 180 i oba z ładowarkami dla elektrobusów, co mogłoby być rozwiązaniem przyszłościowym, jeśli brać pod uwagę spodziewane w 

bliskim czasie dostawy taboru i plany obsługi Traktu Królewskiego taborem wyłącznie elektrycznym. Należy pamiętać, że linie ekspresowe i przyśpieszone powinny w istocie takie być.

Do stacji metra Księcia Janusza z Bielan przez skrzyżowanie Powstańców Śląskich i Górczewskiej powinno jeździć cokolwiek innego, na przykład: 184 zamiast przez Koło lub 122 zamiast na Os. 

Górczewska (wtedy 220 na starą trasę w rejonie Nowego Bemowa).

Projekt 171 wydaje się być jeszcze bardziej niedorzeczny, jeśli weźmie się pod uwagę plany połączenia jej z nowym 271, bo, jak się domyślam, numeracja nie jest przypadkowa.

 

Całokształt, jak wcześniej napisałem, oceniam pozytywnie. Proszę o przeanalizowanie moich propozycji.



Dzień dobry,

W ramach konsultacji chciałbym zgłosić swój głos przeciwko likwidacji linii 155 i 167 z przystanku Antka Rozpylacza.

Linie to pozwalają wygodnie dostawać się w okolice Centrum (155) lub właśnie ominąć centrum udając się np. w okolice ulicy Puławskiej (167)

Obecność linii 167 był argumentem dla którego zrezygnował z posiadania samochodu.

Bardzo proszę o uwzględnienie również mojego głosu w trakcie konsultacji.

Szanowni Państwo,

z wielkim niepokojem obserwuję propozycje zmian:

1. brak bezpośredniego połączenia z Bemowa do centrum - dlaczego skrócono trasę 171 oraz E2?

Przecież nie wszyscy chcą lub mogą jeździć podziemną kolejką (klaustrofobia). Ponadto jest to wielce ryzykowne, w przypadku awarii metra. 

Aby przesiąść się z linie metra 1 na 2 mamy do dyspozycji jest tylko jedno przejście na stacji Świętokrzyska. Jest ono wąskie i bardzo niebezpieczne w przypadku wypadku. Wszyscy będą się tratować i 

utkną w wąskim przejściu. Nie ma innych alternatyw. Dlaczego skazujecie nas na problemy z dotarciem do centrum miasta!!!

2. Dlaczego nie podajecie Państwo rozpiski dokładnej przystanków, na których będą zatrzymały się autobusy w przygotowanych projektach, tylko trzeba domyślać się przebiegu rasy na podstawie 

nieczytelnych mapek?

POSTULAT:

Wydłużyć trasę 171 z Bemowa do centrum, ja to było uprzednio lub wydłużyć do Bemowa E2!

Witam,

Pisze do Państwa w związku ze zmianami, które maja być wprowadzone w rozkładzie jazdy 171. Państwa propozycja aby skrócić linie autobusowa, która jest nie do zaakceptowania.

Jestem mieszkanka ul. Sniegockiej. W najbliższej okolicy po zlikwidowaniu autobusu 171 nie będzie żadnego bliskiego i bezpośredniego połączenia ze śródmieściem i wola. 

Bardzo proszę o informacje kiedy decyzja zostanie podjęta.

Pozdrawiam 

dziendobry, korzystam z tego autobusu prawie codziennie nie tylko jeżdżąc do szkoły ale również do chorej babci 

Witam,

Mieszkam na ul. Hery, pracuję na Bielanach, kiedyś mogłam dojechać 184, zmieniono jego trasę  omijając mój rejon tak że teraz jadąc tramwajem czy busem 112 nie dojadę do metra na bielanach- za 

długo za daleko. Dlaczego skoro budowa metra to koszt dla wszystkich podatników nie zadbano o lepsze połączenie Bemowa z Bielanami (skraje dzielnic). Proszę coś z tym zrobić. 

Dzień Dobry. Mieszkam na ulicy Olbrachta. Zbulwersowała mnie propozycja likwidacji bezpośredniego autobusu 520 Znana - Marysin. Jest to niedorzeczna propozycja. A dlaczego? Już wyjaśniam moje 

zastrzeżenia. Jak wiadomo 520 jeździło z ul Znanej, Olbrachta, Górczewską. Jest to jedyny autobus który jedzie bezpośrednio przez centrum na Marysin. ZTM chce ją zlikwidować a nie pomyślał o 

mieszkańcach ulic Olbrachta, Redutowej, Krępowieckiego, Pustola. którzy jeżdżą na Marysin,czy tylko do Ratusza na Solidarności  Plac Konstytucji i chcą jechać bez przesiadek stania na przystankach 

czy przesiadać się z metra na autobus. Są pasażerowie starsi i młodzi. Czy taka starsza osoba mieszkająca na np Redutowej, Olbrachta da radę dojechać do Górczewskiej, przesiąść się w podobno 

jedyny autobus jadący Górczewską 190 i jechać dalej.Ja pracuję na Żoliborzu jeździłam 520 z Olbrachta do Solidarności, przesiadałam się w 157 i jechałam dalej. Dojazd do pracy trwał około pół 

godziny. ZTM serwuje mi 3 przesiadki jak do tej pory, zabierający mi prawie całą godzinę na dojazd.Ja jestem już zmęczona tymi dojazdami z przesiadkami. Chcę wreszcie wsiąść do autobusu na swojej 

ulicy i bezpośrednio jechać do Solidarności. Chcecie skrócić 520 do śródmieścia. Ono i tak jak wiecie jest zakorkowane I po co? Żeby wydłużyć pasażerom jazdę do pracy. Wiadomo że jak ktoś mieszka 

na Jelonkach, Bemowie a pracuje na Śródmieściu to dojazd metrem jest wskazany. Ale jak się mieszka od 1963 roku na Olbrachta to chce się go odciąć od autobusu.. Co z tego że chcecie puścić jakieś 

autobusy przelotowo przez Olbrachta.. To nic nie da. Potrzebny jest AUTOBUS jeżdżący bezpośrednio tak jak pisałam od ul Znanej do Marysina. Tym bardziej że na Znanej, Olbrachta Sowińskiego jest 

masę nowych bloków.Często jeżdżę na Płocką przy szpitalu. I co mam dojechać do Górczewskiej wsiąść metro i tylko jeden przystanek dojechać do Sokołowskiej bo tam będzie wyjście wyjść na górę i 

co. Albo iść piechota do Płockiej albo czekać na jakiś autobus jeżdżący Górczewską. BEZ SENSU. PRAWDA!!!. A przecież autobus bezpośredni z Olbrachta- Znanej to połowa czasu dojazdu do 

Płockiej . Zanim coś się zaplanuje to podobno to trzeba rozważyć.. Proszę niech ZTM pomyśli i dopiero zadecyduje. Bo najłatwiej jest proponować dla wygody ZTM a nie pasażerów. Nie każdy ma 

samochód, żeby miał w nosie komunikację. A nikogo nie można zmusić żeby wygodny dojazd własnym samochodem zmienić na metro czy autobusy..A ZTM myśli że ktoś kto ma samochód zostawi go 

na parkingu i wsiądzie do metra. Nie na pewno tego nie zrobią. Bo samochodziarze wolą siedzieć wygodnie za kierownicą, posłuchać radia niż jechać metrem do którego trzeba dojechać albo przejść. I 

jeszcze jedna sprawa. DLACZEGO NIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO NP W SZKOLE 238. 208 czy w szkole na Krępowieckiego . Przecież mieszkańcom naszych osiedli i ulic łatwiej by było przyjść  

na spotkanie do w/w szkół niż najbliżej jechać oczywiście na około do szkoły 63 albo  na Ks. Janusza bo czym tam dojechać potem powiecie że było mało ludzi w szkole 63, a jeśli będzie mało to dlatego 

że nie każdy nawet  zainteresowany da radę przyjechać na Płocką czy Księcia Janusza. Może zorganizujecie dodatkowy punkt w któreś szkole 238 208 czy na Krępowieckiego. Do 9 lutego jest jest 

jeszcze trochę czasu. Wobec moich argumentów proszę pozostawić nasz autobus.  Pasażerka Grażyna z ulicy Jana Olbrachta. Jeśli mi czas pozwoli to pojadę na Płocką i też to samo powiem o czym 

teraz napisałam. Jeszcze raz proszę o zostawienie autobusu  520 

Dzień dobry, 

Jako mieszkanka Bemowa i użytkownik komunikacji miejskiej wyrażam swój sprzeciw wobec planowanej likwidacji lub redukcji linii 112. 

Linia łączy wiele punktów w dzielnicy i poza, meto jej nie zastąpi, szczególnie docierające tylko do Księcia Janusza. 

Dzień dobry,

Proponuję uruchomienie autobusu, który mógłby kursować w odcinku miedzy zajezdnią Wola a Cmentarzem Wolskim. W sytuacji, gdy psuje się jakikolwiek tramwaj - trudno jest inaczej dostać się w oba 

kierunki. Pojawienie się metra zakładam ze może dodatkowo wzmóc ruch na tym odcinku.

Proszę nie likwidować linii 155 gdyż umozliwia mi ona odwiezienie dzieci do szkoly podstawowej 238 i sprawny dojazd do tramwajow.

Dzień dobry, 

Zwracam się do Państwa z prośba o rozważenie zachowania lini autobusowej 155 na trasie Znana - rondo Daszynskiego. 

Jest to autobus łączący pobliskie osiedla ze Szkołą Podstawową na  Ulicy Redutowej, z którego korzystają dzieci jeżdżące czy to na lekcje czy zajęcia dodatkowe często popołudniami. Oraz 

przystankiem tramwajowym, który od przystanku Znana oddalony jest o blisko 2 km. 

Proszę wziąć pod uwagę, ze nie każdy korzysta z metra. 

Dzień Dobry,

Codziennie korzystam z linii 109 na trasie Górczewska- Dworzec Centralny autobusy zarówno rano jak i po południu są przepełnione, ścisk ogromny. Próbowałem jazdy o różnych porach nawet 

wczesnych jak 6 50 i również autobus jest pełen. Proszę nie wyrządzać krzywdy mieszkańcom Bemowa ograniczając kursy tej linii po wybudowaniu metra, gdyż jest ona potrzebna. Ludzie w przyszłości 

będą licznie podróżować tą linią, a metro jedynie może skusić część osób i może te autobusy nie będą wtedy tak przeładowane a podróż odbędzie się w przyzwoitych warunkach.

Witam!

A co będzie z linią nr 122 i 220? Czyżby znikały już na wyrost? Linia 507 też zniknęła z Bemowa, a cieszyła się dużą popularnością.

Skrócona na okres budowy Metra Linia 167 też znika całkowicie z Bemowa. To w znacznej mierze osiedle wojskowe i w rejon Pomnika Lotników codziennie dojeżdża do pracy sporo osób. Nie wszyscy 

będą jeździć metrem, chociażby ze względu na przesiadki.

Dzien dobry

Chcialam się wypowiedzieć  w sprawie zmian w kursowaniu linii 105.

Dzisiaj jest to bardzo oblegana linia i bardzo ciężko czasami do niej wsiąść w porannych i popołudniowych godzinach szczytu. Rano najbardziej zapchane są kursy na Browarną. Nawet po minięciu stacji 

rondo Daszyńskiego często jest bardzo tłoczno i nie ma mowy o miejscu siedzącym. Nie wyobrażam sobie zlikwidowania kursów na Browarną. Na ulicy Grzybowskiej powstało dużo nowych biur do 

których bez tego połączenia będzie trudny dostęp bez bezpośredniego połączenia. Gorąca prosba o pozostawienienkirsow na Browarna tak jak dzisiaj co 10min w godzinach szczytu.

Dzień dobry,

W związku z planowanymi zmianami trasy autobusów na Woli w związku z otwarciem kolejnego odcinka metra sprzeciwiam się skróceniu trasy linii 520 i proszę o pozostawienie jej w formie sprzed 

budowy metra tj z dojazdem do ul. Znanej. 

Linia 520 od długiego czasu znakomicie wkomponowała się w system komunikacji miejskiej na Woli. Jest jedyną linia łącząca Wolę z Marysinem Wawerskim, czy też umożliwia przesiadkę do 

Rembertowa, dalszego Wawra czy Wesołej. 

Autobusem jeżdżę opiekować się moimi rodzicami,  często z ciężkimi siatkami z obiadem. Wsiadam na ul. Potockich i wysiadam na rogu  Solidarności i Żelaznej i już bez przesiadki jestem na miejscu. 

W przeciwnym razie będę musiała jeździć moim samochodem, ponieważ z garnkami nie wyobrażam sobie jeździć z przesiadkami. Nie zgadzam się na zmianę trasy.

Szanowna Pani / Szanowny Panie!

W nawiązaniu do informacji dot. proponowanych zmian w komunikacji miejskiej po wydłużeniu linii Metra M2, chciałbym poniżej przedstawić swoje uwagi dot. komunikacji w rejonie Ulrychowa:

1) Proponuję przywrócenie linii 520 na trasę sprzed zamknięcia ul. Górczewskiej na odcinku Centrum - Znana, z utrzymaniem ówczesnej częstotliwości kursowania. Linia 520 była popularnym wyborem 

z uwagi na bezpośrednie połączenie z Metrem Ratusz, Centrum, Ogrodem Saskim, Ujazdowem i Powiślem. Dojazdy z Nowego Ulrychowa (ul. Sowińskiego, Szulborska, Pustola) Po zmianach takie 

podróże będą wymagały jednej/dwóch przesiadek, w tym niewygodnych przesiadek przy Metrze CNK (bieganie góra/dół po schodach z metra i do tunelu Wisłostrady, oczekiwanie w tunelu na autobus w 

ogłuszającym huku), Metrze Świętokrzyska (niedrożny i niefunkcjonalny łącznik), Rondzie Jazdy Polskiej (długie odległości, niewygodne światła dla pieszych), albo autobusami przez Prymasa 

Tysiąclecia i Pomnik Lotnika, które wiecznie stoją zakorkowane.

2) Brak sensownych połączeń Nowego Ulrychowa z Dworcem Zachodnim. Dzisiaj przejazd bezpośredni komunikacją zbiorową jest niewygodny i niekonkurencyjny względem samochodu:

a) linia 167 stoi wiecznie w korkach, podróż na Dw. Zachodni czasochłonna i niewygodna przez tunel i wymaga skrętu w lewo na Rondzie Zesłańców, co trwa długo;

b) przesiadki na pociągi przy PKP Wola i krążenie pomiędzy torami w błocie na Dworcu Zachodnim.

Można wykorzystać do tego likwidowaną linię 155 np. na trasie Znana - Jana Olbrachta - Redutowa - Kasprzaka - Brylowska - Dw. Zachodni, opcjonalnie wydłużoną przez Strąkową do skrzyżowania 

Powstańców Śląskich i Góczewskiej. Mogło by to pomóc w usprawnieniu przejazdu z Ulrychowa na Bemowo, który dziś wymaga krążenia wokół, co zmniejsza konkurencyjnośc komunikacji miejskiej. 

Proponowana częstotliwość 15/15/15.

3) Proponowana w pkt 2) powyżej zmodyfikowana trasa 155 rozwiąże też problem braku oferty przesiadek przy PKP Wola, który powstaje w proponowanym układzie. Dzisiaj wiele osób przesiada się w 

ramach zespołu przystankowego PKP Wola (Kasprzaka) na 155 aby dojechać stamtąd na Redutową i Znaną.

Uważam, że wdrożenie powyższych uwag do docelowego układu komunikacyjnego poprawi ofertę transportu zbiorowego i jego popularność wśród podróżujących.



Dzień dobry,

W związku z propozycją zmiany rozkładu jazdy linii autobusowej o numerze 105 kurs do Daszynskiego, uprzejmie informuje iż zmniejszenie częstotliwości tej linii może spowodować katastrofę 

komunikacyjną na Chrzanowie. Proszę zauważyć iż na tej lini w godzinach szczytu autobusy są przepełnione, a wszystko dlatego ze ta cześć Warszawy bardzo szybko się rozbudowuje. Jest to nie 

wiarygodne, ze miasto które dąży do ograniczenia smogu w mieście, ograniczenia podróży samochodem do pracy Państwo stawiacie poprzez proponowane zmiany bariery nie do przeskoczenia. Nie 

może być tak ze Państwo tylko proponujecie dojazd do Centrum za pośrednictwem metra i nie ma żadnej innej alternatywy. Musi być zachowana ciągłość w komunikacji, która porusza się równoległą 

ulica, nie każdemu pasuje metro. Ogołocenie ul. Lazurowej z linii najczęściej używanej przez mieszkańców spowoduje zapchane ulice samochodami, zapchane autobusy 105 pasażerami, smog, spaliny. 

Warto pamiętać ze komunikacja jest dla mieszkańców a nie dla Państwa. To my chcemy i domagamy się komunikacji dostosowanej do naszych potrzeb, żebyśmy mogli spokojnie podróżować jak 

zdecydujemy się na podróż komunikacja miejska. Stanowcze nie dla zmniejszenia częstotliwości linii 105.  

Jeżeli mamy korzystać z metra to proszę o zwiększenie częstotliwości lini 190 co 5 min. Nic Państwo nie proponujecie aby z ulicy Batalionów Chłopskich dojechać do metra na Księcia Janusza. Słaby 

rozkład jazdy 190 uniemożliwi komunikacji byciem wiodącym środkiem poruszania się po Warszawie.

Dbajcie o Nas o mieszkańców CHRZANOWA!!!

Witam, nie zgadzam się z likwidacja linii 397 i wprowadzeniem kursów skróconych 197. Nie ma problemów z brakiem numeracji linii aby wprowadzać kursy skrócone. To strasznie utrudnia życie, gdyż 

trzeba pilnować gdzie dany autobus jedzie. A jeszcze dla kogoś spoza Warszawy tłumaczenie,ze do tego autobusu nie wsiadaj bo nie dojedziesz musisz jechac drugim o tym samym numerze i 

dojedziesz jest skomplikowane. Skoro nie chcecie dla każdego wariantu trasy dawac nowego numeru to przynajmniej dodawajcie literke np 197A, 197B. Nie utrudniajcie życia pasażerom, gdyż nie każdy 

musi znać Warszawę i wiedzieć czy danym kursem dojedzie do wyznaczonego celu. Łatwiej jest komuś wytlumaczyć, ze autobusem 197 dojedziesz a 397 nie.

Dzień dobry,

jestem przeciwna zmianie trasy autobusu 520. 

Stanowi on jedyne połączenie z Centrum (Marszałkowska) na Wolę. O ważności tego połączenia stanowi fakt, że podróżuje nim bardzo dużo pasażerów. Liczba pasażerów jest podobna, nie zależnie 

na którym przystanku w niego wsiadam - czy przy Wola Ratusz, czy pl/ Konstytucji, czy Poligonowa.

Ponadto Trasa 520 jest trochę już historyczna. Kiedyś ten autobus nazywał się "J", ale odkąd pamiętam to łączył Marysin Wawerski z Placem Bankowym, a przez większość swojego funkcjonowania z 

Wolą (przez parę lat z Bielanami).

Dla mnie osobiście jest to autobus bardzo ważny. Łączy on miejsce mojego zamieszkania, z pracą, a dalej z miejscem zamieszkania moich dziadków, którzy coraz częściej potrzebują mojego wsparcia. 

Stanowi on dla mnie bardzo wygodne połączenie komunikacyjne. W przypadku zmiany jego trasy zapewne częściej będę przemieszczać się po mieście autem niż obecnie.

W związku z tym, iż w najbliższej przyszłości, ma być przedłużona linia metra w kierunku ulicy Łopuszańskiej , mam następującą propozycję dot. zmiany kursu linii 149.

Jestem mieszkańcem osiedla Latchorzew w gminie Stare Babice. Zarówno ja jak i wielu mieszkańców Latchorzewa i Gminy Starych Babic proponuję zmienić trasę  autobusu 149 w ten sposób , aby kurs 

przedłużyć do Rynku Stare Babice. Autobus 149 b. często jeżdzi „pustawy” a wielu mieszkańców dochodzi z osiedla Latchorzew do Os. Groty na autobus 149. Takie przedłużenie, dałoby możliwość, 

korzystania wielu mieszkańcom dojezdżania do linii metra . Ponadto więcej osób przestało by jeździć samochodami do Bemowa i dalej, przez co znacznie zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza.

Mam nadzieję, że propozycja ta spotka się z akceptacją ZTM-u.

Witam,

Bardzo prosze o informacje kiedy zostanie przywrocony kurs autobusów na trasie hala wola - dw.zachodni. Przed rozpoczeciem budowy taki kurs realizowala linia 184, dlaczego po wlaczeniu metra ta 

linia nie zostanie przywrócona. Byla ona dla nas mieszkańców tej lokalizacji niezmiernie przydatna, a w tym momencie czas dojazdu do tego miejsca owiele nam sie wydluzyl i czeste awarie tramwajów 

uniemozliwilo nam sprawna komunikacje do dworca zachodniego. O przesiadkach i bieganiem miedzy awariami na swiatlach nie wspomne. Bardzo prosze o przeanalizowanie kursow przy Ratusz 

Bemowo bo z stamtąd jak sie nie myla odjezdzaja 3 autobusy w kierunku dworca, a z hali wola zaden.

Szanowni Państwo w związku z informacją zamieszczoną w komunikacji miejskiej piszę w sprawie komunikacji kursującej ulicą Obrońców Tobruku. Uważam, że korzystnym rozwiązaniem było by 

1. wydłużenie linii 201/397

2. Zwiększenie częstotliwości kursowania 197

ułatwiając dostanie się mieszkańcom licznych bloków zlokalizowanych w pobliżu fortów bema do stacji metra (Metro Księcia Janusza) planowanej do otwarcia w kwietniu.

Uprzejmie proszę o rozważenie takich rozwiązań.

Szanowny ZTM,

czy te konsultacje mają jakikolwiek sens? Zazwyczaj ludzie protestują a ZTM i tak zrobi tak, jak ZTM pasuje...... Po co to sprawianie pozorów?

Gdyby jednak mieli się Państwo zastanowić nad jakością swoich usług, to proszę rozważyć następującą kwestię: chcecie zlikwidować autobusy, bo będzie metro, które jedzie mniej więcej tam, gdzie 

autobusy. Ale proszę pomyśleć, że pasażerowie nie jeżdżą jedynie z punktu A do punktu B (z Bemowa do Centrum), pomiędzy jest wiele miejsc, gdzie pasażerowie chcieliby dotrzeć, a gdzie linie metra, 

autobusów i tramwajów  się nie pokrywają.

Rzecz dotycząca skasowania linii E-2 oraz 171 jest po prostu skandaliczna. Chcą Państwo narażać ludzi na liczne przesiadki, co oczywiście korzystanie z usług ZTM czyni bezsensownym.

Proszę o wyjaśnienie, jaki jest cel kasowania linii 171 (a także E-2) skoro z linią metra M2 pokrywają się jedynie na kilku przystankach? 

Proszę również o uczciwą, zgodną z prawdą, informację o tym, ile osób biorących udział w tych konsultacjach poparło pomysł skasowania (skrócenia, czyli jakby skasowania) linii 171, a ile osób 

zaprotestowało.Dziękuję.

Dzień dobry,

Chciałbym napisać swoje przemyślenia na temat likwidacji linii 155. Pozostawienie tylko linii 167 spowoduje duże utrudnienia komunikacyjne. Proponuję przeprowadzić zliczanie pasażerów na 

przystankach Strąkowa i Znana, żeby dojrzeć ilość ludzi korzystających z tych linii. Sam dojazd do metra nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych.

Dzień dobry 

Chciałam zgłosić zapytanie dotyczące likwidacji lini autobusowej nr 155 i zmiany trasy 167. Kto jest autorem tego pomysłu . Jakie były badania przeprowadzane w tym zakresie ile osób jeździ i w jakim 

kierunku ... Czy każdy mieszkaniec Warszawy jest zmuszany do jazdy metrem ? Czy metro jest na ochocie? Czy dojeżdża do szpitali Kasprzaka Wołoska ? Co ze szkołami na Olbrachta i redutowej jak 

dzieci mają jeździć do centrum i do osiedla na Jana Kazimierza 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do możliwości zwrócenia uwagi na planowe trasy autobusów po otwarciu II linii metra na warszawskiej Woli piszę stosowny mail.

Ostatnim czasem w rejonie warszawskiej Woli (Odolany) wybudowała się znaczna liczba osiedli. Mieszkańcy tego rejonu zwłaszcza ul. Jana Kazimierza oraz ul. Ordona borykają się ze zwiększoną 

liczbą osób na przystanku PKP Wola (Kasprzaka). Problem dotyczy głównie tego, że istnieje tylko jedna linia (523), która zabiera pasażerów w stronę Metra Politechnika. W godzinach porannych tj. 7:00 

-10.00 tłok w autobusach jest tak duży, nie momentami nie jest się w stanie dostać do środka autobusu. Zaznaczam jednocześnie, że kolejne bloki ciągle powstają, a jedna linia dowożąca pasażerów w 

stronę Metra Politechniki to stanowczo za mało. 

W związku z planowanym otwarciem nowych stacji metra na warszawskiej Woli, czy uwzględniliby Państwo utworzenie dodatkowej linii, lub zmiany trasy obecnej linii autobusu, która przejeżdżałaby 

chociażby z nowych stacji linii metra M2 przez al. Prymasa Tysiąclecia w stronę Metra Politechnika?

Rozwiązanie to znacząco ułatwiłoby komunikację i dostanie się mieszkańców Woli w określony cel podróży.

Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej, ale na pewno także wielu mieszkańców Odolan sprawy.

Dzień dobry,

Jako mieszkanka Bemowa chciałam zgłosic swój niepokój związany z planowanym skróceniem trasy linii 171 oraz znacznym zmniejszeniem częstotliwości kursowania linii 109.

Linia 109 jest jedyna alternatywą dla tramwaju nr 10 (często wysokopodłogowego) słuzącą do dostania się na Dw.Centralny. Dla osób o ograniczonej sprawności (inwalidzi, rodzice z dziećmi w wózkach) 

jest jedną sensowną opcją by dostac się w okolice dworca - liczne przesiadki i wejście do metra są znacznie utrudnione. Rowniez dla osób ze znacznym bagażem przesiadki (w szczególności do/z 

metra) nie są komfortowe, a jednak stacje metra nie lezą bezpośrednio przy dworcu.

Linia 171 jest za to bardzo dobrą opcją dla osób z Bemowa i Woli pracujących w okolicy Emilii Plater/Kruczej/pl Trzech Krzyży - korzystanie z metra przy okazji dojazdu w te rejony oznacza co najmniej 2 

przesiadki, które w szczególności w okolicy Metra Świętokrzysta do najprzyjemniejszych w godzinach szczytu nie należą.

Nie najlepszym pomysłem jest kierowanie na siłę wszystkich dojeżdzających do centrum do metra - w koncu okaże sie że dotychczasowa podróż była krótsza i bardziej komfortowa niż ta z 

pośrednictwem metra.

Wnioskuje zatem o rozważenie zwiększenia częstotliwości kursowania linii 109 po otwarciu metra co najmniej do 10/10/15 oraz pozostawienie 171 na dotychczasowej trasie na Torwar.

Dzień dobry,

dotarły do mnie niepokojące informacje o zmianie trasy autobusu 520. W związku z tym chciałabym wyrazić swoją opinię.

 

Zmiana trasy sprawi, że moja droga do pracy będzie wymagała kilku przesiadek. Bardzo to wydłuży czas dojazdu i wpłynie na komfort jazdy. Niestety nie będę mogła korzystać z metra ponieważ 

przystanki są położone daleko od mojego miejsca pracy.  Wydłuża to i komplikuje całą podróż. Obecna trasa 520 pozwala mi i innym mieszkańcom Warszawy dotrzeć na Wolę szybko i bez przesiadki. 

Po proponowanych przez państwa zmianach ten stan rzeczy ulegnie całkowitej zmianie. 

Przeanalizowałam nową trasę 520 i okazało się, że aby dotrzeć do pracy na czas będę musiała przesiadać się aż 3 razy i to w różne środki transportu. Jest to dla mnie i dla wielu osób w tym moich 

współpracowników nie do zaakceptowania. W związku z powyższym proszę o pozostawienie trasy 520 bez zmian. 

Proszę o informacje zwrotną w tej kwestii. 



Szanowni Państwo, 

chciałbym wyrazić stanowczy sprzeciw likwidacji wolskiego odcinka autobusu nr 520. Dlaczego chcą Państwo zlikwidować jedyne bezprzesiadkowe połączenie Młynowa ze Śródmieściem, Śródmieściem 

Południowym i Powiślem? Na jakiej podstawie? 520 właściwie nie jeździ pusty, a druga linia metra nie obsłuży tej części Młynowa (Żytnia, Młynarska, Leszno, Okopowa, Karolkowa, Gibalskiego...)

nie da się również za jej pomocą dotrzeć na plac Konstytucji, plac na Rozdrożu. Mam nadzieję, wezmą Państwo pod uwagę głosy mieszkańców,

Pozdrawiam serdecznie

Witam,

zabieram swój głos w sprawie zmian tras linii autobusowych po otwarciu metra na Woli.

1. Skrócenie linii 112 - kompletnie nietrafiony pomysł. Linia 112 nie jedzie przecież do żadnej z nowych stacji metra, dlaczego więc skrócenie do Nowego Bemowa? Linia ta łączy niejako w poprzek 

Bemowo z innymi dzielnicami, dojazd do Marek, więc tutaj na pewno wszyscy odczują brak tej linii i nie ma żadnej alternatywy. Jak bezpośrednio dojechać na Żoliborz, Targówek czy do Marek? No 

zawsze przecież można autem, chyba że o to chodzi ZTM, żeby kolejni pasażerowie przesiadali się do swoich aut.

2. Skrócenie linii 171, tylko do stacji metra! A czym dojechać bezpośrednio choćby na Torwar? Bez przesiadek się nie da. Nie każdemu pasują liczne przesiadki - np. rodzina z wózkiem. Na Torwarze są 

liczne koncerty, imprezy, łyżwy zimą. Nie każdy chce dojechać tylko do stacji metra. Słaby pomysł. Przesiadki też zajmują czas i defacto okaże się, że bezpośrednim autobusem jest szybciej.

I mam nadzieję, że nie skrócicie ani nie zabierzecie nam linii 523! To najszybsza linia.

Dzień dobry,

Wraz z finalizacją linii metra na Bemowie zdecydowaliście się Państwo skrócić trasę jednej z najpopularniejszych linii, czyli linię 112. Co według mnie jest ruchem nader niezrozumiałym i osobliwym. 

Osobiście, korzystam z linii 112 codziennie dojeżdżając do Parku Kaskada z Jelonek, która jest trasą szybką i przyjemną. Zakładam, że zaraz Państwo zaproponujecie mi jakiś wyszukany zamiennik, ale 

zdecydowanie nie będzie tak komfortowy. Uprzejmie wnoszę o zaniechanie modyfikowania w moim mniemaniu nieśmiertelnej linii, o której mowa w tej wiadomości. Mam nadzieję, że podczas 

podejmowania ostatecznej decyzji, będą mieli Państwo na uwadze przede wszystkim dobro i komfort podróży użytkowników ZTM.

Dzień dobry, 

chcialam zgłosić mój sprzeciw wobec likwidacji linii autobusowej 155 w związku z otwarciem metra. Jest to autobus, ktory bardzo ułatwia mi komunikację o ośrodkiem zdrowia do którego są na zapisane 

moje dzieci. Jego likwidacja bardzo utrudni mi tam dojazd z wózkiem. Proszę o wzięcie mojego głosu pod uwagę.

Szanowni Państwo

Jestem mieszkanką Warszawskiej Woli. Mieszkam od 30 lat na ulicy Redutowej 44. Chciałam wyrazić sprzeciw przeciwko propozycji likwidacji linii 155. Uważam że jest to niezrozumiałe i działająca na 

niekorzyść mieszkańców. Będąc osobą w wieku emerytalnym korzystam z linii 155, aby dojechać do tramwaju. W jak sposób będę pokonywać ten fragment? 

Jest pewne, że otwarcie metra nie rozwiąże problemów mieszkańców tej części Woli.

Dzień dobry,

Piszę gdyż jestem zaniepokojona zabraniem linii 184 a także 197 z ul.Deotymy.Mieszkam na ul.Sitnika ok 100 m od Deotymy.Codziennie dojeżdżam linią 184 do pracy na Bemowie wcześniej jeździłam 

linią 167.Nie rozumiem dlaczego otwarcie metra ma w praktyce oznaczać likwidację komunikacji miejskiej na Deotymy. Przeniesienie obu linii na ul.Ciołka znacznie utrudni życie mieszkańcom tych 

rejonów, którzy chcąc dojechać na Bemowo czy tez w rejon Dw.Zachodniego będą zmuszeni udawać się na ulicę Ciołka.Jest to komplenie nieuzasadnione działanie w kontekście otwarcia metra, które 

skomunikowuje w linii wschód-zachód a nie ]ółnoc południe.

Postuluję pozostawienie chociaż linii 184 na ul.Deotymy,z którego mieszkańcy Bemowa dojeżdżający do metra, będą mieli podobną odległość do przejścia jak z przystanku na Ciołka.Ponadto 

mieszkańcy Bemowa mogą dojeżdżać do metra linią 171,która ma kursować bardzo często.Dzień dobry,

Nie zgadzam się na wprowadzenie zmian trasy autobusu 105, gdzie wszystkie kursy dojeżdżałyby jedynie do Ronda Daszyńskiego i jeździłyby rzadziej niż dotychczas. W chwili obecnej przed otwarciem 

kolejnego etapu II linii metra, już jest mało kursów jeżdżących bezpośrednio z naszej części Woli czy też Bemowa do centrum, dlatego uważam likwidacje kursów 105 jeżdżących do Browarnej, czy też 

kursowania linii 171 na Torwar za niewłaściwe. Warto dodać, że metro w układzie dwóch linii nie dociera wszędzie do centrum miasta, przesiadanie się więc z autobusu na II linię metra, potem na I linię 

metra i kolejno jeszcze na autobus czy tramwaj aby dotrzeć np. w okolice Placu Trzech Krzyży czy na Torwar, który jest miejscem dużych imprez kulturalnych i sportowych, wydłuża znacznie czas 

podróży.

Pragnę zauważyć, że Odolany są obecnie bardzo intensywnie rozwijającym się urbanistycznie obszarem, gdzie z roku na rok przybywa setek mieszkańców. W trakcie lub w planach jest budowa 

kolejnych osiedli, w tym np. Bliska Wola Tower na rogu Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia, gdzie wyrasta jeden z największych bloków w Polsce (1800 mieszkań), więc będzie go zamieszkiwało ok. 5 

tys. mieszkańców. Zmiany w układzie komunikacji po otwarciu kolejnego etapu II linii metra powinny więc nadążać za ww. czynnikami.

Niezrozumiałe jest też tak drastyczne zmniejszanie częstotliwości kursowania linii 109, która zapewnia szybkie połączenie do największego warszawskiego dworca kolejowego, jak również likwidacja linii 

155, która jest dobrym uzupełnieniem dotychczasowej siatki połączeń na Woli.

W związku z tym postuluję:

1. Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej do Browarnej, 2. Utrzymanie kursowania linii 171 w obecnej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej na 

Torwar, 3. Utrzymanie kursowania linii 155 w obecnej częstotliwości, 4. Utrzymanie kursowania linii 109 w obecnej częstotliwości.

5. Utrzymanie kursowania linii 255 w obecnej częstotliwości. Witam,

Po informacji o planowanej likwidacji linii 171 myślałam , że to żart, a jednak. 

Początek konsultacji zaczyna się nie od przekazania informacji o powodach odcięcia mieszańców Śródmieścia od swojej dzielnicy, tylko od postawienia wymagań mieszkańcom, aby udowodnili jak 

bardzo jest potrzebna ta linia dla mieszkańców okolic ul. C. Śniegockiej, Górnośląskiej, Rozbrat. Wykluczenie społeczne, bo tak można nazwać cel jaki „przyświeca” temu pomysłowi. Czy naprawdę 

trzeba o tym pisać, że dla osób nie tylko niepełnosprawnych na wózkach, ale też takich, które mają problemy z poruszaniem się, a także rodziców z dziećmi w wózkach, uczniów ze szkół przy 

Górnośląskiej 31, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących, to szczególnie nietrafiony pomysł ? Wyobraźmy sobie sytuację osoby z problemami w poruszaniu 

się mieszkającej w okolicach skrzyżowania ul. C. Śniegockiej i ul. Koźmińskiej, która chce dotrzeć w okolice rotundy ? Proponujecie Państwo autobus 520 z trasy Ł? Po 500m dociera taka osoba pod 

schody i co dalej ? Nawet nie ma podjazdu, nie mówiąc o windzie. Ile czasu zajmie taka wyprawa ? Inna opcja, to autobus 162 i metro 2 linia, potem 1 linia  – 2 przesiadki ? Naprawdę to jest dobry 

pomysł ? To jest komunikacja bez barier ?

Wystarczy wsiąść do autobusu linii 171 szczególnie w godzinach szczytu, by zobaczyć ile osób korzysta z tej linii. Całkiem niedawno powstał nawet dodatkowy przystanek przy Nowym Świecie. Czy 

wtedy nie było wiadomo, że budowane będzie metro na Wolę? I tak naprawdę jaki ma związek uruchomienie metra na Wolę z dojazdem mieszkańców Śródmieścia do Urzędu Dzielnicy Śródmieście, 

Filharmonii , kin, księgarni, sklepów itp. ? Mieszkaniec Śródmieścia ma dostać się do tych miejsc nie najkrótszą drogą?  Ma po prostu wybierać inne dzielnice, bo Śródmieście tylko dla przyjezdnych?  

Oni przyjadą sobie pociągiem, wysiądą na Dworcu Centralnym i będą spacerować po ulicach przygotowanych specjalnie dla nich. 

Zlikwidowaliście już 155, 166, 107 zmieniło trasę…. Już teraz jest trudniej dostać się do Centrum - Świętokrzyska, Pl. Zamkowy też się bardzo oddalił … ale brniecie dalej. A niby powinno iść ku 

lepszemu.. 

Chętnie bym się dowiedziała z czego wynika ten pomysł i czyjego jest autorstwa. Jeśli brak jest taboru lub kierowców, można zrezygnować z linii 107 lub skierować go na trasę 171 na Dworzec Centralny 

lub jak dawniej Marszałkowską, dostosowując częstotliwość kursowania do obecnej linii 171.  Jeszcze nigdy nie widziałam w autobusach linii 107 tłumów przynajmniej w tej okolicy. Tym bardziej, że na tę 

linię skierowany jest krótki autobus, więc z czegoś to wynika, ale to akurat nie jest dla Państwa argument.

Wiem, że odbyły się już konsultacje w tej sprawie przy ul. L. Kruczkowskiego. Mam nadzieję, że były owocne dla mieszkańców. Liczę, że pomysł likwidacji dojazdu do Centrum dla mieszkańców 

Dzień dobry,

chciałbym podzielić się swoją opinią na temat proponowanego układu linii autobusowych po otwarciu metra na Woli. 

W mojej ocenie po likwidacji linii 155 oraz przeniesieniu 167 na ul. Elekcyjną zostaje na ul. Redutowej jedynie 154 jadące w kierunku Kasprzaka (co potencjalnie pozwala na przesiadkę w 109/105, które 

w godzinach szczytu jeździ co 15 minut.

Uważam, że szczególnie dla mieszkańców Pustola, Baltazara, nowego osiedla przy Nakielskiej oraz nawet dla części mieszkańców Szulborskiej dotarcie w rejon Ronda Daszyńskiego lub szeroko 

rozumianego Centrum byłoby najłatwiejsze przy skorzystaniu z autobusu bezpośrednio z przystanku Pustola lub Zajezdnia Redutowa. Przystanki te znajdują się w promieniu 500m. 

Widzę potencjalne dwa rozwiązania:

1. Zamiast końca trasy autobusu 171 przy Księcia Janusza - wydłużenie trasy jak obecnie (z przejazdem przez Olbrachta, Redutową i dalej Kasprzaka przez dw. Centralny

2. Ewentualnie zwiększenie częstotliwości kursowania 154 aby móc częściej dotrzeć do przystanku Ordona i tam przesiąść się dalej.

Bardzo jestem ciekawy Państwa opinii.

Witam.

Zwracam się z ogromną prośbą o NIE zmienianie / NIE skracanie trasy linii 171.

Swoją prośbę motywuję, iż pracuje po 12 godzin w Centrum Handlowym Bemowo zmiana po 12 godzin, mieszkam na Powiślu, przy Górnośląskiej. Po 12 godzinach w pracy na nogach musiałabym się 

przesiadać trzy razy:

1 przysiadka  na Metrze Księcia Janusza do Metra Świętokrzyska

2 przysiadka na Metrze świętokrzyska do Metra Centrum

3 przysiadka z Metro Centrum na przystanek Koźmińska.

Niestety po 12 godzinach ciężkiej pracy, marzy mi się bezpieczny, komfortowy i jednolity powrót do domu, nawet jeśli miałby trwać o 20 minut dłużej. PO 12 godzinach pracy, jestem wrakiem człowieka i 

nie w głowie mi przesiadki, na które musiałabym czuwać, żeby nie przejechać (co mogłoby mi tylko przedłużyć czas przejazdu). Wiadomo, dojście do danych przystanków z metra oraz opóźnienia 

autobusów nie zagwarantuje mi szybszej drogi do domu, a tylko może spowodować tylko frustrację. 

Dlatego też, swoją prośbę motywuję, iż mieszkam i płacę podatki w Warszawie, aby móc godnie dojeżdżać do pracy. Uważam, iż dużo osób dojeżdża w podobny sposób jak ja do pracy, chwali sobie 

linię 171, która od wielu lat tak jeździ.  Niekorzystne zmiany w komunikacji miejskiej dla pasażerów mogą spowodować większy ruch kołowy, co spowoduje większy smog i zanieczyszczenie środowiska. 



Dzień dobry,

 

W związku z proponowanymi zmianami w komunikacji miejskiej przy okazji uruchomienia 2 linii metra proszę o utrzymanie zaproponowanej linii 129 z ul. Znanej na ul. Deotymy, ale częściej kursujące.

 

Piszę to jako matka 2 dzieci, z czego jedno dziecko jest niepełnosprawne i uczęszcza do szkoły integracyjnej na ul. Deotymy. Będzie to jedyna linia, którą syn i córka będą mogli dostać się do szkoły. 

Ostatnie 3 lata budowy metra były dla nas bardzo trudne, musieliśmy jeździć objazdem przez Bemowo (!), aby dostać się do szkoły. Przy niepełnosprawnym dziecku było to bardzo uciążliwe.

 

Z góry dziękuję za pozytywny odzew!

Dzień dobry,

Zmiana trasy 520 nie jest dobrym pomysłem. Korzysta z niej wiele starszych osób, żeby mieć bezpośredni dojazd. 

Proszę o pozostawienie dotychczasowej trasy.

Zmiana trasy autobusu 102 będzie znacznym utrudnieniem dojazdu do szpitala na Szaserow. Obecnie jest to jedyny bezpośredni autobus dla mieszkańców Powiśla, Krakowskiego Przedmieścia, 

Nowego Światu i innych ulic. Starszym schorowanym mieszkańcom trudno przesiadac się do innych autobusów bo po prostu nie mają siły i zdrowia. Mam nadzieję że zdrowy rozsądek weźmie górę i nie 

nastąpi zmiana trasy 102. Osoby które wyszły z tą propozycją same kiedyś będą stare, schorowane i niezaradne gdzie każdy krok bedzie wielkim wysiłkiem i bólem.

Szanowni Państwo 

W związku z planowanym zakończeniem budowy metra na ulicy Górczewskiej oficjalnie postuluję o przywrócenie linii 167 na starą trasę tj Chomiczówka - Sankutarium Siekierki. 

Przypominam, że zmiana trasy wg ZTM została podyktowana budową metra na Woli i Bemowie.

W związku z jej zakończeniem, oczywisty jest powrót do stanu poprzedniego, zgodnie z wolą tysięcy pasażerów tej linii

Dzień dobry,

Zmiany w kursowaniu linii 155 i 167 wpłyną negatywnie na mieszkańców Ulrychowa - okolicy Jana Olbrachta od Stromej do Redutowej oraz samej Redutowej. Obszar ten to m.in. osiedle Górczewska 

181 na które składa się ponad 850 mieszkań, nowo-powstałe osiedla z okolic ulicy Sowińskiego oraz będących w budowie osiedla przy Redutowej (okolice starej zajezdni).

W szczególności negatywny wpływ będzie miało wydłużenie przebiegu linii 167, która zapewnia połączenie z dworcami na linii obwodowej oraz Dworcem Zachodnim i dalej Mokotowem. W porannym 

szczycie, autobusy linii 167 są przepełnione już na 3 przystanku od pętli Znana. Dla części osób otwarte stacje metra będą zbyt daleko, aby stanowić alternatywę. Dodatkowo - metro nie zapewnia 

szybkiego połączenia z np. Służewcem (to jest kilka przesiadek). 

Likwidacja linii 155 jest zrozumiała, mieszkańcy z ulgą przyjmują też utrzymanie linii 167. Jednak zmiana jej trasy i przejazd przez mniej gęsto zaludnione (oraz i tak dobrze skomunikowane) okolice 

Elekcyjnej, powoduje zlikwidowanie połączenia z liniami tramwajowymi  kursującymi przez przystanek Reduta Wolska. Jest to też intensywnie używana "przesiadka".

Z żalem mieszkańcy przyjmują też brak powrotu linii 520 - co jest tym bardziej niezrozumiałe w świetle ograniczenia komunikacji z przystanku Znana do tramwajów z przystanku Reduta Wolska. Linia 

520 zapewniała szybki przejazd do wygodnej przesiadki na przystanku Kino Femina, a dalej z Metrem Politechnika i praską stroną Wisły.

W skrócie postulaty można streścić do:

- pozostawienia linii 167 na obecnej trasie i zwiększenie częstotliwości,

- zwiększenie częstotliwości przejazdów nowej linii 201,

- przywrócenie linii 520 na "starą" trasę

Dzień dobry,

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych chciałbym zgłosić następujące postulaty:

1. przywrócenie w nowym planie trasy linii 109 sprzed budowy metra, tj. przejazdu ulicami Górczewską i Płocką do Kasprzaka;

Przed budową metra linia 109 pełniła niezwykle istotną funkcję łączenia tej części Woli z Dworcem Centralnym. Po zamknięciu ulicy Płockiej linię skierowano na ulicę Kasprzaka, co w znacznym stopniu 

ograniczyło możliwość dojazdu komunikacją miejską do Dworca Centralnego. Pełniąca obecnie jako jedyna taką funkcję linia tramwajowa numer 10 jest w godzinach szczytu przeładowana ludźmi i na 

ciągu przystanków Sokołowska - Płocka - Rogalińska często można spotkać sytuację, w której podróżni nie są w stanie wsiąść do wypełnionych po brzegi wagonów. Nie zapominajmy także, że ulicą 

Wolską, od ul. Powstańców Śląskich do ul. Skierniewickiej jeździ kilka linii tramwajowych - wystarczy, że jeden ze składów stanie w skutek awarii lub wypadku i duża część Woli traci możliwość dojazdu 

do ścisłego centrum. 109 jadące starą trasą, ulicami Górczewską, Płocką i Kasprzaka naprawiłoby ten stan rzeczy. Pamiętać trzeba, że niezależnie od tego jak nowe i wspaniałe jest nowowybudowane 

metro, wciąż nie dojeżdża ono do Dworca Centralnego, więc podróżni będą szukać połączeń bezpośrednich.

2. pozostawienie przejazdu linii 136 ulicą Płocką do Kasprzaka i do Al. Prymasa Tysiąclecia;

Linia 136 stanowi istotną alternatywę dla mieszkańców ulicy Płockiej i Wolskiej na skomunikowanie z Mokotowem, Służewcem (tzw. Mordor, do którego metro wciąż nie dociera, ani żaden tramwaj ze 

wspomnianej okolicy) i Ursynowem, jednocześnie umożliwiając dojazd na Rakowiec i Ochotę, a także do szpitali MSWiA oraz na ulicy Spartańskiej. W moim przekonaniu przesunięcie zjazdu z ulicy 

Płockiej ze skrzyżowania z Kasprzaka na skrzyżowanie z Górczewską jest niewłaściwym posunięciem, gdyż na wspomnianym odcinku (Al. Prymasa Tysiąclecia między skrzyżowaniami z ulicami 

Kasprzaka i Górczewską jeżdżą już 3 inne autobusy, tj. 186, 414 i 523.

3. pozostawienie obecnej trasy linii 171 (Torwar - Chomiczówka);

Linia 171 w obecnym kształcie stanowi dla mieszkańców Woli środek transportu umożliwiający dotarcie do ścisłego centrum Warszawy (Dworzec Centralny, Rondo Dmowskiego), a także z niezwykle 

ważnymi obiektami wydarzeń sportowych i kulturalnych, czyli Hali Torwar oraz Stadionem Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wprowadzenie zaproponowanej skróconej trasy przejazdu linii 171 

nie daje żadnej alternatywy mieszkańcom Woli oraz Bemowa na dojazd do wspomnianych obiektów.

Witam

Jestem mieszkanką Bemowa od 25 lat  i przeżyłam wiele  zmian komunikacyjnych. Niestety zmiany te są coraz bardziej niekorzystne, czas podróży coraz bardziej się wydłuża. Do pracy dojeżdżam na 

Służewiec dzisiaj częściej nazywany Mordorem. Podróż metrem w moim przypadku  jak i wielu osób pracujących w Mordorze nie jest najlepszym rozwiązaniem,bo żeby dojechać do metra jak i od metra 

trzeba korzystać z dodatkowego tansportu naziemnego. A jak wiemy najwięcej czasu w podróży zajmują przesiadki. Metro nie jest rozwiązaniem dla wszystkich, a wszelkie proponowane zmiany są 

sfokusowane na metro. Płyta Bemowa Lotnisko nie ma  również bezpośredniego połączenia z dzielnicą Włochy chociaż  to sąsiadująca dzielnica, nie wspominając o połączeniu ze Służewcem. Proszę 

prześledzić jak słabo to wygląda, a Lotnisko to olbrzymia aglomeracja pasażerów ZTM.

Pozdrawiam

Witam,

Uprzejmie zwracam się z prośbą aby po uruchomieniu metra możliwe było dojechanie z Odolan (Cmentarz Wolski) bez przesiadek do:

• Dworca Zachodnie

• Galerii Wola Park

Według mnie to wstyd, że nie można dojechać do najbliższego dworca bez przesiadek.

Dodatkowo jak to możliwe, że bez samochodu tak trudny jest dojazd do najbliższej galerii handlowej? Przypominam, że Fort Wola od dawna nie działa!

Dzień dobry

Uprzejmie proszę o uwzględnienie następujących uwag odnośnie do tras i częstotliwości autobusów po otwarciu metra na Woli:

1. Obszar Fortu Bema

Niestety zmiany zaproponowane przez ZTM nie oferują poprawy transportu do metra dla tego obszaru - zasadniczo autobus 197 będzie kursował tak jak obecnie (uwzględniając kasowaną linię 397), a 

linia 201 zostanie wydłużona do pętli Znana, zatem częstotliwość autobusów się pogorszy.

Dla Fortu Bema dojazd do stacji metra Księcia Janusza będzie kluczowy, jako że jest to dla nas najbliżej położona stacja.

Warto puścić na liniach 197 i 201 częstsze kursy.

Optymalne byłoby puszczenie autobusu 201 trasą od stacji Księcia Janusza powrotnie na Bemowo ulicą Księcia Janusza i ustanowienie pętli na Kole (tam, gdzie teraz ma pętlę).

Proszę zwrócić uwagę, że obecnie ulica Obrońców Tobruku jest mocno zakorkowana w godzinach szczytu, gdyż ZTM nie oferuje mieszkańcom tego rejonu dobrej komunikacji ani do centrum, ani nawet 

w inne rejony Bemowa.

Otwarcie stacji Księcia Janusza daje szansę na poprawienie tej sytuacji, jednak prosimy o więcej kursów autobusów do tejże stacji.

2. Obszar północnego Bemowa

Oprócz autobusu 201 warto by było puścić dodatkową linię, na przykład w szczycie, po trasie trochę dłuzszej niz 201, tak aby mieszkańcy rejonu Bemowo-Lotnisko również mogli skorzystać z dobrego 

dojazdu do stacji Księcia Janusza.

Mieszkanka Woli zwraca się z wnioskiem aby po oddaniu metra na Woli linia autobusowa 109 kursowała ul. Płocką, tak jak przed rozpoczęciem budowy metra.

Dzień dobry 

Moja uwaga dot. autobusów LINII POSPIESZNYCH na Woli po otwarcia metra.  

Mam pytanie dlaczego pozostawiona została tylko jedna linia pospieszna 523 ( która i tak jest mocno przeładowana i nie jeździ przez Centrum ) chodzi mi o likwidację linii 520 i E-2 na Górczewskiej . 

Proszę wziąć pod uwagę, że Wola i Bemowo bardzo ale to bardzo się rozbudowały w ostatnim czasie. Ja wiem metro ułatwi owszem tak ale nie wszyscy dojeżdżają do pracy metrem. Brak jest 

połączenia linią pospieszną Bemowa/Woli z Centrum i np. z Wilanowem chodzi mi o autobus bezpośredni POSPIESZNY (BRAK TAKIEGO AUTOBUSU) , a nie te ślimaki które zostawione zostały , a był 

bardzo dobry E-2 szybki , mało przystanków. Nie wszyscy wysiadają i pracują w okolicach metra , nie wszystkim metro pasuje.



Szanowni Państwo,

Korzystam z komunikacji miejskiej w szczycie komunikacyjnym pomiedzy godzinami 7-9 i 16-18.

Najczęściej wsiadam do autobusu 105 na przystanku Batalionow Chlopskich w kierunku ronda Daszyńskiego. Pomiędzy 7. 00 a 7.20 i 8.00 a 8.20 zazwyczaj na przystanku Cieplownia Wola w autobusie 

niea miejsc i nikt nie może być wsiąść do autobusu. W związku z tym uważam że konieczne jest zwiększenie częstotliwości kursowania.

Myślę że dobrym pomysłem byłaby nowa linia która zbierałaby pasażerów z Lazurowej na długości od Połczyńskiej do Górczewskiej i dalej wzdłuż ulicy Górczewskiej do nowej stacji księcia Janusza lub 

modyfikacje trasy nowej Lini z Karolina powyższa trasa, tak aby nie pokrywała się z linia 190 i 112.

Najwięcej osób wsiadających na przystanku Batalionow Chlopskich jest z Chrzanowa, myślę że najkorzystniejsze byłoby wydłużenie linii 249 do stacji metra Księcia Janusza i zwiększenie częstotliwości 

kursów. 

Szanowni Państwo,

 

Nie zgadzamy się z proponowanymi zmianami autobusów linii 112 i 105.

Linia 112 jest jedyną, która łączy Jelonki bezpośrednio z Bielanami. Zapraszamy Państwa aby przejechać się tym autobusem rano w godzinach szczytu. Zapewniamy, że zrozumieją Państwo dlaczego 

ta linia jest tak potrzebna. Wzdłuż całej ulicy Powstańców Śląskich, juz na wysokości Ratusza Bemowo  ludzie mają problem aby do tego autobusu się zmieścić. Potem jest już tylko gorzej. Wychodzenie 

z założenia, że wszyscy potrzebują autobusu jedynie aby dojechać do metra jest kompletna bzdurą, NIE KAŻDY PORUSZA SIĘ METREM. Prosimy nie likwidować, ani nie ograniczać komunikacji 

naziemnej. Metro jest jednym z środków transportu, a nie jedynym. Apelujemy aby zostawić linię 112 na dotychczasowej trasie. W przypadku potrzeby dojazdu z Bemowa na Bielany dojazd do metra + 

przesiadka na kolejną linię metra sprawia, że podróż znacznie się wydłuża. Poza tym linia ta łączy również Bemowo z Targówkiem, gdzie dużo osób również z tego połączenia korzysta. Postulujemy o 

nie skracanie linii 112 i zostawienie jej na obecnej trasie!

Nie zgadzamy się również z ograniczeniem częstotliwości kursowania linii 105, a także skrócenie jej tylko do Ronda Daszyńskiego i rozdzielenie na kursy tylko do Cmentarza Wolskiego. Ścisłe centrum 

to nie Rondo Daszyńskiego Linia ta powinna zostać na obowiązujących dwóch trasach: Browarna i Rondo Daszyńskiego. Skrócone kursy tylko do Cmentarza Wolskiego są kompletnym 

nieporozumieniem. Większość ludzi podróżujących linią 105 z Ronda Daszyńskiego dojeżdża na Jelonki, gdzie jest ogromne osiedle a skrócona linią już tam nie dojadą i będą musieli się znowu 

przesiadać. Poza tym wzdłuż całej ulicy Lazurowej trwa budowa nowych osiedli, gdzie jeszcze mieszkańców przybędzie. W związku autobusy linii 105 są niezbędne aby dojeżdżały do Osiedla 

Górczewska, tak jak to jest do tej pory.  Postulujemy o nie skracanie tej linii do Cmentarza Wolskiego (jako drugiej, alternatywnej trasy) Apelujemy o pozostawienie linii 105 tak jak jest obecnie i 

utrzymanie częstotliwości kursowania na tym samym poziomie!

Metro ma nie być jedyną opcją, ale alternatywą. Proszę o tym pamiętać.

Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o uwzględnienie głosu mieszkańców ul. Rozbrat. Likwidacja autobusu 171, który kursuje od Torwaru w kierunku centrum miasta i dworca głównego oznacza utrudnienia dla osób 

niepełnosprawnych.

Przykładowo, chcąc dostać się do centrum osoby niepełnosprawne i z problemami w poruszaniu się mają tylko jedną opcję - i to z dwoma przesiadkami. Trasa Łazienkowska jest niedostosowana 

(schody, brak windy), podobnie jak Płac na Rozdrożu i przystanek Torwar.

Mieszkamy na Powiślu ponad 40 lat i likwidacja linii 171 znacznie obniży komfort życia w naszej dzielnicy, szczególnie, że nie chcemy posiadać samochodu i dotychczas opieraliśmy się na komunikacji 

publicznej.

Szanowni Państwo,

W zwiazku z planowaną zmianą trasy i częstotliwości kursowania linii 105 uważam, że należy zachować dotychczasowej długości trasy 105 do przystanku Browarna. Część osób, w tym ja, preferuje 

jazdę autobusem, nie metrem.

Uważam również, że częstotliwość kursowania linii  109 co 20 minut jest niewystarczająca, szczególnie w przypadku godzin szczytu, gdy ludzie dojeżdżają do pracy. Dzień dobry,

mam pytanie dlaczego chcecie Państwo zmienić częstotliwość kursów 105 z Bemowa?

W tej chwili są co 3 minuty w godzinach rannych/szczytu a chcecie wdrożyć co 4-5 minut. Najwięcej osób jeździ z osiedla Bemowa czyli Batalionów Chłopskich oraz przy Szeligowskiej gdzie wsiadają 

osoby z Osiedla Fort Chrzanów oraz z 249 albo 713, te osoby nie jada dalej np., do cmentarza wolskiego tylko wysiadają na przystanku Sternicza. Na przystanku Lazurowa niekiedy nie ma jak wsiąść do 

autobusu.

Chcecie wdrożyć linie 105B od Cmentarza Wolskiego gdzie ma jeździć autobus co 3 minuty a to nie rozwiąże problemu osiedla Bemowo gdzie jest mnóstwo mieszkańców. Dodatkowo przy Forcie 

Chrzanów za chwilę zostanie oddane nowe osiedle i dużo osób zacznie jeździć wiec wtedy nie będzie jak wejść do autobusu już na przystanku Sternicza.

Proszę o przywrócenie częstotliwości jeżdżenia 105 co 3 minuty w godzinach szczytu czyli od 6:00 rano do 10:00 od Osiedla Górczewska a nie od Cmentarza Wolskiego.

Dodatkowe pytanie dlaczego rezygnujecie kompletnie z kursu 105 do Browarna gdzie bardzo dużo ludzi z Osiedla Górczewska korzysta z tej linii a nie mają metra. Proszę o przywrócenie kursów do 

Browarna co 10 minut. 

Szanowni Państwo,

Z żalem przyjmuję informację o pomyśle skrócenia linii 102. Założenie o pokrywaniu się tej linii z metrem jest błędne, ponieważ trasa 102 nie tyle łączy Grochów z Wolą, co Grochów z kampusem UW. 

Zmiana oznacza odcięcie od dobrego połączenia tysięcy studentów, w tym szczególnie tych z akademików przy ul. Kickiego. Proponowany przebieg zmian nie daje im nic w zamian. Proszę o 

pozostawienie obecnej trasy i połączenia Grochowa z Krakowskim Przedmieściem jako pracownik UW, opiekun studentów, sam użytkownik tego autobusu, ale też urbanista.

Apeluję też o nie likwidowanie korzystnego połączenia kampusu z BUW przy pomocy linii 105.

UW to największa społeczność w Warszawie, największy pracodawca i ważny czynnik decydujący o konkurencyjności naszego miasta. Warto naszą uczelnię wspierać, a nie wykluczać komunikacyjnie.Dzień dobry,

jestem mieszkańcem osiedla Next Ursus na ulicy Posag 7 Panien. Piszę, by zwrócić uwagę na problem komunikacyjny tamtej części dzielnicy. Dojazd gdziekolwiek komunikacją miejską jest dla mnie 

niemożliwy. Autobus kursujący co pół godziny z ewentualnym dojazdem do PKP Ursus (które również kursuje niezwykle rzadko) nie jest dla mnie rozwiązaniem. 

Bardzo potrzebujemy tam dojazdu do innych dzielnicy - Wola, Mokotów, Bemowo, o centrum już nie wspominając. Dojazd do pracy, dzieci do szkoły, czy do miejsc rekreacji bądź zakupów jest bardzo 

trudny.

Bardzo proszę w imieniu swoim i innych mieszkańców o rozwinięcie infrastruktury komunikacyjnej w tej okolicy.

Dzień dobry,

Zwracam się do Państwa w ramach konsultacji dot. zmian kursowania linii autobusowych. Jestem mieszkańcem Warszawy oraz doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego i uważam wszelkie próby 

ograniczania kursowania autobusów za wysoce nieodpowiedzialne. W obliczu rozrostu miasta oraz palących problemów środowiskowo-komunikacyjnych, szeroki rozwój i promocja transportu 

publicznego jest najważniejszą formą przeciwdziałania tym problemom. 

Za szczególnie niezrozumiałe uznaję plany zmian w linii 102, która dla tysięcy studentów i studentek Uniwersytetu Warszawskiego, ale nie tylko nich, jest najczęściej uczęszczaną linią. Bardzo proszę o 

ponowne rozważenie planowanych zmian.

Dzień dobry,

chciałabym zgłosić temat częstotliwości jazdy 103. Obecnie w okolicy przystanku Brylowska pojawiły się dwa nowe bloki, autobus jeżdzi rzadko, nawet pasażerowie którzy wysiadają na Dworcu chodzą 

pieszo, bo autobus stoi i stoi.

Z punktu widzenia połaczenia komunikacyjnego, tego że za chwilę zostanie oddany do użytku kolejny blok na ulicy Kolejowej oraz Wielkie osiedle blisko ulicy Szarysz Szeregów, jak również możliwośc 

skomunikowania się z metrem Płocka proszę o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu.

Druga sprawa - z przystanku Szpital Wolski zniknie jakiekolwiek połączenie z Placem Bankowym/Metrem Ratusz. Dużo starszych osób korzysta z takiego rozwiązania, zwłaszcza, że przesadki z 1 linii 

na druga jest uciążliwa i wymaga dobrej kondycji fizycznej. Sama podróżuję z dzieckiem wózkiem i przechodzenie przez bramki, dwie winy powodują że tracę na tym bardzo dużo czasu. Wolę już stać w 

korku i jechać 190.

Czy planowana jest jakąś linia w zamian 190, która połączy nam z Placem Bankowym?

Bo jeśli zostaje nam 103, które jeździ 3/4 razy na godzinę to i potem przesiadka w tramwaj to jest to bardzo słaba opcja. Na osiedlu Kolonia Kasprzaka, tak samo an ulicy Sławińskiej mieszka wielu 

seniorów, do tego dochodzą młode mamy. Naprawdę to utrudni nam komunikację z centrum. Zwłaszcza, ze dworzec Zachodni jest kompletnie niedostępny.

Będę wdzięczna za przyjęcie mojego głosu w dyskusji.Dzień dobry,

wg mojej opinii linia 102 powinna kursować co najmniej do stacji Metro Centrum Nauki Kopernik. Pozwoli to uniknąć opóźnień autobusu, z powodu korków na Tamce, będzie tez wtedy możliwość 

przesiadki w metro i w ten sposob kontynuowanie podróży. Jeśli trasa 102 zostanie skrocona jedynie do Ronda Waszyngtona (nie ma tam przesiadki do metra, ani wygodnej przesiadki do tramwaju - 

brak platform,wind dla osob niepelnosprawnych), to Grochów straci jedyne bezposrednie połączenie z Powiślem. 

- zwiększenie częstotliwości kursów autobusu 102, zwlaszcza w tygodniu (autobus 102 jest jedynym autobusem z okolicy Grochowa Centralnego, który umożliwia szybki dojazd do tramwajów na ul. 

Grochowskiej i Al. Waszyngtona);

- autobus 202 - zwiększenie częstotliwości na 10/15/15, tak żeby stanowił sensowną linię dojazdową do metra. Teraz jego ograniczona częstotliwość przyjazdów, zwlaszcza w weekendy, powoduje że 

mniej osób korzysta z tego rozwiazania i przesiada się w samochód;

- utworzenie dodatkowego przystanku dla autobusu 123 na "rondzie" Wiatraczna pomiędzy al. Waszyngtona a ul. Grochowską; z przystanku tego moznaby się wygodnie przesiąść do tramwajow 

jadacych w kierunku Pragi i Centrum. Obecny jedyny przystanek na ul. Grochowskiej nie spełnia tych założeń.;wydłużenie trasy autobusu 123 do stacji Metro Dworzec Wileński, albo Metro Stadion 

Narodowy



Witam,

Zgłaszam konsultację w sprawie propozycji zachowania linii 155. Busem jeżdżę do pracy od ulicy Znanej do PKP Kasprzaka.

Na tej tarasie nie mam innego połączenia bez przesiadek. 

Dobry wieczór,

Ostatnim razem dowiedziałam się, że zostaną dokonane zmiany w trasie linii 171 trasa Torwar-Chomiczówka.

Jestem zaskoczona tą wiadomością, ponieważ ta linia jest nam bardzo potrzebna. Jestem mieszkanką Powiśle -Solec i jestem osobą starszą w wieku 82 lat która ma wiele schorzeń.  Ta linia od wielu lat 

mi jak na pewno innym mieszkańcom bardzo ułatwia dojazd, jest z nami od wielu lat. Mi w niczym nie dogadza linia metra dlatego, że nie mam bezpośredniego dojazdu do centrum. Reszta linii, która jest 

na trasie Łazienkowskiej jest dla mnie nie wygodna dlatego, że trudno jest mi wchodzić po schodach jak i schodzić. 171 jest dla mnie dogodny ponieważ w drodze powrotnej mam go pod domem.

Jeżdżąc do lekarzy rano widzę dużą ilość osób czekających na autobus, mamy też szkoły (podstawowa jak i średnia) z której wychodzą uczniowie i też korzystają. W związku z tym że mam tyle lat nie 

mogę pojechać i podpisać petycji a tym bardziej napisać wiadomości przez e-mail co musi moja synowa gdyż nie znam się.

Proszę o rozpatrzenie nie zabierania tej najbardziej dogodnej linii, która nam mieszkańcom ułatwia funkcjonowanie zwłaszcza starszym osobom.

Dzień dobry. Czy jest szansa otworzenia przyspieszonej lini autobusu z bielan na ochote? Dojazd zajmuje autobusem 184 z al. Reymonta godzine, jest to bardzo dużo czasu i jest to sporym 

utrudnieniem dla studentów w dojazdach na uczelnie.

Dzień dobry,

W ramach konsultacji społecznych zgłaszam postulat o nie wprowadzenie zmian w trasie kursu autobusu 102 polegających na skróceniu trasy do Rondo Waszyngtona - PKP Olszynka Grochowska. 

Autobus linii 102 to jedyna możliwość bezpośredniego dojazdu z Grochowa do Traktu Królewskiego (Uniwersytet Warszawski).

Szanowni Państwo decydenci, 

Bardzo prosimy o pozostawienie dotychczasowej linii autobusowej 171, która łączy mieszkańców Powiśla ze Śródmieściem i dalszymi dzielnicami, 

a w przypadku zmiany jej trasy za Dworcem Centralnym (w kierunku Ursusa), 

o utrzymanie częstotliwości kursowania na odcinku Torwar - Dworzec Centralny. 

Mieszkańcy gesto zaludnionej ulicy Rozbrat i okolic nie powinni być pozbawieni regularnych i częstych połączeń z wyżej położonymi dzielnicami,  bo po prostu nie mają innych opcji. 

Autobus 108 kończy jazdę na Pl. Trzech Krzyży, co niczego nie załatwia, a 162 jeździ na Pragę.

Do innych przystanków  (trasa Łazienkowska, Piękna, Książęca ) jest spora odległość, trudna do pokonania dla osób starszych.

Szanowni Państwo,

uważam, że na Woli bardzo potrzebna jest linia E-2. Można nią w szybki sposób dojechać do przesiadkowych miejsc autobusowo-tramwajowych w okolicach kina Femina i placu Bankowego. W tej chwili 

nie ma szybkiego dojazdu do tych miejsc, a otwarcie metra nie rozwiąże problemu na tej trasie. Przez cały okres budowy metra wielu mieszkańcom Woli brakuje linii E-2.

Witam.

Zgłaszam uwagi do zmiany komunikacji na Woli po otwarciu metra.

1. Linia 520 powinna wrócić na dawną trasę do Znanej. Koniecznie. Z dodatkowym przystankiem przy stacji Młynów w okolicy ulic Syreny i Sokolowska.

2. Linia 171 powinna jeździć dawną trasą Górczewską, do Placu Bankowego i w Marszałkowska.

3. Tramwaje 10 i 11 powinny jeździć w odstępach równych od siebie a nie jeden za drugim.

Witam,

Proponuję nowe rozwiązanie dojazdów z ulicy Lazurowej do Centrum po uruchomieniu odcinka metra do stacji Księcia Janusza, które skróci czas dojazdu do Centrum.

Obecnie dojazd jest realizowany głównie za pomocą linii 105 do stacji metra M2 Rondo Daszyńskiego i ew. dalej na Browarną. Autobusy kursują bardzo często, co 3-5 minut, a i tak najczęściej są 

przepełnione. Przejazd do metra trwa długo - realnie 26-30 minut (Os.Górczewska  -  Rondo Daszyńskiego). Do tego należy doliczyć czas dojścia z przystanku autobusowego do stacji metra. 

Jednak po uruchomieniu linii M2 do stacji Księcia Janusza, sytuacja zmieni się diametralnie. Powstanie znacznie korzystniejsza alternatywa dojazdu z ul. Lazurowej do centrum w stosunku do linii 105. 

Należy tylko odwrócić kierunek zbierania pasażerów z Lazurowej. Zamiast dowodzić pasażerów z Lazurowej autobusem 105 do stacji Metro Rondo Daszyńskiego, należy ich dowieźć do stacji Metro 

Księcia Janusza. Takie zadanie mógłby realizować np. autobus planowanej linii 271, należy tylko zmodyfikować jego trasę. Zamiast skręcać w ul. Człuchowską, powinien jechać prosto – ul. Lazurową do 

Górczewskiej i zabierać pasażerów z całej ulicy Lazurowej.     

W tabeli są pokazane czasy dojazdu w oparciu o rozkład jazdy z dnia 14.01.2020 godz. 7:00Na takim rozwiązaniu najbardziej skorzystaliby pasażerowie wsiadający na przystankach Batalionów Chłopskich (bardzo dużo osób) - 7 minut i Szobera - 9 minut. Pasażerowie dojeżdżający z 

pozostałych przystanków na Lazurowej zyskają od 1 do 5 minut.

Mieszkańcom ulicy Człuchowskiej i części Powstańców Śląskich pozostałby dojazd do metra tylko linią 190. Aby im to zrekompensować, można ew. zmodyfikować trasę linii 149 (poprowadzić trasą 

Lazurowa-Człuchowska-Powstańców Śl.-Metro Ks.Janusza).

Modyfikacja trasy linii 271 (być może należałoby ją wzmocnić w stosunku do planu) dałaby możliwość znaczącego zmniejszenia częstotliwości kursowania linii 105 na Lazurowej (odzysk autobusów), a 

także lepszego wykorzystania linii metra od razu od stacji Księcia Janusza. 

Docelowo (po uruchomieniu całej linii metra M2), taki kierunek dowożenia pasażerów z Lazurowej do metra będzie oczywisty. 

Dodatkowy efekt: Poprowadzenie linii 271 proponowaną przeze mnie trasą pozwoli na uzyskanie przejazdu do przystanku Karolin prawie docelową trasą metra – linia 271 byłaby praktycznie „quasi-

metrem”.

Witam

Nie rozumiem dlaczego po otwarciu nowych stacji metra na Woli chcecie Państwo skrócić trasę (i tak co drugiego lub trzeciego) autobusu linii 105. Codziennie korzystam z tego autobusu jadąc nie tylko 

do Ronda Daszyńskiego, ale również dalej - przesiadka do metra w moim przypadku jest bez sensu, ponieważ nie pracuję po tzw. linii metra. Dotarcie do pracy na Mokotów i tak zajmuje dużo czasu, a 

czas ten jeszcze się wydłuży, jeśli kilka razy będę musiała się przesiadać.

Metro nie jest jedynym środkiem przemieszczania się po mieście i podporządkowywanie całego ruchu pod ten środek jest niepoważne !

Dodatkowo chciałabym zwrócić uwagę na ilość Pasażerów w tramwaju linii 10 - czy ktoś z Państwa próbował dostać się z Mokotowa na Jelonki w godzinach szczytu - podróż trwa prawie godzinę w 

totalnym tłoku !

Szanowni Państwo,

W związku z planowanymi zmianami w rozkładzie jazdy autobusów (https://www.ztm.waw.pl/konsultacje/autobusy-po-otwarciu-metra-na-woli/) chciałabym wyrazić moją opinię jako pasażera linii 520 oraz 

E2. Uważam, że trasa linii 520 powinna pozostać bez zmian, natomiast linia E-2 powinna zostać przywrócona na starą trasę. 

Wierzę, że wielu pasażerów tych linii podziela moje zdanie.

Dzień dobry,

Od niedawna mieszkam na ulicy Posag 7 Panien (Ursus Szamoty).

Chciałbym zasygnalizować dużą i ciągle rosnącą potrzebę na zwiększenie liczby linii autobusowych (i nie tylko) które umożliwiłyby swobodniejszą komunikację z innymi dzielnicami stolicy. 

Obecnie na Ursusie buduje się bardzo dużo nowych bloków mieszkalnych, do których wprowadzać się będzie coraz więcej ludzi. Bardzo istotne jest zatem aby zwiększyć liczbę kursujących w tym 

obszarze autobusów, jak i być może poprowadzić nowe linie, gdyż obecnie kursująca komunikacja nie będzie w stanie pomieścić tak dużej ilości pasażerów.

W nawiązaniu do trwających konsultacji nowych tras autobusów na woli po otwarciu 2 linii metra. W proponowanych zmianach np likwidacji linii 155 i skierowanie 167 na południe w kierunku metra na 

Górczewskiej - obserwować można ograniczenie wykorzystania ul Redutowej jako alternatywnego kanału wyjazdu z Ulrychowa do centrum. Proponowane na dla Redutowej 154 i 197,397 mają 

ograniczone trasy z zadaniem dowozu do stacji metra na Górczewskiej. 

Jak należy rozumieć te zmiany w kontekście planowanej modernizacji zajezdni Redutowa i planów budowy torowiska tramwajowego na Kasprzaka? Czy w czasie wspomnianych modernizacji należy 

spodziewać się, że wyjazd z Ulrychowa i budowanych tam nowych osiedli przy Redutowej (Danone), Nakielskiej, Sowińskiego będzie ograniczony do komunikacji nowym metrem i liniami tramwajowymi 

na Wolskiej?

Szanowni Państwo,

Zwracam się prośbą o informację na kiedy planowane są konsultacje dot.komunikacji w rejonie ul. Posag 7 Panien. Mieszkańców przybywa, a komunikacja pozostaje bez zmian. Obecnie jest tylko jeden 

autobus z bardzo długą trasą, przez co ciągle się spóźnia i pkp ursus płn.z przepełnionymi pociągami w godzinach szczytu. 

To zbyt mało jak na tak szybko rozwijająca się dzielnice. 

Szanowni Państwo, 

zmiana trasy E-2 omijająca okolice Feminy jest bardzo niekorzystna. 

Dużo dzieci wracało stąd autobusem ze szkoły na Solidarności 113c. 

Ich rodzice odprowadzający dzieci też. 

Przesiadka na wielkim i ruchliwym placu Bankowym jest bradzo uciążliwa. 

Dobrze byłoby tą zmianę. 

Ten rejon jest już dostatecznie zapchany samochodami. 

Szanowni Państwo,

chciałabym wyrazić swoją opinię w związku z planowanymi zmianami w ruchu autobusowym po otwarciu II linii metra na Woli. Jestem osobą pracującą na Uniwersytecie Warszawskim, mieszkającą na 

Grochowie. Jako osoba niezmotoryzowana, celowo nieposiadająca samochodu, zwolenniczka transportu publicznego, do pracy dojeżdżam (codziennie) niemal zawsze korzystając z linii 102. Informacja 

o jej skróceniu do Ronda Waszyngtona jest dla mnie bardzo złą wiadomością. Uniwersytet Warszawski to największy pracodawca na Mazowszu, z Pragi Południe, również z Grochowa, dojeżdża na 

Kampus przy Krakowskim Przedmieściu wiele osób - pracowników i studentów. Znam kilka takich osób. W godzinach porannych, między 7 a 10, autobus jest pełen pasażerów, wielu z nich wysiada na 

przystanku Nowy Świat lub Uniwersytet. To samo można powiedzieć o godzinach popołudniowych, o 16-18. Czy nie lepiej byłoby, jeśli już konieczne są takie zmiany, zamknąć trasę autobusu w okolicy 

Krakowskiego Przedmieścia? Lub skrócić trasę tylko w godzinach mniejszego ruchu, między godzinami 11-15, 19-23? 

Proszę nie zapominać, że na Grochów metro przez wiele następnych lat nie dotrze. Czy przedłużenie linii metra na Wolę ma oznaczać wykluczenie transportowe dla mieszkańców Grochowa??? 

Będę wdzięczna, jeśli przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian naprawdę wezmą Państwo pod uwagę opinie pasażerów. Tych, którzy codziennie korzystają z transportu publicznego.

Absolutny sprzeciw proponowanym planom skrócenia trasy 102 do Ronda Waszyngtona . Obecna trasa jest faktycznie b.długa co powoduje bardzo nieregularne przyjazdy ale jest to jedyne połączenie 

z Powiślem. Piszę to w imieniu wielu osób 



Szanowni Państwo,

jako mieszkańcy Koła skupieni dookoła ul. Deotymy wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec proponowanych zmian dot .kursowania autobusów linii 184 oraz 197. Obecnie autobusy te kursują w wysokiej 

częstotliwości oraz zapewniają jedyny bezpośredni dojazd na Ochotę oraz Bielany. Pobliskie tramwaje 20, 23 i 24 wymagają przesiadek, które wydłużają podróż do tych dzielnic nawet dwukrotnie. 

Proponowany autobus linii 129 na Ursus, z kursowaniem jedynie co pół godziny, brzmi jak ponury żart. Zdajemy sobie sprawę, iż linie będą przesunięte na ul. Ciołka, aczkolwiek dla mieszkańców 

bardziej oddalonych od Metra (np. ul. Czorsztyńska, ks. Sitnika, Obozowa) odległość do przejścia robi się spora (szczególnie biorąc pod uwagę dogodność obecnego przystanku przy ul. ks. Sitnika i 

Deotymy). Mieszkańcy rejonów skupionych wokół ul. Deotymy znajdują się dalej od najbliższej stacji Metra przy ul. Księcia Janusza, w porównaniu do mieszkańców ul. Ciołka. Jako mieszkańcy tych 

rejonów żądamy utrzymania tych linii, a przynajmniej zapewnienie bezpośredniego dojazdu do stacji Metra (chociażby poprzez trasowanie linii 184 dotychczasowym biegiem, tj. przez ul. Deotymy oraz 

Park Moczydło). 

Nie jesteśmy osobami wykształconymi w zakresie planowania tras komunikacji miejskiej, jednakże upieramy się przy zapewnieniu nam dogodnego transportu do najnowszej stacji Metra oraz dzielnic 

miasta nie obejmujących tylko Śródmieścia. Przy obecnych planach praktycznie tracimy możliwość sensownego dojazdu na Ochotę (w tym najbliższy dworzec kolejowy dalekobieżny - Dworzec 

Zachodni, a SKM z PKP Koło takiego nie zapewnia) i Bielany (konieczność przesiadki na tramwaje wydłuża czasowo drogę do prawie 40 minut w stronę Metra Młociny, w porównaniu do 20-kilku minut 

bezpośrednim autobusem 184). Nie możemy również korzystać z udogodnień nowych stacji Metra - konieczność przejścia takich odległości pieszo niweluje różnicę czasową, którą Metro będzie dawać.

Liczymy na pozytywny odzew i sprawiedliwe potraktowanie zarówno mieszkańców skupionych wokół ul. Ciołka, jak i ul. Deotymy i Obozowej.

Szanowni Państwo

Zwracam się z prośbą o utworzenie naziemnego przejścia między przystankami tramwajowymi na przystanku Zajezdnia Wola. Często przesiadam się w tym miejscu i konieczność zejścia po schodach i 

ponownego wejścia w celu dalszej jazdy jest absurdalnym utrudnieniem nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich osób starszych, matek z wózkami, czy inwalidów. W innych miejscach Warszawy, np. przy 

Hali Marymonckiej można przejść z przystanku na przystanek bez żadnych utrudnień. 

Dzień dobry

Bardzo ucieszyło by mnie przedłużenie trasy 149 do nowej stacji metra przy Górczewskiej.

Dzień dobry,

Wnoszę o pozostawienie trasy autobusu 171 w dotychczasowym przebiegu.

Szanowni Państwo.

Jako mieszkanka ulicy Górnośląskiej (odcinek między Rozbrat a Wisłostradą) jestem ZDECYDOWANIE PRZECIWNA planowanej zmianie trasy linii 171. 

Uruchomienie nowych stacji metra, które jest korzyścią dla mieszkańców Bemowa, nie może oznaczać utrudnienia życia mieszkańcom innej dzielnicy, którzy tylko stracą, nic nie zyskując w zamian!

Nasze osiedle "od zawsze" miało autobusowa połączenie z Kołem/Bemowem najpierw (lata 70., 80.) liniami 166 i 155, a po ich zmianach linią 171. 

Proponowane przez Państwa przedłużenie trasy 517 nie zrekompensuje mieszkańcom osiedla Torwar utraty dogodnego połączenia z Bemowem. 

Jeśli 171 miałoby zniknąć z Solca/Powiśla, proszę rozważyć uruchomienie autobusu kursującego na dotychczasowej  trasie 171 od Torwaru przynajmniej do ronda Daszyńskiego albo nawet do 

skrzyżowania Kasprzaka z al. Prymasa Tysiąclecia.

A 112 - powinien pozostać na trasie Karolin - CH Marki. Nie można zmuszać pasażerów do ciągłych przesiadek. Są osoby, które nie są w stanie ciągle wsiadać i wysiadać z autobusu lub 

autobusu/metra. Dla osób z wózkami, starszych, o ograniczonej sprawności to jest bardzo duże utrudnienie. Poz tym co z przystankami wspólnymi? Brak.

T 10 - sugeruję, aby skierować tramwaj 10 na trasę od ul. Płockiej prosto do kina Femina i dalej skręt do Dworca Centralnego. 10 w całości pokrywa się z 11 (11 można by wydłużyć do Ronda ONZ), a 

brakuje bezpośredniego połączenia tramwajowego z ul. Solidarności/Żelazna do Dworca Centralnego. Poprzednie rozwiązanie z czasu remontu ul. Kasprzaka było o wiele wygodniejsze i nie zmuszało 

do przesiadek. 

Ogólnie rzecz ujmując propozycje ztm są "antypasażerskie", ponieważ uwzględniają tylko ludzi młodych i zdrowych, a nasze społeczeństwo niestety takie nie jest.

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o wydłużenie proponowanej trasy linii 520 na Wolę - do pętli Esperanto (po dawnej trasie linii 527) lub do Okopowej. Skrócenie 520 do Centrum oznacza pozbawienie okolic Kina 

Femina i Wola-Ratusz bezpośredniego połączenia z Centrum. Tymczasem przesiadki przy Dw. Centralnym z/do tramwajów 17,33,41 są niedostępne nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale 

nawet rodziców z wózkami dziecięcymi. O ile skrócenie E-2 można zaakceptować, to likwidacja 520 w tej części miasta oznacza brak nie tylko bezpośredniego połączenia z Centrum, ale również z Trasą 

Łazienkowską (przesiadki przy GUS z tramwajów do autobusów również dostępne tylko dla osób młodych i zdrowych).

Witam serdecznie 

Jako mieszkaniec osiedla młodych przy ul Nasielskiej zgłaszam sprzeciw do zmiany trasy 102 . Jeżeli chca Państwo skrócić jego bieg to nie na Gocławek to jakaś paranoja. Proszę o inne rozwiązanie 

dla tej linii. Jest to jedyne wygodne połączenie bezpośrednie na Saska Kępę i starówkę a nawet na pl Grzybowski. Tam metro nie dojeżdża!!!!

Bardzo proszę, aby autobusy nr 171 i 112 kursowały nadal w/g tras jak dotychczas. Metro jak najbardziej jest wyczekiwane przez mieszkańców, ale wszędzie nie dojedzie. To są najszybsze i sensowne 

połączenia że Śródmieściem i Markami.

Nie zgadzam się ze skróceniem lini171 do J. Olbrachta oraz lini 112do Nowego Bemowa.Korzystam z tych lini i bardzo te zmiany utrdnią mi dojazdy do pracy,lekarzy.

Szanowni Państwo, 

w nawiązaniu do załączonej korespondencji przesyłam dodatkową propozycję: 

1. korektę trasy linii 201: NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Piastów Śląskich – Osmańczyka – Pieniążka – Obrońców Tobruku – ks. Bolesława – ks. Janusza – Górczewska – METRO 

KSIĘCIA JANUSZA – Górczewska – Ciołka – Newelska – ks. Janusza – ks. Bolesława – Obrońców Tobruku – Pieniążka – Osmańczyka – Piastów Śląskich – Powstańców Śląskich – NOWE BEMOWO 

Dzień dobry,

Chciałabym zwrócić uwagę na brak wystarczającej komunikacji na ul. Posag 7 Panien na Ursusie. 

Obecnie na terenach pofabrycznych leżących bezpośrednio przy ulicy budowanych jest 5 dużych osiedli. Już w ciągu najbliższego roku wprowadzi się tam kilka tysięcy osób. 

Na ulicy funkcjonują juz przystanki ZTM, jednak jedyny kursujący autobus to 177, który jest linią mocno lokalną  ( jeździ tylko w obrębie Ursusa). Bliskość stacji Ursus Północny nie rozwiązuje problemu - 

komunikacja kolejowa umożliwia  dojazd wyłącznie do centrum, a ilość i częstotliwość kursowania pociągów są mocno ograniczone, do tego pociagi ulegają częstym awariom lub nie kursują z innych 

powodów.

Szamoty jako dynamicznie rozwijająca się część miasta przyciągająca głównie młodych ludzi potrzebuje dobrych i częstych połączeń przede wszystkim z największymi zagłębiami biurowymi (Rondo 

Daszyńskiego, Służewiec), centrum oraz dzielnicami sąsiadującymi (Bemowo, Włochy).

Bardzo proszę o przyjrzenie się sytuacji w tej części Warszawy i rozważenie utrworzenia nowych linii kursujących na ul. Posag 7 Panien.

Witam

Jestem mieszkańcem nowo wybudowanego osiedla przy ul. Polki 1 na Warszawskim Ursynowie,

Przystankiem najbliższym w okolicach naszego osiedla jest Poloneza 02.

Na nasze osiedle które docelowo będzie zamieszkiwać kilka tysięcy osób w tym momencie można dojechać przede wszystkim linią autobusową 331 która zaczyna kurs Metro Wilanowska jadąc na 

Lotnisko Chopina. 

Jest jednak duży problem z dotarciem do domu po godzinie 17:15 gdyż linia 331 wtedy przestaje kursować , co w opinii mieszkańców jest fatalną sytuacją gdyż dużo osób właśnie wtedy kończy prace. 

Reasumując zwracam się z prośbą o wydłużenie kursowania lini 331 w kierunku Lotniska Chopina, w obecnej sytuacji nie ma możliwości dotarcia z Mokotowa (Metro Wilanowska) w godzinach 

popołudniowych z pracy do domu.

Bardzo proszę o odpowiedź lub przekierowanie tego pisma do odpowiedniej osoby

Dzień dobry, 

Bardzo proszę, o ile to możliwe, o wzięcie pod uwagę i rozważenie pozostawienia przynajmniej jednej linii autobusowej łączącej bezpośrednio Bemowo-Ratusz z Rondem Daszyńskiego. Do tej pory były 

aż 3 linie autobusowe łączące te dwa punkty. Obecnie zaś, ponieważ wszystkie linie będą zatrzymywać się przy metrze Księcia Janusza, podróż na tym relatywnie krótkim (i kluczowym) odcinku będzie 

wymagała przesiadki (która wymaga dodatkowego zejścia pod ziemię i wyjścia na powierzchnię). Obecność tramwaju między tymi punktami niestety nie rozwiązuje sprawy, bo jeżdżą one już teraz 

dłuższą drogą skręcając w ulicę Skierniewicką.

Bardzo proszę o wzięcie pod uwagę faktu, że przy metrze Rondo Daszyńskiego wyjścia z metra są tylko po jednej stronie bardzo dużego skrzyżowania, co wydłuża czas przemieszczania się do 

kompleksu biurowców po drugiej stronie ulicy Towarowej (względem wyjść z metra).

Reasumując, otwarcie metra na Woli paradoksalnie mogłoby w efekcie wydłużyć czas transportu z Bemowa Ratusz do biurowców po wschodniej stronie Ronda Daszyńskiego. 

Szanowni Państwo, 

w związku z informacją o planowanej zmianie trasy kursowania linii 102 po uruchomieniu metra na Woli, wyrażam swoje zaniepokojenie i sprzeciw przeciwko takiej decyzji. Skrócenie trasy do Ronda 

Waszyngtona oznacza dla mieszkańców Pragi Południe systematycznie korzystających z tego środka transportu utrudnienie w dotarciu do pracy i szkoły. W godzinach porannych autobus jest 

wypełniony niemal w 100%, a osoby z niego korzystające przemieszczają się nie do Ronda Waszyngtona, ale zdecydowanie dalej – Centrum Nauki Kopernik, Uniwersytetu Warszawskiego, Mennicy a 

także przystanku końcowego Młynów. Po skróceniu trasy mieszkańcy Pragi Południe stracą bezpośrednie połączenie komunikacyjne z Wolą.

Liczę na zainteresowanie głosem mieszkańców, użytkowników komunikacji miejskiej oraz na finalne pozostawienie obecnej trasy linii 102 bez zmian.

Nie zgadzam się z zawieszeniem kursowania linii 520!!!

Dzień dobry, 

Moja propozycja w sprawie konsultacji Bemowo Metro, to wydłużenie trasy o jeden przystanek autobusu nr 201 z Dalibora do Metra Księcia Janusza i z powrotem do przystanku Koło. 



Szanowni Państwo,

w związku z informacją o planowanej zmianie trasy kursowania linii 102 po uruchomieniu metra na Woli, wyrażam swoje zaniepokojenie i sprzeciw przeciwko takiej decyzji. Skrócenie trasy do Ronda 

Waszyngtona oznacza dla mieszkańców Pragi Południe systematycznie korzystających z tego środka transportu utrudnienie w dotarciu do pracy i szkoły. W godzinach porannych autobus jest 

wypełniony niemal w 100%, a osoby z niego korzystające przemieszczają się nie do Ronda Waszyngtona, ale zdecydowanie dalej – Centrum Nauki Kopernik, Uniwersytetu Warszawskiego, Mennicy a 

także przystanku końcowego Młynów. Po skróceniu trasy mieszkańcy Pragi Południe stracą bezpośrednie połączenie komunikacyjne z Wolą.

Liczę na zainteresowanie głosem mieszkańców, użytkowników komunikacji miejskiej oraz na finalne pozostawienie obecnej trasy linii 102 bez zmian.

Dzień dobry, 

Proszę o pozostawienie linii 171 bez zmian. Jest to jedyna linia, która łączy bezpośrednio Bemowo (Nowe Bemowo, Górce, Jelonki) z ośrodkami kulturowo - sportowymi jak Torwar i stadion Legii. Poza 

tym jako jedyna linia jedzie przez centrum dalej niż do dw. Centralnego (Rondo de Gaulle, pl. Trzech Krzyży, Solec), co jest ważne w przypadku awarii metra, która się zdarza. Wszyscy ludzie w 

przypadku wstrzymania metra nie zmieszczą się do autobusu linii 109.

Dzień dobry. Proszę o nie zmienianie trasy autobusu 167 po uruchomieniu  metra na Woli z uwagi na dojazd Dziecka do szkoły na redutową i dojazd do tramwaju. Od strony ulicy Olbrachta jest kilka 

osiedli więc prośba dotyczy wielu pasażerów. Chodzi o codzienny dojazd do pracy i szkoły. Proszę o wyrozumiałość.

Dzień dobry,

Uprzejmie proszę o uruchomienie linii autobusowej od osiedla „Na Woli” ul. Fort Wola 12a-12c do stacji metra „Księcia Janusza” w związku z tym, że osiedle jest duże i brak w okolicy środka transportu 

do stacji metra, która jest w odległości 1200 m. od osiedla.

Witam

Prośba o włączenie linii 523 do przestanku „Dywizjonu 303”.

Obecnie jest to łącznik pomiędzy Boernerowem a duza ilością skupisk bloków wzdłuż Dywizjonu 303.

Bardzo dużo osób korzysta z tego przestanku.

Prośba o podłączenie linii 523 pod przestanek „Dywizjonu 303” przynajmniej zrobieniem go „na żądanie”.

dziekuje

Szanowni Państwo,

w ramach konsultacji chciałbym zgłosić swoje uwagi do projektu reformy tras autobusowych.

Linia metra od ul. Płockiej skręca do Ronda Daszyńskiego i nie obsługuje przystanku Wola Ratusz.

W Państwa propozycji na tym przystanku ma pozostać jedynie autobus 190 kierujący się na Pragę Północ, a kiedyś było jeszcze E-2, 171 i 520.

Linia 520 umożliwiała dojazd do pl. Konstytucji z dogodną przesiadką (ten sam przystanek) na linie 131, 501, 519 i 522 przejazd ul. Goworka do Sadyby i Wilanowa.

Linia 520 dawała również możliwość dojazdu bezpośrednio do Pragi Południe (Marysin).

W przedstawionej propozycji przejazd na podanych relacjach wiązać się będzie z uciążliwymi przesiadkami (tramwaj Metro Ratusz - przejście podziemne, autobus pl. Konstytucji).

Przejazd Metrem od stacji Metro Ratusz do Metra Politechnika w godzinach szczytu jest mocno utrudniony ze względu na obłożenie pociągu pasażerami z dalszych dzielnic, a po otwarciu nowych stacji 

obłożenie jeszcze wzrośnie.

W związku z powyższym bardzo proszę o pozostawienie autobusu 520 od ul. Płockiej, a nie z okolic Metra Centrum.

Szanowni Państwo,

Stanowczo sprzeciwiamy się skróceniu linii 112 do przystanku (pętli) Nowe Bemowo. Jest to JEDYNY, JEDYNY! autobus który łączy Jelonki i Górce z Chomiczówką. I to wygodnie, bo najprostszą drogą 

(ul. Powstańców Śląskich). Dlaczego ZTM konsekwentnie pozbawia mieszkańców możliwości poruszania się autobusami po ul. Powstańców Śląskich w obrębie jednej dzielnicy? Oczywiście, są też 

tramwaje, ale skoro musicie już coś usuwać z Powstańców, to może zlikwidujcie sobie 11-tkę, która dojeżdża tylko do Piasków? Pasażerowie potrzebują się dostać z Jelonek i Górc nie tylko na na 

Chomiczówkę, ale i na Bielany i Bródno - podpowiedzcie w jaki sposób dojechać tam metrem?? Dodajmy jeszcze, że 112 też dociera do metra (Słodowiec) i pasażerowie z Jelonek i Górc z tego 

korzystają. Skrócenie linii 112 naprawdę nie jest w porządku w stosunku do mieszkańców rozrastającej się dzielnicy, których traktujecie bardzo nieładnie od wielu lat, zabierając kolejne połączenia 

(zmiana trasy 184, likwidacja 512, 506, 507, E-2 itd.)

Witam

Jestem mieszkanką Bemowa a dokładniej Jelonek.Propozycje ZTM zmian w trasach autobusowych po otwarciu II linii metra są jak dla mnie niepokojące,Pracuję w okolicy Ronda Radosława Moja droga 

do pracy z przesiadką z czasu z przed budowy metra wynosiła 20 min góra 25 min (171 lub 190 do leszna i tramwaj).Obecnie jest to 30-40 min z 2-3 przesiadkami (tramwaje).Metro niczego w moim 

przypadku nie rozwiązuje a zmiany tylko utrudnią mi życie ( w planach brak autobusu 171 bo tylko do Ksiecia Janusza).Martwi mnie również brak E2 którym bezpośrednio można było w szybkim czasie 

dojechać na Mokotów i Wilanów ( teraz to jest wyprawa z przesiadkami).Ponadto liczyłam na powrót lini 184 na starą trasę(czyli do Elektrociepłowni  Wola i dalej Powstańców  Śląskich).Tutaj 

argumentem "przeciw " są tramwaje ale nie raz stało się tak że była awaria trakcji lub wagonów i na Jelonki z miejsca od Elekcyjnej trzeba jechać na 3 przesiadki a jest to raptem kilka 

przystanków.Bardzo  chciałam rozbudowy metra bo sadziłam że będzie dodatkową możliwością podróżowania po Warszawie .Niestety okazuje się że z mojej okolicy zamieszkania  ( a są to osiedla i 

domy  na kilka tysięcy mieszkańców) będę miała ok 10 możliwości na dojazd do metra ale tylko i wyłącznie do metra.  Osoby odpowiedzialne za planowanie transportu muszą się liczyć z pasażerami 

którzy z metra nie będą korzystali bo dla tych to będą zmiany na gorsze.

Dzień dobry

Jestem rodzicem dziecka które przez najbliższe 4 lata będę wozić do szkoły na ul Redutową, zadaje Państwu pytanie jak? Będziemy pieszo chodzić 4 przystanki?

 Jak mam to zrobić w chwili skasowania linii nr 155?

Dlaczego trasa autobusu linii 167 ulega zmianie i wydłuża czas dojazdu do ul Grójeckiej/Żwirki o ok. 10 min? Jaki sens jest przekserowania linii autobusowej

Jaka linia autobusowa będzie kursowała na trasie ZNANA-REDUTOWA-WOLSKA?

Witam. Chciałabym wyrazić swoją opinię o zmianie trasy dla autobusu linii 112. Mieszkam na Bemowie od urodzenia i wydaje mi się że niektóre linie takie jak 112  nie powinny być zmieniane. Do pracy 

jeżdżę na 5 rano na Bielany. Niestety jedynym bezpośrednim dojazdem jest autobus nr 112 i to jeszcze pierwszy jaki jest. To jedyne takie połączenie bo tak musiałabym jeździć nocnymi co nie jest zbyt 

przyjemne. Poza tym jeździ nim bardzo dużo osób zarówno rano jak i popołudniu. Zwracam się z prośbą o nie zmienianie trasy dla linii 112.  

Szanowni państwo,

Pisze w sprawie konsultacji społecznych związanych z planowanym skróceniem i zmniejszeniem częstotliwości kursowania linii 102. 

Bardzo prosze o uwzględnienie tego jaka role ta linia odgrywa dla praktycznie wszystkich mieszkańców Grochowa. Zapewnia bezpośrednie połączenia zarówno z Powiślem, Śródmieściem oraz Wola. 

Sam osobiście korzystam z tej linii kilka razy w tygodniu, podobnie jak moja babcia dla której jest wyjątkowo ważna gdyż zapewnia połączenia z miejscami jej aktywności społecznej oraz lekarzem. 

Podobnych osób są setki - i jak widać połączenia tramwajowe ani druga linia metra nie spowodowały spadku zainteresowania linią. 

Prosze o uwzględnienie tych uwag i ponowne przeanalizowanie tego jak ta linia jest mieszkańcom Grochowa oraz innych dzielnic potrzebna. Szanowni Państwo,

ze strony Urzędu Dzielnicy Wola dowiedziałam się do konsultacjach i w ich ramach chciałabym zgłosić moje uwagi. Na wstępie chciałam jednak zaznaczyć, że uważam, że komunikacja miejska w 

Warszawie jest bardzo silnym puntem miasta, tzn. działa dobrze i jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Dzięki temu mogę mieszkać w Warszawie nie mając samochodu. Przy czym mam też kilka uwag.

Mieszkam na rogu Żelaznej i Grzybowskiej, gdzie na około powstają liczne budynki mieszkalne i biurowce. W związku z tym zagęści się ruch i mieszkańców i osób, które będą tam przyjeżdżały do pracy 

lub załatwić sprawę. Z tego powodu chciałabym prosić o zwiększenie częstości kursowania linii 105, a dowiedziałam się, że planują Państwo jej skrócenie, powodujące, że na tym odcinku trasy 

komunikacja miejska by wręcz zanikła. Zastanawiałam się też czy nie można uruchomić połączenia, które jechałoby bezpośrednio do Dworca Centralnego, bo to niby blisko, ale nie ma tam jak łatwo 

dojechać.

Co więcej uważam, że należy przebudować rondo Daszyńskiego, bo nie ma wejścia do metra z dwóch jego rogów, a to olbrzymie skrzyżowanie i niełatwe dla pieszego do pokonania. Proszę więc o 

dobudowanie przejść podziemnych, aby nazwa stacji "Rondo Daszyńskiego" była spójna z faktycznym usytuowaniem stacji i możliwościami dostępu do niej z każdej strony ronda.

Chciałabym też prosić o zwrócenie uwagi na stosowanie klimatyzacji w autobusach. Kiedyś w październiku jechałam raz na lotnisko linią 175 i raz do Marek linią 191, kiedy były dość ciepłe dni, co 

oznaczało temperaturę ok. 16 st. C. W obu przypadkach w autobusach była włączona silna klimatyzacja, co uważam za przesadę. W efekcie, o ile na przystanku mogłam czekać na autobus prawie bez 

zakładania kurtki, to w autobusie musiałam się porządnie ubrać, bo marzłam. 

W związku z planowanymi zmianami tras autobusów po uruchomieniu linii metra na Woli  uprzejmie prosimy o przywrócenie autobusów linii 520  i  171.

Interesujący mnie odcinek to od ul. Płockiej do Okopowej. Zabrano nam wszystkie autobusy pozostawiając 190, które zwykle było tak zatłoczone, że nie sposób było do niego wsiąść. 190 powinno 

jeździć ulicą Wolską a na Górczewskiej powinna być przywrócona linia 520 i 171. 

Na którymś ze spotkań konsultant stwierdził, że ulicą Wolską nie mogą jeździć autobusy ponieważ tam są tramwaje. Dlaczego?  Przecież ten autobus może jeździć po torach i korzystać z przystanków 

tramwajowych tak jak to się odbywa od Pl. Bankowego do Dw. Wileńskiego.

Nie mamy również możliwości bezpośredniego dojazdu do dworca Centralnego,  tramwaj 24 nie rozwiązuje problemu.

Nie podoba nam się również trasa autobusu 106, który całą trasę pokonuje równolegle do linii metra:  Królewska (linia 106)  - Świętokrzyska linia metra odcinek 300m.  Bez sensu, tę linię można 

zlikwidować bez szkody dla kogokolwiek. Mieszkańcy ul. Grzybowskiej mają 105 a Siedmiogrodzkiej metro , tramwaje

i autobusy w odległości mniejszej niż od ul Karolkowej do stacji metra Płocka lub stacji metra Młynów.

Natomiast linia 520 jest doskonałym połączeniem trzech dzielnic: Woli, Śródmieścia , Pragi Południe i Marysina, przebieg trasy  pokrywa się tylko częściowo z przebiegiem I linii metra. Dlaczego ZTM 

koniecznie chce zmienić coś, z czego wszyscy są zadowoleni? Nie ma żadnej innej alternatywy dla przebiegu trasy 520. Tylko ciągłe przesiadki.  Trzeba też brać pod uwagę, że jak wszędzie tak i w tej 

okolicy są też seniorzy, dla których problemem jest ciągłe przesiadanie się i bieganie po schodach metra (windy dość często mają awarie) Jesteśmy rozgoryczeni. Mieszkaliśmy w dobrze 

skomunikowanej dzielnicy, metro  jak się okazało jest naszym przekleństwem a ZTM wydatnie się do tego przyczynia. 

Konsultacje, które się odbywają nie dają nam gwarancj zmian w komunikacji. 

Dominuje przeświadczenie, że zmiany zostały już "przyklepane", mamy przykre doświadczenia po konsultacjach w sprawie zwężenia ulicy Górczewskiej. Konsultacje się odbyły, nikt nie chciał zwęzenia 

ulicy ale jednak ją zwęzono. Proszę się zatem nie dziwić, że teraz wydaje się nam podobnie.

Pozdrawiam licząc na przywrócenie autobusu linii 520.



Szanowni Państwo,

Po zapoznaniu się z propozycjami nowych tras linii autobusowych po otwarciu metra na Woli, mam poniższe uwagi. Ogólny komatarz jest taki, że zmiany są bardziej dogodne dla mieszkańców Bemowa 

niż dla mieszkańców Woli / Ulrychowa.

Zmiany tras autobusów są dostosowane do metra i oczywiście chodzi o to, aby mieszkańcy wykorzystywali nowe możliwości komunikacyjne. Jednak nie wszyscy mieszkańcy korzystają i będą  korzystali 

z metra w swoich codziennych dojazdach do pracy i szkoły, gdyż metro nie obsługuje ważnych dla nich kierunków. 

Jestem mieszkanką okolicy pętli Znana i poza dojazdem stamtąd do metra potrzebny też jest dojazd do szkoły na Redutowej, pływalni, tramwajów na Wolskiej (i za jakiś czas Kasprzaka) oraz na 

Ochotę, na przykład do Dworca Zachodniego. Po propnowanych zmianach nie będzie żadnego bezpośredniego autobusu do szkoły, a przesiadki lub marsz z ronda Krygiera nie są dobrym 

rozwiązaniem dla młodszych dzieci. Podobnie, jedynym bezpośrednim autobusem w kierunku Ochoty będzie 167, którego przejazd na trasie przez stację Księcia Janusza wydłuży dojazd w godzinach 

szczytu o co najmniej 10 minut. Przesiadka na rondzie w 154 to pozornie dobra alternatywa, bo 154 przed zmianami przyjeżdżało ze Starego Bemowa bardzo zatłoczone. Teraz również korzystam z tej 

linii i widzę podobne obłożenie. 

W związku z powyższym, proponuję zostawić trasę linii 167 w obecnym kształcie od pętli Znana przy jednoczesnym zwiększeniu częstotliwości kursowania linii 201. Pętla Znana obsługuje mieszkańców 

starych i nowych osiedli na zachód od Redutowej oraz mieszkańców domów jednorodzinnych przy linii kolejowej. Obecnie powstają również nowe osiedla pomiędzy Człuchowską a Cmentarzem 

Wolskim, więc liczba mieszkańców tej okolicy znów niedługo wzrośnie. Potrzebne są rozwiązania komunikacyjne, które zapewnią w miarę wygodne połączenie tego obszaru dzielnicy z różnymi 

Witam serdecznie,

Przekazuje propozycje dla linii autobusowych kursujących  w obrębie ulic: Olbrachta, Górczewska, Księcia Janusza, Redutowa, Ciołka, Deotymy, Elekcyjna, Powstańców Śląskich.

109 powrót na starą trasę: St. Bemowo - bez zmian do skrzyżowania Płocka/ Górczewska i dalej starą trasą - Dw. Centralny

129 PKP Ursus - starą trasą do skrzyżowania Olbrachta / Górczewska. Prosto w Księcia Janusza na pętle Koło. Powrót z Koła  - Obozowa - Ciołka - Górczewska - Olbrachta - Człuchowska - 

Powstańców Śląskich i dalej starą trasą do PKP Ursus. wydłużenie godzin kursowania do 22. Ostatni kurs 22:15 z pętli Koło do przystanku : Wałowicka 01

154 P+R Okęcie - bez zmian do Redutowej. Redutowa - Olbrachta - Górczewska - St. Bemowo (powrót bez zmian)

155 Torwar - Tamka - Świętokrzyska - Żelazna - Grzybowska - Skierniewicka - Wolska - Redutowa - Olbrachta - Znana ( powrót: taki sam jak w stronę Znanej )

167 - Znana - Olbrachta - Górczewska - Elekcyjna - Wolska - Prymasa i dalej starą trasą ( powrót także do Elekcyjnej)

171 - Chomiczówka - Wrocławska - Dywizjonu 303 - Obozowa - Deotymy - Górczewska - Okopowa  -  Al. Solidarności i dalej starą trasą - Torwar ( powrót: bez zmian  dopiero na odcinku od przystanku 

Żelazna ulicą Al. Solidarności - Okopowa - Leszno - Górczewska - Deotymy - Obozowa - Dywizjonu 303 - Wrocławska -  Powstańców Śląskich - Chomiczówka )

520 - przedłużenie linii do pętli Nowe Bemowo

E2 - bez zmian Wilanów  -  Nowe Bemowo

Pozdrawiam serdecznie,

Szanowni Panstwo,

jako mieszkanka Jelonek od lata obserwuje eksperyment "na zywym organizmie", czyli zmiany w komunikacji miejskiej dotyczace dzielnic Wola, Bemowo. Niestety, stale na gorsze. Juz kilkukrotnie 

pisalam w tej sprawie do Panstwa. Jak wielu mieszkancow tej czesci Warszawy od lat prosze o przywrocenie kursowania "czerwonych" linii autobusowych 501 i/lub 506 z Petli Gorczewska czy linii E2. 

Panstwa nowe pomysly sytuacje tylko pogarszaja. Np. plany skracania linii 105 (wycofanie z Powisla) tez sa nie do przyjacia. Odcinaja Panstwo wyzej wymienione dzielnice od polaczen 

BEZPOSREDNICH z innymi czesciami naszego miasta!!! W zwiazku z budowa II linii metra i likwidacja petli tramwajowej Gorczewska dojazd do Centrum (np. Placu Konstytucji) jest powazanie 

utrudniony. Koniecznosc kilku przesiadek znaczaco wydluza podroz. Na pewno powazanie utrudnia przemieszczanie sie po miescie szczegolnie osobom starszym, chorym, niepelnosprawnym, na 

wozkach, o kulach, z bagazami czy wozkami dzieciecymi (czas i bezpieczenstwo). M.in. w trosce o czystosc powietrza, zmniejszenie korkow (rezygnacja z dojazdow wlasnym samochodem) wszyscy 

zachecaja do korzystania z komunikacji zbiorowej. Tlok, ktory panuje w szczycie porannym i popoludniowym w autobusie 109 jest trudny do opisania. 

Bardzo proszę o pozostawienie autobusu linii 520. Ewentualnie żeby jeździł z Marysina do Młynowa. Mieszkam przy ulicy Okopowej, a stąd ciężko mi będzie dojechać na ul Marsa, przy której pracuję. 

Witam,

w nawiązaniu do prowadzonych konsultacji po otwarciu metra na Bemowie, proponuję, aby przynajmniej jedną linię autobusową (np. 149) skierować na ul Dywizjonu 303 (od ul Lazurowej do ul 

Powstańców Śląskich) z utworzeniem przystanku w okolicach przystanku tram os Zielony Staw, która dojeżdżać będzie do metra. 

Ułatwi to mieszkańcom dojazd do 2 linii metra, a dodatkowo pomoże w dotarciu do Centrum, w momencie awarii linii tram 20, która jako jedyna obsługuje ul Dywizjonu 303 na tym odcinku. 

Dzień dobry,

Uważam że skrócenie trasy autobusu nr 520 jest błędem. Autobus dojeżdża teraz do sądu, szpitala i biurowców przy ul. Okopowej i Al Solidarności i Placu Bankowym. W grudniu z tej okolicy wycofano 

tramwaj nr 10. Przez co z centrum lub Pragi trudno tam dojechać. Metro nie wypełni braku tego autobusu

Pomysł likwidacji czy skracania jakiejkolwiek lini chociażby 520 czy 102 to skrajny debilizm w czystym rozumieniu gdzie zastępstwem mieni się półmetra z trzema przesiadkami i to się proponuje 

mieszkańcom nazwał bym to szczytem nezczelności i trzeba by za to komuś skopać dupę

Dzień dobry, zwracam się z uprzejmą prośbą o uruchomienie linii autobusowej łączącej Bemowo ze stacją metra Księcia Janusza najkrótszą możliwą drogą. Czyli Wrocławską lub Radiową do Koła i 

potem przez Księcia Janusza.

Szanowni Państwo,

Chciałabym wyrazić swoją opinie na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej w rejonie Ulrychowa po otwarciu ul. Górczewskiej i nowych stacji metra. 

Jestem mieszkanką osiedla przy ul. Sowińskiego i codziennie dojeżdżam do pracy w okolice Powiśla lub Centrum. Staram się na co dzień korzystać na z komunikacji miejskiej, ale zbyt często przegrywa 

ona z samochodem ze względu na:

- przeciążoną i stojąca w korku linię 523, do której przesiadam się z tramwaju jadącego Wolską lub autobusu 105 (przez przeciążoną mam na myśli taki tłok, że nie udaje mi się zmieścić do autobusu z 

przystanku przy PKP Wola - Wolska albo jeśli się zmieszczę, czuje jak innemu pasażerowi wibruje w kieszeni telefon. To, muszą Państwo przyznać, nie są ludzkie warunki),

- brak bezpośredniego tramwaju ani autobusu do centrum miasta. Czas dojazdu z przesiadkami jest o ok. 15-20 min dłuższy niż dojazd w szczycie w korkach samochodem,

- ponieważ ani mój dom ani praca nie znajduje się przy żadnej stacji metra, po otwarciu nowych stacji nadal dojazd komunikacją nie będzie konkurencyjny, bo będzie wymagał aż dwóch przesiadek, w 

tym chyba najbardziej uciążliwej w Warszawie z M2 do M1 przy Świętokrzyskiej (dom - autobus - stacja Księcia Janusza (M2) - M1 - autobus - praca). A to i tak przy założeniu, że będą istnieć połączenia 

do metra jadące ul. Olbrachta i będą jeździć odpowiednio często.

To co uratowałoby dojazd komunikacją miejską z rejonów Ulrychowa, to przywrócenie linii 520 na odcinku do Znanej (czyli trasy sprzed zamknięcia Górczewskiej), w takiej samej (bądź większej) 

częstotliwości kursowania. Było to bardzo wygodne i popularne połączenie, które zmieniłoby nawyki nie tylko moje, ale z pewnością wielu innych mieszkańców Ulrychowa. To połączenie nie będzie 

pokrywać się z linią metra M2 (zdubluje jedynie krótki odcinek od Księcia Janusza do Młynowa), a będzie służyć jako codzienny dojazd do m.in. pozostałych rejonów Woli, Centrum czy Powiśla.

Myślę, że mieszkańcom Ulrychowa i okolic należy się przywrócenie jednej z podstawowych tras dojazdowych po tylu miesiącach utrudnień. Liczę, że wezmą Państwo pod uwagę mój głos

Dzień dobry,

w związku z przeprowadzanymi konsultacjami w sprawie zmian komunikacji miejskiej na Woli, chciałabym wyrazić dwie uwagi do Państwa propozycji zmian:

(1) Linia 520

Uważam, że linia 520 powinna zostać na swojej obecnej trasie, gdyż oferuje mieszańcom Woli bezpośrednie połączenie z wieloma lokalizacjami w Warszawie i jej trasa nie będzie w żaden sposób 

zrekompensowana otwarciem metra. Codziennie już od 7.00 rano, autobus na pętli jest przepełniony pasażerami i to najlepszy przykład tego, że ludzie świadomie wybierają dokładnie to połączenie (a 

nie na przykład przejście się na Płocką i dojechanie do metra Rondo Daszyńskiego). 

(2) Tramwaj 10

Co prawda nie proponują Państwo zmian w związku z otwarciem lini metra na Woli, jednak chciałabym bardzo mocno zwrócić Państwa uwagę na skandaliczne przepełnienie tramwaju nr 10 w godzinach 

"szczytu", czyli już o 7 rano w okolicach Płockiej/Rogalińskiej w kierunku Wyścigów oraz odwrotnie w okolicach godzin 16-18 w odwrotnym kierunku, a także w weekendy. 

Tramwaje co 12 minut to zdecydowanie zbyt mała częstotliwość jak na jedyny tramwaj łączący tak duże mieszkaniowe/pracownicze dzielnice jak Mokotów, Śródmieście i Wolę. Dodatkowo, tramwaje są 

tak przepełnione, że już niejednokrotnie zdarzyło mi się nie zmieścić do wagonu i być zmuszoną czekać kolejne 12 minut ( a z opóźnieniem 15 minut) na następny, równie zapełniony tramwaj. 

Oczywiście jest to uciążliwe dla wszystkich podróżnych, ale w przypadku rodziców z dziećmi w wózkach lub osób niepełnosprawnych, to nie istnieje szansa w ogóle wsiąść w tramwaj nr 10 w godzinach 

6.45 - 9.00 czy po 15.45, co uważam za jawną dyskryminację. 

Tramwaj nr 10 nie pustoszeje w okolicach Metra Daszyńskiego, więc śmiem twierdzić, że otwarcie II linii metra nijak nie wpłynie na zmniejszenie obłożenia tej linii. 

Dodatkowo, tak mocne przepełnienie jest też realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa pasażerów w momencie nagłego hamowania.

Chciałabym wierzyć, że Państwa propozycje są poparte analizą matematyczną, jednak mam obawy, że niektóre decyzje są przypadkowe. Prosiłabym o informację jak Państwo kwantyfikują swoje analizy 

przed proponowaniem zmian. Dodatkowo, zachęcam wszystkich decydentów w ZTM do podróżowania tylko komunikacją miejską przynajmniej przez 2 tygodnie, najlepiej z wózkiem dziecięcym, abyście 

Państwo zobaczyli jakie są realne problemy pasażerów w Warszawie.

Będę wdzięczna za wzięcie moich komentarzy pod uwagę.



Dzień dobry!

Czytam o autobusach po otwarciu metra na Woli.  

Jak mieszkańcy okolic pętli Górczewska mają się dostać do nowo otwartych stacji metra na Woli? 109, które będzie kursować co 20 MINUT?! 154 co 15 MINUT? 190 dookoła Jelonek co zajmuje 

dodatkowe 15 minut? Chyba pamiętacie, że pętla tramwajowa Górczewska jest zamknięta. 

Chociaż utrzymajcie dotychczasowe kursowanie 109. 

112

Problemem 112 nie jest przejazd przez Jelonki i Połczyńską tylko wyjazd z CH M1 i przejazd przez most Grota-Roweckiego.  

A co z dojazdem autobusem do pętli Karolin? 

Może zamiast Człuchowską 271 powinno jeździć Lazurową i Górczewską? 

Dzień dobry,

zwracam się do Państwa z prośbą o odstąpienie od redukcji linii autobusowych zatrzymujących się przy przystanku "kino Femina". Tuż obok niego znajduje się szkoła, do ktorej uczęszczają moje dzieci, 

zatem codziennie z niego korzystamy. Taka lokalizacja to nie tylko ogromna wygoda ale przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci. Przeniesienie go oznaczałoby, że dzieci byłyby narażone na ryzyko 

związane z koniecznością codziennego przechodzenia przez jedno z największych warszawskich skrzyżowań. Jednocześnie zwracam się z prośbą o przywrócenie linii ekspresowej E-2 na 

dotychczasową trasę.

Witam.

Mieszkam przy ul. Tkaczy i aby dostać się n ul. Grzybowską czy Dobrą korzystam z autobusu 105, którego trasa ma się kończyć przy Rondzie Daszyńskiego. Korzystam też z autobusu 171 by dojechać 

na pl. Trzech Krzyży lub Rozbrat a proponowane jest znaczne skrócenie tej trasy.

Wygląda na to że pasażerowie dla których ten transport istnieje, napotkają wiele niedogodności dzięki państwa "modyfikacjom". Te działania są ewidentnie przeciwko pasażerom.

Dzień dobry,

chciałabym wyrazić swój sprzeciw wobec likwidacji linii 155- jest to linia która pozwala mieszkańcom osiedli przy ulicy Człuchowskiej, Jana Olbrachta,Znanej, Strakowej oraz innych okolicznych ulic 

dojechać do lini tramwajowych. Jest to także bardzo ważna linia dla strasznych dzieci SP, aby dogodnie i bezpiecznie (samodzielnie) dojechać do szkół oraz basenów (także boisk).

Mam nadzieje, że wyrażą Państwo zrozumienie dla potrzeb mieszkańców i nie zlikwidują tej lini. 

Szanowni państwo, 

Chciałbym prosić o rozważenie przedłużenia tras autobusów podmiejskich, które aktualnie kończą trasy na zajezdni Górczewska, aż do najdalej wysuniętej na zachód stacji metra, czyli, o ile się nie 

myle, stacji księcia Janusza. Chodzi mi oczywiście o linie 714, 719 i 729.

Dzień dobry,

Chciałabym się wypowiedzieć w sprawie sugerowanych zmian w przebiegu tras autobusowych. Napiszę tak, jeśli nadejdą te zmiany, ja na pewno porzucę komunikację miejską i wrócę do podróżowania 

do pracy samochodem. 

Wydaje mi się, że osoby proponujące te zmiany nigdy nie jeździły komunikacją, poza tym Warszawa to nie Paryż. Nie dojedzie się wszędzie metrem. Zabrano mi spod domu 28, powoduje to utrudnienia 

w dojeździe (i wielu osobom, które jeżdżą do pracy, do szkoły). Spowodowało to niewygodne przesiadki i wcześniejsze wychodzenie z domu. Teraz, jeśli zabierze mi się 112, którym jeżdżę do innej 

pracy, będę musiała się dwa razy przesiadać i nie wyobrażam sobie żebym zamiast w 20-25 minut dojeżdżała godzinę. Dodając, że jeśli zepsuje się tramwaj zostanie tylko łapanie taksówki. Metro jeździ 

w konkretnym kierunku, nie wszędzie. 

Super, że jest, ale większość wciąż potrzebuje autobusów i tramwajów i godnego dojazdu do pracy. Mam nadzieję, że głos podróżujących jednak zwycięży.

Uważam, że propozycja dotycząca kursowania autobusów w linii ulic Al. Solidarności – Leszno – Górczewska ograniczona tylko do jednej linii 190 jest zupełnie nie do przyjęcia. Jak widać w praktyce w 

kursowaniu metra też zdarzają się przerwy i wtedy jedna linia autobusowa nie załatwi sprawy. Należy zaznaczyć, że ulica Górczewska jest jedną z trzech głównych arterii łączących coraz większe bo 

stale rozbudowujące się osiedla na Bemowie oraz gęsto zaludnione miejscowości poza granicami Warszawy. Dla osób, które będą chciały bez kilku przesiadek przejechać tę trasę będzie to ogromne 

utrudnienie, dotyczy to zwłaszcza osób starszych a te rejony Woli są przez nie w dużym stopniu zamieszkałe. Ponadto spowoduje wzmożony ruch samochodowy na zwężonej ulicy Górczewskiej z 

powodu braku alternatywy i konieczności wielokrotnych przesiadek.

Mieszkaniec Woli przy stacji Metra Młynów

Szanowni Państwo

w związku z informacją o planowanej zmianie trasy kursowania linii 102 po uruchomieniu metra na Woli, wyrażam swoje zaniepokojenie i sprzeciw przeciwko takiej decyzji. Skrócenie trasy do Ronda 

Waszyngtona oznacza dla mieszkańców Pragi Południe systematycznie korzystających z tego środka transportu utrudnienie w dotarciu do pracy i szkoły. W godzinach porannych autobus jest 

wypełniony niemal w 100%, a osoby z niego korzystające przemieszczają się nie do Ronda Waszyngtona, ale zdecydowanie dalej – Centrum Nauki Kopernik, Uniwersytetu Warszawskiego, Mennicy a 

także przystanku końcowego Młynów. Po skróceniu trasy mieszkańcy Pragi Południe stracą bezpośrednie połączenie komunikacyjne z Wolą.

Liczę na zainteresowanie głosem mieszkańców, użytkowników komunikacji miejskiej oraz na finalne pozostawienie obecnej trasy linii 102 bez zmian.

Witam, 

Uważam, że zabranie autobusów  184 i 197 z ulicy  Deotymy i dalej Elekcyjnej, jest nie do przyjęcia. Na trasie tej są trzy szkoły, w tym dwie z nich to szkoły integracyjne do których dojeżdżają dzieci 

niepełnosprawne, jest również przychodnia i kościół, do których najciężej dostać się osobom starszym.  Dawniej kursował tą ulicą autobus linii 167 i nalepiej byłoby przywrócić poprzedni ład tj. 

Przywrócenie linii 167 na Deotymy oraz linii 159 i 197 na Ciołka, tak jak to było przed budową metra.  Nie wszyscy pracują w centrum lub się tam przesiadają, musimy mieć połączenie z ochotą, 

mokotowem, gocławiem, czy pragą południe itd. Jeśli  z jakiś względów nie będzie to możliwe, absolutną koniecznością będzie pozostawienie linii 184 na ul. Deotymy.

Autobusy linii 412 512 do dworca wschodniego bez zatrzymywania się na przestanku szwedzka co to ma być i nie podam swoich danych Albo autobus 120 częściej 

Szanowni Państwo,

Obecnie skasowano 3 tramwaje jeżdżące od Ratusz Bemowo do pętli os. Górczewska, w zamian nie wprowadzono żadnego autobusu, ani nie zwiększono częstotliwości kursowania ani 109, ani 154, 

jedynych 2 autobusów, które teraz jeżdżą, tak zresztą jak jeździły wcześniej. 

W planach po otwarciu stacji metra jest dalsze ograniczenie kursowania autobusów linii 109. Obecnie kursują co 6 minut w szczycie i na pętli z reguły nie ma już miejsc siedzących. Jest to bardzo 

popularna i oblegana linia. Planowana zmiana kursowania na raz na 20 minut, jest absolutnie nie do przyjęcia. Odetniecie nas już kompletnie od możliwości dojazdu do przystanku Klemensiewicza od 

stacji metra Księcia Janusza. To działania wręcz sabotażowe, i w języku kulturalnych ludzi nie ma dość obelżywych słów mogących dostatecznie odzwierciedlić podłość i złą wolę tych, którzy to wymyślili, 

żeby nam mieszkańcom odciąć możliwość dojazdu.

109 powinno odjeżdżać częściej niż obecnie. Apeluję, proszę, wręcz błagam o zmianę tego absurdalnego i szkodliwego pomysłu!

Dzień dobry, w związku z konsultacjami dotyczącymi autobusów po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli zgłaszam prośbę o zachowanie linii 520 i 171 na niezmienionej trasie (sprzed budowy 

metra). Obie linie autobusów są niezbędne dla mieszkańców podczas podróży przez Warszawę. Sprzeciwiam się planom likwidacji wyżej wymienionych linii autobusowych.  

Nieprzerwanie od trzech lat trwa dramat komunikacyjny związany z budową metra. 

Gwoździem do trumny była likwidacja pętli tramwajowej Os. Górczewska.

 

Otwarcie linii metra do KS. Janusza w niczym nie rozwiązuje problemu mieszkańców Bemowa – węzeł komunikacyjny Górczewska / Lazurowa, gdzie gęstość zaludnienia przekładająca się na liczbę 

pasażerów jest ogromna.

 

Komunikacja na trasie Os. Górczewska – Płocka róg Górczewskiej nie istnieje.

 

Jedyna linia 109 – dzięki, której można pokonać w najkrótszym czasie odcinek Os. Górczewska – Płocka  - to dramat.

Autobusy kursują za rzadko.

 

Z przystanku Os. Górczewska  podróżują mieszkańcy Osiedla Górczewska, nowobudowanych Osiedli przy Lazurowej oraz mieszkańcy podmiejskich miejscowości docierający na pętlę liniami 719, 714.

To powoduje, że nie można wsiąść do autobusu linii 109, dla starszych osób aby mieć miejsce siedzące w godzinach szczytu trzeba przepuścić nieraz dwa autobusy, nie wspomnę o ścisku.

 

Linia 109 – jest jedynym autobusem który, w najkrótszym czasie  pozwala dotrzeć z Os Górczewska do węzła komunikacyjnego Bemowo Ratusz oraz przychodni.

 

Przy tak dużej ilości pasażerów to jest dramat.

Młodsi mieszkańcy pokonują tą trasę pieszo ( dwa przystanki autobusowe), ale dla osób starszych to jest gehenna zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym.

 

Do niedawna rozwiązaniem były tramwaje ale ze względu na budowę kolejnej linii metra pętla została zlikwidowana i nie uruchomiono żadnych linii zastępczych.

 

Dodatkowo komunikacja Os. Górczewska – Powstańców Śląskich – Bemowo dzięki linii 28 zniknęła.



Młodzież uczęszczająca do szkół średnich na Bielanach zmuszona jest pieszo pokonywać dwa przystanki pieszo przy czym tłok w komunikacji miejskiej jest tak duży że czasami nie udaje się wsiąść do 

tramwaju czy autobusu. To wszystko wydłuża czas dojazdu, powoduje stres i bardzo utrudnia dotarcie do szkoły.

 

Uruchomienie kolejnej linii metra w tym przypadku w niczym nie rozwiązuje problemu.

 

Bardzo proszę aby osoby decydujące o częstotliwości kursowania autobusów i trasie ich przejazdu w godzinach porannych pokonały komunikacją miejską odcinek Os. Górczewska – Płocka róg 

Górczewskiej. TO JEST DRAMAT!  

 

Linia 190 – objeżdża całe osiedle  - i wydłuża makabrycznie czas dojazdu ze względu na korki.

 

Nie rozumiem dlaczego linie 109, 190, 171 – nie będą kursowały wzdłuż ul. Górczewskiej  do Płockiej?

 

Czy w akcie desperacji mieszkańcom pozostaje rower lub przemieszczanie się pieszo?

 

APELUJĘ O PRZESIELEDZENIE WSZYSTKICH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH!

 

DODATKOWO W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH, GDY KORKI W ŚRUDMIEŚCIU OPÓŹNIAJA ROZKADY JAZY AUTOBUSÓW W KIERUNKU OS. GÓRCZEWSKA ( A NA LINIĘ 109 CZEKA SIĘ 

NIERAZ 20 min) POKONANIE TRASY Z WOLA PARKU – OS. GÓRCZEWSKA ZAJMUJE 30 – 40 MIN – 2,5 KM ( NORMALNIE 12 min).

 

 

Ja pracuję przy ul. Prymasa Tysiąclecia,  jedyną linią z której korzystam jest 523

Ze względu na częstotliwość komunikacji i czas dojazdu. Niemniej jednak dwa razy dziennie pokonuje pieszo odcinek dwóch przystanków autobusowych.

 

Silna choroba w okresie zimowym unaoczniła mi jaki jest to dramat.

 

W ubiegłym roku w okresie wiosna – jesień korzystałam z komunikacji rowerem bo szkoda mi było pieniędzy i czasu na podróżowanie autobusem, w tym roku też tak zrobię.

 

Ze względu na osoby starsze i młodzież, które nie maja takiej alternatywy jeżeli sytuacja się nie zmieni zgłoszę tą sprawę do programu UWAGA TVN oraz do władz wyższych może ktoś się opamięta i 

rozwiąże ten problem!!!!!!

Szanowni Państwo,

Chciałabym wyrazić swój oficjalny sprzeciw wobec planowanej przez ZTM zmiany trasy linii autobusowej 102. Planowane zakończenie tej trasy na przystanku Rondo Waszyngtona, jest złym pomysłem i 

w przypadku wprowadzenia go w życie będzie bardzo złą zmianą utrudniającą komunikację mieszkańcom Grochowa z Powiślem, Śródmieściem i dalej Wolą. Okolice Tamki/Nowego Światu są częstym 

miejscem docelowym osób, studentów, uczniów dojeżdżających z Grochowa na Uniwersytet czy do szkół, biur na Powiślu (np. do Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Drewnianej, licznych biur 

powstających w okolicach starej elektrowni na Powiślu itd.). Skrócenie trasy jedynie do Ronda Waszyngtona wypaczy komunikacyjną dogodność i atrakcyjność tej linii, w konsekwencji może doprowadzić 

do masowej rezygnacji pasażerów (klientów ZTM) z niej. W moim przypadku, będzie wiązało się z podróżowaniem transportem własnym i rezygnacją z usług ZTM. Co oprócz straty klienta (dla Państwa) 

będzie również niekorzystne dla środowiska. 

Mam nadzieję, iż odstąpicie Państwo od pomysłu skrócenia trasy linii 102 i tak jak dotychczas będzie ona łączyła Grochów z Wolą, służąc klientom ZTM. Co więcej zamiast skracać tą trasę, 

zachęcałabym i postulowała zwiększenie częstotliwością przejazdów autobusów na tej linii, autobusy tej linii, zwłaszcza w godzinach rannych i popołudniowych, są zawsze pełne.

Witam,

Nie zgadzam się ze skróceniem oraz zmniejszeniem częstotliwości kursowania linii 105.

W tej chwili autobus 105 jest przeciążony i zapchany. 

Błędnymi decyzjami urzędników, Jelonki Poludniowe i Odolany zostały pozbawione metra. Linia M2 została przeniesiona do słabo zaludnionej części Warszawy, gdzie mieszkają przeważnie ludzie 

starsi, nie dojeżdżający do pracy i szkół.

Jestem mieszkańcem ul. Szeligowskiej i tylko autobusem 105  będę w stanie dojechać do centrum miasta. Podróż na około metrem jest całkowicie bezzasadna.

Linia 105 powinna zostać z niezmienioną trasą i częstotliwością kursowania!

Do przedstawionego przez ZTM projektu zmian w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej mam szereg wniosków i zmian.Jeśli jest to dalej projekt ,a nie status quo i ZTM nie będzie się kurczowo 

trzymało tego "projektu" to myślę,że przynajmniej część moich wniosków jest wartych uwagi i zastanowienia.Nie wszystkim Wasz projekt odpowiada,niektórzy z uwagi na stan zdrowia,czy wiek nie 

wsiądą do metra, inni bo nie będzie odpowiadać droga do miejsca pracy,szkoły,ośrodka zdrowia itd.Moim zdaniem do tematu zmian w komunikacji powinno się wrócić po okresie miesiąca,dwóch od 

rozpoczęcia kursowania pociągów metra na Wolę.To powinna byc zachęta do korzystania z metra, a nie zmuszanie na siłę.

102 - wydłużyć trasę z Ronda Waszyngtona do Metro Stadion Narodowy

105 - pozostawić linię na trasie jak dotychczas Os.Górczewska - Browarna

105 kurs skrócony - trasa jak dotychczas Os.Górczewska - Rondo Daszyńskiego ze zwiększeniem częstotliwości kursowania, lub przemianować na 155 i z Os. Górczewska przedłużyć do 

Dw.Centralnego . Większość pasażerów wsiada i wysiada na przystankach przy ul. Lazurowej,skąd co centrum jedzie tylko linia 105.

106 - z Młynowa trasą do Grzybowskiej i dalej Pl.Grzybowski, Twarda, E.Plater, pętla E.Plater/Dw.Centralny, ewenualnie trasą z Młynowa do Tamki i dalej przez Most Świętokrzyski ,Wybrzeże 

Szczecińskie do pętli przy Rondzie Waszyngtona

109 - zwiększyć częstotliwość kursowania do 8 - 10 min.

112 - utrzymać obecną trasę linii Karolin - CH Marki - opóźnienia w kursowaniu generowane są po stronie praskiej i tam można skrócić linię do pętli Bródno Podgrodzie, lub Żerań FSO

149 - trasę Groty - Metro Ks.Janusza wydłużyć ul.Olbrachta do Znanej

167 - trasa Siekierki Sanktuarium - Prymasa Tysiąclecia ulicami jak dotychczas, a dalej Wolska,(powrót Kasprzaka),Połczyńska,Powstańców Śląskich do pętli Nowe Bemowo

171 - utrzymać trasę Chomiczówka - Torwar ulicami sprzed budowy metra (Górczewska,Leszno,Okopowa,Al.Solidarności,Pl.Bankowy Marszałkowska,Al.Jerozolimskie)

184 - trasa Metro Młociny - Szczęśliwice zamiast ulicami Ciołka,Górczewska - ulicą Deotymy,Elekcyjną

197 - Gwiaździsta - Ursus Niedźwiadek zamiast ulicami Obozowa,Ciołka,Górczewska, ulicą Ks.Janusza prosto do Olbrachta

397 - ...od metra Ks.Janusza ulicami Olbrachta,Redutowa,Połczyńska,Sowińskiego,Jana Kazimierza,Hubalczyków ,Fort Wola ,pętla Cm.Wolski

201 - zamiast ulicami Obozowa,Ciołka, Górczewska prosto ulicą Ks.Janusza do Olbrachta, pętla Znana

271 - przebieg trasy nie wróży powodzenia tej linii(może tylko odcinek ul.Człuchowskiej będzie miał jako takie obłożenie, chyba,że linię przedłuży się do pętli Młynów ulicami Górczewską i Płocką

517 - dla mieszkańców Woli i Bemowa linia bez znaczenia - dla dojazdu do centrum i w okolice Torwaru należy utrzymać linię 171 po trasie sprzed budowy metra

520 - należy przywrócić linię na trasie Marysin - Znana ulicami jak sprzed budowy metra, ewentualnie skierować do pętli Koło przez ulicę Ciołka

714,719,729 - skierować od stacji metra Ks.Janusza ulicami Górczewska,Ciołka do pętli Koło. W przypadku skierowania na Koło linii 520 - jedną z linii podmiejskich skierować na pętlę Znana

Kończenie przewozu pasażerów na stacji metra Ks.Janusza i zawrotka dopiero przy Prymasa Tysiąclecia, opodal stacji Młynów jest wg mnie, a powinno też być dla ZTM nieekonomiczne z uwagi na 

długi odcinek, około kilometra w jedną stronę (2 przystanki) i tyle samo w drugą stronę,gdzie autobusy będą wozić tylko powietrze (gdzie tu rachunek ekonomiczny!?).

Można rozważyć opcję z ostatnim przystankiem dla linii 149,714,719,729 przy ul.Elekcyjnej - przystanek Moczydło zamiast Ks.Janusza i pierwszym  dla pow. linii przy ul.Prymasa Tysiąclecia - przystanek 

PKP Młynów.

Jednocześnie zakładam,że linie 171 i 112 zostaną utrzymane w starym kształcie sprzed budowy metra,w związku z czym linia 171 dojedzie jednak doTorwaru,a linia 112 do Karolina i wobec tego 

uruchomienie projektowanej linii 271 jako nieekonomicznej stanie się bezcelowe.

Należało by też przemyśleć i ewentualnie wdrożyć korektę trasy tramwaju nr 20 i przywrócić go do kursowania  na trasie z przed lat  ...Al.Solidarności,Towarowa,Pl.Zawiszy,Grójecka do pętli przy 

Pl.Narutowicza, który również dowoził by pasażerów z Ochoty,Woli i Bemowa do stacji metra Rondo Daszyńskiego (po części zastąpił by wycofany z tej trasy tramwaj nr 28).

Jednocześnie jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę,że po uruchomieniu metra na Wolę należało by przywrócić do kursowania wszystkie linie kursujące na Woli i Bemowie do czasu rozpoczęcia tam 

budowy metra i które zmieniły swoje trasy w związku z budową i tylko na czas budowy ( tak ZTM motywował zmiany tras) i po wybudowaniu miały wrócić na swoje stare trasy.W tej chwili ZTM zmienia 

zdanie i robi roszadę w liniach komunikacyjnych jeszcze przed uruchomieniem metra na Woli.Myślę,że takie zmiany można by było wprowadzić po jedno lub dwumiesięcznym monitoringu obciążenia 

poszczególnych linii i wyboru pasażerów poszczególnych środków transportu zbiorowego.

Prosimy o pozostawienie na terenie Bemowa istniejących do czasu budowy metra linii.Skasowanych,wycofanych,bądź skróconych linii jest b.dużo, m.in. 106,121,125 

(F),155,159(Wola),163,166(Wola),167,184,384,394, (309,355,410,522 - wszystkie na Woli) 407, 463,501,507,E-2,E-5, 8, 28 i chyba już wystarczy.



UWAGI z punktu widzenia mieszkańca Jelonek Południowych

w ramach konsultacji: Autobusy po otwarciu metra na Woli

Obecnie najszybszym sposobem dostania się do Centrum z Jelonek Południowych jest linia 105 kursująca w godzinach szczytu co 3 min. Opcjonalnie mieszkańcy Południowych Jelonek mogą korzystać 

z także z tramwajów 10, 11, 26 z zaznaczeniem, że dojazd tramwajem np. z przystanku Ciepłownia Wola do Ronda Daszyńskiego to podróż ok 10 min dłuższa od podróży autobusem nr 105.

Uwagi do stanu obecnego:

1. Linię 105 w obecnym kształcie (trasa po buspasie, częstotliwość kursowania)  należy ocenić bardzo pozytywnie.

2. Należy zwrócić uwagę na zmniejszający się stopniowo komfort i wydłużający się czas podróży do Centrum w związku z coraz większą liczbą pasażerów podróżujących z Chrzanowa i Odolan.

Uwagi do proponowanych zmian:

1. Negatywnie ocenia się zmniejszenie częstotliwości kursów linii 105 od pętli Os. Górczewska – przy obecnej częstotliwości co 3 min linia jest zatłoczona, co powoduje problemy z dostaniem się do 

autobusu począwszy od przystanku Sowińskiego i w związku z tym istotne wydłużenie podróży; zmniejszenie obecnej częstotliwości spowoduje problemy z dostaniem się do autobusu już na Chrzanowie 

i dalsze wydłużenie podróży tą linią.

2. Negatywnie ocenia się wyodrębnienie linii 105b od Cm Wolskiego. Rozwiązaniem dla zwiększającej się liczby pasażerów wsiadających na Odolanach winno być przede wszystkim zwiększenie 

częstotliwości linii 255 oraz tramwajów dowożących do stacji metra Płocka, np. linii 11 i 13.

3. Negatywnie ocenia się brak przywrócenia linii E5 z mniejszą liczbą przystanków od Ciepłowni Wola, w szczególności przy podtrzymaniu decyzji o zmniejszeniu częstotliwości linii 105; przywrócenie linii 

E5 byłoby racjonalnym rozwiązaniem problemu wydłużenia podróży linią 105 w związku z dużą liczbą pasażerów wsiadających na Odolanach.

Propozycje zmian:

Odpowiadające potrzebom mieszkańców Jelonek Południowych:

1.       Przywrócenie linii E5 z mniejszą liczbą przystanków od Ciepłowni Wola.

2.       Utrzymanie dotychczasowej częstotliwości linii 105 od pętli Os. Górczewska.

3.       Zwiększenie częstotliwości tramwajów nr 11 dowożących do stacji metra Płocka.

Odpowiadające potrzebom mieszkańców Odolan:

1.       Istotne zwiększenie częstotliwości linii 255.

2.       Zwiększenie częstotliwości tramwajów nr 13 dowożących do stacji metra Płocka.

Powyższe propozycje gwarantują utrzymanie dotychczasowej długości podróży do Centrum oraz zabezpieczą przed drastycznym spadkiem komfortu podróży w związku z nieustannie rosnącą liczbą 

pasażerów z osiedli zlokalizowanych w Chrzanowie i Odolanach.

Szanowni Państwo,

W ramach konstultacji chciałbym złożyć uwagi:

1) linia 136 powinna zachować obecną trasę przejazdu ulicą Płocką, jej wcześniejszy zjazd na Al. Prymasa Tysiąclecia tylko powieli i tak kursujące tamtą ulicą 3 inne linie autobusowe

2) linia 109 powinna wrócić na starą trasę, czyli Stare Bemowo - Dworzec Centralny, przejeżdżając ulicami Górczewską i Płocką, wystarczająco dużo autobusów jeździ już Kasprzaka

3) linia 171 powinna zachować obecną trasę Chomiczówka - Torwar, gdyż umożliwia dojazd na Torwar i na mecze Legii Warszawa i inne wydarzenia na tych dwóch obiektach, które zawsze gromadzą 

tłumy, a metro tam przecież nie dojeżdża, wiec nie rozumiem kompletnie takiej decyzji

Proszę  nie zmieniać trasy  linii 102. Jest to tylko  jeden autobus którym można  dojechać  do szpitala  na Szaserow. Starsze osoby mają  problem  z poruszaniem  się  i każda  przesiadka  czy dojście  

do innego środka  lokomocji to wielki problem.

Bardzo proszę o zachowanie autobusu linii 171 według rozkładu jak przed budową metra. Jest to bardzo popularny i potrzebny autobus, który nie powiela trasy metra. Jest niezastąpiony w połączeniu 

Śródmieścia, Woli i Bemowa. 

Dzień dobry,

Co złego wam zrobiły osoby mieszkające/pracujące w okolicach ul. Lazurowej, że konsekwentnie chcecie je odciąć od połączeń z Centrum ?  

Najpierw likwidacja linii E6 bez żadnej analizy zapotrzebowania na ten autobus, badania liczby przewożonych pasażerów, tylko z użyciem argumentu, że trzeba zaoszczędzić na E6 żeby móc utrzymać 

w dotychczasowej wersji (trasa i częstotliwość) linię 105. Trochę odczekaliście i teraz zakusy na linie 105 pod pretekstem otwarcia M2 do Księcia Janusza – proszę spojrzeć na mapę, gdzie jest 

Lazurowa a gdzie Księcia Janusza ?

Czy ktoś z „analityków” ZTM jechał może linią 105 w godzinach szczytu ? Gdyby to zrobił, to zauważyłby że najwięcej osób korzysta (wsiada i wysiada) na przystankach Fort Wola, Ciepłownia Wola, 

Drzeworytników a następnie Sternicza – Siemiatycka. 

Skąd więc autorski pomysł aby uruchomić kadłubową trasę Rondo Daszyńskiego – Cmentarz Wolski (czyli donikąd, tyle że tam wygodnie można zawrócić) ? Chyba tylko po to aby stopniować 

„dokopywanie” pasażerom i najpierw 26 VI 2020 zawiesić tę nową, skróconą linię a następnie „z powodu zbyt małego obciążenia w okresie letnim” ją zlikwidować i osiągnąć cel czyli radykalnie 

zmniejszyć częstotliwość funkcjonowania 105. 

Naprawdę nie trudno zauważyć, że 105 jest potrzebna na dotychczasowej trasie od Os. Górczewska do Ronda Daszyńskiego, w tym z dużą częstotliwością w godzinach szczytu porannego. 

Przedłużenie M2 coś zmieni dopiero gdy metro będzie dojeżdżać do Ratusza Bemowo a nie Księcia Janusza !
Szanowni Państwo,

W związku z odbywającymi się konsultacjami w sprawie zmian w komunikacji na Bemowie i Woli po otwarciu stacji metra na Woli (https://www.wtp.waw.pl/newsy/2019/12/03/autobusy-po-otwarciu-metra-

na-woli/?fbclid=IwAR1ZNPjd_AYDt3d__5jKo209AvBqntIC3kFDAlkCFuq5noC9Jd-Ca6l-lw8) pragnę wyrazić moje uwagi co do proponowanym przez ZTM zmian.

1) Protestuję przeciw skróceniu trasy linii autobusowej 171. Linia ta powinna zostać przywrócona wg starego schematu trasy sprzed budowy metra, tj. z trasą przez al. Solidarności, plac Bankowy i ul. 

Marszałkowską.  Argumenty, iż wystarczy że linia ta będzie dowozić do stacji metra „Księcia Janusza” są zupełnie nietrafione, gdyż metro nie dojeżdża do wielu punktów, które obsługiwała poprzednia 

trasa 171 (plac Bankowy, rondo de Gaulla, plac Trzech Krzyży, Rozbrat, Torwar i Stadion Legii). Należy też nadmienić, że po wprowadzonych zmianach bardzo ma zmaleć liczba autobusów jeżdżących 

trasą Górczewska-Leszno-al. Solidarności-pl. Bankowy. Zostawienie na tej obleganej trasie wyłącznie linii 190 będzie skutkowało drastycznym pogorszeniem warunków jazdy i ściskiem w godzinach 

szczytu. Linia 171 to także jedna z głównych linii dowożących mieszkańców Bemowa i Woli na mecze na stadionie Legii czy też imprezy masowe na Torwarze czy Agrykoli.

2) Protestuję przeciw zmniejszeniu częstotliwości kursów linii autobusowej 109 (autobusy co 20 minut). Linia ta jest jedną z ważniejszych linii dla osób dojeżdżających do centrum i jedyną z Bemowa linią 

jadącą na Dworzec Centralny i do dużego centrum handlowego Złote Tarasy. Dojazd tramwajowy nie jest doskonałą alternatywą, gdyż od przystanków tramwajowych na dworzec dojście jest o wiele 

dłuższe i uciążliwe, ze względu na schody i przejścia podziemne), co ma duże znaczenie w sytuacji jazdy z bagażami, zwłaszcza dla osób starszych, schorowanych lub rodzin z dziećmi. Tak drastyczna 

zmiana częstotliwości spowoduje ogromy tłok w autobusach.

3) Protestuję przeciw propozycji braku powrotu na starą trasę linii E2 (od Nowego Bemowa do Wilanowa). Przypomnę, iż przed rozbudową metra urzędnicy obiecywali powrót tej linii na poprzednią trasę.

4) Protestuję przeciw kuriozalnej decyzji o skróceniu trasy linii 112 i zastępowanie jej trasy jakimiś kawałkami nowych linii. Jest to jedyna trasa przechodząca przez całą dzielnicę z północy na południe i 

stanowi ważny łącznik z Bielanami i Żoliborzem. Tym bardziej, że linia 184 nie została przywrócona na poprzednią trasę przez Powstańców Śląskich.

5) Generalnie protestuję też przed ideą, która zdaje się przyświecam miejskim urzędnikom, iż jak oddano nowe stacje metra to wystarczy po prostu dowieźć ludzi do stacji a inne linie można zlikwidować 

lub poskracać. Otóż tak to nie działa! W Warszawie mamy raptem 2 linie metra (druga niepełna), a nie kilka czy kilkanaście. Ludzie nie jeżdżą tylko w te miejsca, w które dociera metro, ale w bardzo 

dużo innych miejsc, więc dowożenie do metra w niczym nie pomoże. Praktyka ta to praktyka zmuszania pasażerów do większej liczby przesiadek, co jest nieracjonalne z kilku powodów. Mniej przyjazna 

komunikacja dla pasażerów to większa zachęta do tego, żeby jednak korzystać z samochodów, a nie z komunikacji miejskiej – a z tego co słyszymy to podobno władze miasta chciałyby odwrotnego 

efektu. Dodatkowo zmuszanie ludzi do większej liczby przesiadek zupełnie nie bierze pod uwagę faktu, iż taka praktyka uderza w najsłabszych pasażerów, tzn. osób starszych, osób z 

niepełnosprawnościami, osób schorowanych, rodziców z małymi dziećmi itd. Dla tych grup osób każda przesiadka to poważny wysiłek, niedogodność i strata czasu. Biorąc pod uwagę postępujący 

proces starzenia się społeczeństwa tych osób będzie coraz więcej. Dodatkowo stoi to w sprzeczności z propagowaną przez władze miasta ideą miasta przyjaznego seniorom, osobom 

niepełnosprawnym czy rodzinom z dziećmi. Dodatkowo informacje docierające ze strony mieszkańców Pragi Północ, gdzie wprowadzono podobne rozwiązanie (likwidacja i skracanie linii, skierowanie 

większości tras na dowożenie do metra) spowodowały ogromne utrudnienia dla pasażerów.

 

Na koniec dodam, iż w każdym cywilizowanym kraju dokonano by najpierw rzetelnej analizy, a dopiero potem proponowano zmiany. Po oddaniu nowych stacji metra powinno przywrócić się 

dotychczasowe trasy, przeprowadzić badania i analizy zachowań pasażerów, obłożenia poszczególnych tras itp. i dopiero wtedy w oparciu o wyniki tych analiz dokonać odpowiednich zmian w 

komunikacji. Niestety w Polsce, jak zwykle, wszystko robione jest na odwrót. Dodatkowo, jak zwykle, urzędnikom wydaję się, że oni WIEDZĄ NAJLEPIEJ, jak, kiedy i gdzie ludzie mają jeździć 

komunikacją, a jak im nie odpowiada to ich do tego zmusimy. Widać, że zmiany w sposobie myślenia nie dotarły jeszcze do wszystkich osób decyzyjnych we władzach Warszawy.

Szanowni Państwo,

odnosząc się do propozycji ZTM dotyczącej zmian w układzie tras linii autobusowych po otwarciu metra w dzielnicy Wola, pragnę poinformować, że mieszkańcy Grochowa nie zgadzają się na tak 

drastyczne skrócenie trasy linii 102, a tym samym brak bezpośredniego dojazdu do Traktu Królewskiego, czy też Uniwersytetu.

Proponuję następujące zmiany:

Linia 102: Od przystanku Rondo Waszyngtona: Most Poniatowskiego - PKP Powiśle - Muzeum Narodowe - Foksal - Ordynacka - Uniwersytet - Hotel Bristol - Plac Zamkowy - Kapitulna - Plac Krasińskich 

- Franciszkańska - Muranowska - Park Traugutta - KONWIKTORSKA

Linia 178: Od przystanku Nowy Świat: Nowy Świat - Topiel - Zajęcza - Biblioteka Uniwersytecka - Dobra - MARIENSZTAT

W ten sposób zostanie zachowane bezpośrednie połączenie Grochowa z Uniwersytetem i Traktem Królewskim, a zarazem wyprostowanie trasy linii 102 pozwoli zniwelować opóźnienia występujące 

obecnie w okolicach Tamki. Z kolei linia 178 skierowana od Nowego Światu do Mariensztatu, wraz z linią 106 w relacji: Młynów-Browarna, umożliwi sensowne skomunikowanie Powiśla po zmianie trasy 

linii 102 oraz skróceniu 105 do Ronda Daszyńskiego.

Ufam, że przedstawiona propozycja spotka się z Państwa aprobatą

Szanowni Państwo,

  Jako mama dziecka ktore planujemy wyslac do szkoly na Redutowej uważam, że autobusy z ulicy Znanej moga jechac dwoma trasami ( redutowa i elekcyjna)

   1. 167 jak zaplanowane

  2. 129 - zmiana czestotliwosci jazdy - co 10 minut  zamiast co pół godziny

 3. proponujemy nie rezygnowanie z linii 155

 ale zamianę trasy 155 na krótszą trasę petlą dojazdową, (do szkoły, przychodni, tramwaju i metra nr2).

  155: znana- olbrachta, redutowa, ordona, (pks kasprzaka zawrotka), ordona, elekcyjna, metro ks.janusza

Szanowni Państwo,

Zgłaszam swój sprzeciw wobec wyłączenia ulicy Redutowej z ruchu autobusowego. Po usunięciu linii 155, oraz proponowanej modyfikacji linii 167, mieszańcy ulicy Redutowej, a także ulicy Olbrachta, 

będą mieli utrudniony dostęp do przystanku linii tramwajowych Reduta Wolska.

Uprzejmie proszę o utrzymanie linii 167 w dotychczasowym przebiegu.



Dzien dobry

Proszę o nielikwidowanie linii 155 z ulic STRĄKOWA, Olbrachta ....do ronda Daszyńskiego.  Jest to jedyna linia ktora umożliwia mieszkańcom osiedla domków, bloków mieszkalnych z ulicy Strąkowej 

,Olbrachta i przylegle w sposob szybki i bez przesiadki dostać się do linii metra. Nie będziemy mieć innego połączenia. 

Witam,bardzo proszę o nie odbieranie mieszkańcom ul Leszno bezpośredniego dojazdu na Pragę południe linią 520.W chwili obecnej mamy dobry dojazd na ul Ostrobramska,a po zmianie bardzo 

zostanie to utrudnione i wielu osobom utrudni dojazd do pracy czy szkoły. Metro owszem jest bardzo fajne,ale nie wszystkim pasuje a poza tym do metra też trzeba w jakiś sposób dojechać.Prosze o 

pozostawienie tej linii w dotychczasowej trasie lub skierowanie jej do pętli młynów tak aby ułatwić mieszkańcom podróżowanie po mieście do czego wasza instytucja została powołana.

Chciałam zgłosić serdeczną prośbę o pozostawienie lini autobusowej nr 171 . Jest bardzo istotną linia w naszej dzielnicy "Powiśle " . 

Powoduje szybki i sprawny przejazd do centrum jak i do dalszych miejsce Warszawy. 

Dzięki tej lini dzieci z szkolnych wycieczek mogą sprawnie i bez przesiadek dostać się w wiele miejsc. 

Równieże ze względu na brak możliwości wejscia po schodach na trasę Łazienkowską zarówno matce z wózkiem dziecięcym ( jak i osobą niepełnosprawnym) linia 171 jest niezbędna w naszej okolicy.  

Bardzo bardzo proszę nie zabierajcie nam tej lini 

Szanowni,

Podobno macie Państwo pomysł, żeby zlikwidować linię autobusową 171 na całym odcinku łączącym ogólnie pojmowane Powiśle (Czerniaków, Solec, Rozbrat, Torwar itp) ze Śródmieściem ?

A co jeszcze dziwniejsze - uzasadnieniem dla takiej decyzji (skandalicznej, od razu dodam) miało by być otwarcie 3 nowych stacji metra ... ale na Woli - tak ?

Takie rozumowanie wydaje się sugerować, że ta linia jest ważna tylko dla Woli lub Bemowa - tymczasem to właśnie TA LINIA jest PODSTAWOWĄ dla wielu ludzi z ww. Powiśla, którzy chcą dostać się 

do Śródmieścia (w Al. Jerozolimskie, do stacji Centrum itp). Wystarczy zresztą zobaczyć, ILU ludzi wsiada rano (przy ul. Rozbrat, na przykład) właśnie do autobusów linii 171.

Może powinniście zmienić przebieg tej linii tam, gdzie pojawią się nowe stacje metra zamiast kasować ją na zupełnie innym odcinku, zdecydowanie bliższym jej drugiego końca ("krańca", jak to jest w 

Waszym języku) ? To może być logiczne, w odróżnieniu od tego "pomysłu", o którym wiemy od niedawna.

A zatem zdecydowanie protestuję przeciwko tak nieprzemyślanej, a w dodatku niby "opartej" o absurdalne - co każdy u nas na "dole" Śródmieścia (Powiśle) widzi - podstawy decyzji.

Moim zdaniem z pętli Młynów powinny kursować autobusy tak jak do tej pory.

W związku z pracą, którą wykonuje do późnych godzin wieczornych i w weekendy nie mogę przybyć na konsultacje. Obowiązki z pracą wykonuję na Pradze w okolicach CH Promenada. Niezbędne jest 

dla mnie podróżowanie autobusem 520 z samego rana lub późnym wieczorem na Wolę - Młynów (okolice ul. Grenady). Jest to jedyny autobus, która sprawia, że mogę normalnie funkcjonować. Moja 

dziewczyna z kolei podróżuje często na Nowe Bemowo jako nauczycielka. Idealnym połączeniem komunikacyjnym dla wielu osób byłoby więc zachowanie 171. Prosimy o zachowanie 171 i 520 w 

okolicach przystanku Płocka Szpital, tak jak to funkcjonowało przed budową metra. Serdecznie pozdrawiam i proszę o uwzględnienie moich próśb w konsultacjach.

Szanowni Państwo

W ramach konsultacji społecznych przebiegu tras autobusowych po uruchomieniu stacji metra ks Janusza zgłaszam dużą potrzebę uruchomienia SZYBKIEGO połączenia tejże stacji linią autobusową z 

pętlą autobusową na Chomiczówce, czegoś w rodzaju metrobusu.

Na pętli, i dwa przystanki dalej  na rogu ul. Conrada, wsiada i przesiada się bardzo dużo osób z północnej i północno-zachodniej Warszawy i gmin ościennych,  chcących dalej dojechać na Bemowo, 

Wolę, a zwłaszcza do zagłębia biurowego w rejonach ronda Daszyńskiego szczególnie w godzinach szczytów.

Dotychczasowe połączenie tramwajami 10 i 11 nie pozwoli na dojechanie do stacji KS.J., co spowoduje, że większość osób przesiądzie się do linii 171 - linii wolnej, pokrętnej, łatwo utykającej w korkach 

na bocznych ulicach Bemowa.

Szybkie połączenie, bez kluczenia w bocznych ulicach, najlepiej po linii prostej wzdłuż ul. Powstańców, z kilkoma tylko głównymi przystankami, bardzo ułatwiłaby życie dużej grupie pasażerów.

Szanowni Państwo, 

Stanowczo opowiadam się za utrzymaniem linii 171. Korzystają z niej dzieci m.in. ze SP29, w tym moja córka. Linia istotnie łączy Powiśle z Centrum.

Dzień dobry,

w proponowanych przez Państwa zmianach, po otwarciu 2 linii metra, autobus linii 129 jeździć będzie z częstotliwością co 30 minut - czy istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości kursowania 

autobusu np co 15minut? Aktualnie na ulicy Deotymy mamy 2 linie autobusowe (184 i 197) które jeżdżą co kilkanaście minut i to jest super- likwidacja obu linii i wprowadzenie jednej co 30 minut w obie 

strony może być uciążliwe w przypadku rodziców którzy muszą odwozic dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych.

Dziękuję i pozdrawiam

Proszę o nielikwidowanie linii 155 z ulic STRĄKOWA, olbrachta ....do ronda Daszyńskiego.  Jest to jedyna linia ktora umożliwia mieszkańcom osiedla domków, bloków mieszkalnych z ulicy strąkowej 

,olbrachta i przylegle wsposob szybki i bez przesiadki dostać się  do linii metra. Nie  będziemy mieć innego połączenia. 

Witam, 

piszę do Panstwa z prośbą o nie usuwanie linii 155, gdyż dzięki niej ja i wielu mieszkańców mamy dojazd do linii metra i tramwajowej.

Szanowni Państwo,

Mieszkam przy ul. Człuchowskiej i zwracam sie z uprzejma prośba o nielikwidowania linii autobusowej 155. Linia ta ułatwia dotarcie do tramwaju a nie każdy korzysta z metra w drodze do pracy 

Likwidacja bardzo utrudni nam życie

Uważam że najlepszym rozwiązaniem byłby autobus jeżdżący wahadłowo pomiędzy stacją metra M2 a dzielnicą Bemowo.

Linia 112 jest jedyna linią dowożącą ludzi z Bemowa( ul.Powstańców Sląskich) do stacji metra. Trasa  jest bardzo długa i autobus jest wciąż zatłoczony.Natomiast linia 171 jest niezbędna ponieważ 

dojeżdza w odległe miejsca Warszawy gdzie nie kursuje metro. Protestujemy przeciwko zmianie kursowania tych linii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mieszkanka zgłasza swój protest w związku ze zmianami linii 102

Dzień dobry

W ramach konsultacji społecznych w związku z planowanymi zmianami komunikacyjnymi po otwarciu metra na Woli, chciałabym zgłosić swój wniosek przeciwko likwidacji linii autobusowej 155. 

Obecnie, linia 155 jest bardzo dogodnym środkiem transportu dla mieszkańców okolic Znana - Sowińskiego - Olbrachta, którzy chcieliby w szybki sposób dotrzeć m.in. w okolice Kasprzaka, al. Prymasa 

Tysiąclecia itd. Ponadto, linia ta jest przydatna również dla osób mieszkających w innych częściach Woli, ale które np. odprowadzają dzieci do pobliskich szkół podstawowych (SP 351 oraz SP 238) czy 

przedszkoli (przedszkole 403 oraz 253). 

Likwidacja tej linii sprawi, że aby dostać się np do al. Prymasa Tysiąclecia (kierunek Dworzec Zachodni) trzeba będzie pokonać dłuższą trasę, np. autobusem 167. Ponadto, w okolicach ronda 

Daszyńskiego jest bardzo dużo biurowców i zabraknie tam teraz bezpośredniego dojazdu.

Mam nadzieję, że zgodnie z zasadą konsultacji społecznych, proponowane zmiany zostaną jeszcze przedyskutowane, a zgłaszane przez mieszkańców uwagi będą brane pod uwagę przy ewentualnych 

dalszych zmianach komunikacyjnych.

Dzień dobry,

Z zaprezentowanych materiałów na stronie ztm nie wynika czy autobus Lini 105 jadąc w stronę bemowa /cm. Wolski będzie zatrzymywać się na przystanku Reduta Wolska tak jak było to kiedyś? Czy 

ten przystanek zostanie przywrócony dla tej linii?

Szanowni Państwo!

Założeniem budowy kolejnych stacji metra jest poprawa komunikacji i zadowolenie mieszkańców, a nie jej pogorszenie. Dlatego z ogromnym zdziwieniem mieszkańcy Bemowa przyjęli propozycję 

skrócenia linii nr 105 do nitki metra. W chwili obecnej mieszkańcom ulicy Lazurowej (i okolic) otwarcie dwóch stacji metra nic nie daje.

Ja i moi synowie dojeżdżamy codziennie na Krakowskie Przedmieście (Uniwersytet). Nie wyobrażamy sobie, że będziemy się przesiadać 2 razy, by dotrzeć teraz do pracy (uczelni).  Korzystanie z 

przejść podziemnych wydłuży dodatkowo jeszcze czas przejazdu. 

Już poprzednie konsultacje potwierdziły konieczność pozostawienia dłuższej linii 105 - dopóki budowa całego odcinka metra na Bemowie metro nie zostanie ukończona.

Apelujemy o zdrowy rozsadek w tej kwestii. Nie zmieniajmy tego, co dobrze służy mieszkańcom i z czego jesteśmy zadowoleni.

Dzień dobry

Chciałbym wyrazić mój sprzeciw odnośnie likwidacji linii autobusowej 155. Proponuję aby część zmian wprowadzić łagodnie i po przeanalizowaniu ile osób jeździ i którymi trasami. Metro nie jest 

rozwiązaniem wszystkich problemów komunikacyjnych Stolicy. Jeszcze nie. 

Witam.

Zwracam się  o nie zmienianie trasy autobusu 112. 

Już zabrano tramwaj 28 kursujący od Włościańska 04 do Radiowa 01.  Teraz to samo z trasa od Radiowa 02 do Park Kaskada 05. 

Trasy te nie pokrywają się z nowo budowaną trasą metra...

To nie tylko moje zdanie... 

Witam, 

255 na Jana Kazimierza jezdzi za rzadko. 

105 jezdzi ciagle. Rano przyjezdzaja po 3. Ale pelne i wchodze do 4 autobusu. 

Ogolnie bilety sa za drogie. A autobusy ciagle spoznione. 136 to nigdy nie trzyma sie grafiku. 



Dzień dobry,

jestem mocno zaniepokojona Państwa propozycjami zmian tras autobusów. Spowoduje to dla mnie jak i dla wielu mieszkańców nowej części Bemowa liczne problemy z dojazdem do pracy.

Mieszkam przy ul. Obrońców Tobruku a pracuję na Ochocie (okolice Hynka).

Do dzisiaj jeździłam autobusem 197 do Elekcyjnej/Wolskiej gdzie przesiadałam się w autobus 154, którym dojeżdżałam do ulicy Korotyńskiego a następnie przesiadałam się w tramwaj jadący w kierunku 

Al. Krakowskiej P+R.

Nie było to może komfortowe połączenie ze względu na liczne objazdy autobusu 154 ale stwarzało możliwość przesiadki przy ulicy Kasprzaka i szybki dojazd do ul. Grójeckiej.

Zmiana trasy linii 197 zabierze mi możliwość szybkiego dojazdu ul. Elekcyjną do ul. Wolskiej gdzie mam wiele możliwości przesiadek.

Nikt nie pomyślał o osobach, którym dojazd metrem do pracy jest niemożliwy i skierowanie większości linii do metra jest bezsensowne.

Propozycja zmiany trasy linii 201 na ulicę Znaną również jest bez sensu, dlaczego nie pokierujecie tego autobusu ulicami Deotymy,Elekcyjną do Wolskiej (dojście do metra z przystanku Park Moczydło 

zajęło by tylko 4 min)??

Dlaczego nie przywrócicie linii 167 na starą trasę? 

Pomimo kilku przesiadek całkowicie odcinacie mieszkańców mojej okolicy do w miarę szybkiego dojazdu na Ochotę.

Liczę na to, że moje uwagi zostaną choć w jakiś stopniu wzięte pod uwagę.

Dzień dobry,

Mój głos w sprawie konsultacji:

1. Proszę o przywrócenie kursowania tramwaju linii 13 ulicą Młynarską i Obozową do Koła - tak jak to miało miejsce przed rozpoczęciem rozbudowy metra.

Uzasadnienie: jestem mieszkańcem ulicy Radziwie - w okolicy przystanków Młynów i Wawrzyszewska powstało kilkanaście dużych inwestycji mieszkaniowych, co spowodowało bardzo dynamiczny 

przyrost pasażerów w tramwajach. Odebranie linii 13 ułatwiającej dotarcie do stacji Ratusz Arsenał i Dworca Wschodniego w połączeniu z przyrostem liczby mieszkańców wyraźnie pogorszyło jakość 

oferty przewozowej i zniechęca do korzystania z komunikacji miejskiej.

2. Przywrócenie linii 24 rangi magistralnej. 

Niestety - ZTM (WTP) nie dość że wycofał linię 13, umożliwiającą dotarcie do Dworca Wschodniego to jeszcze zdegradował linię 24 z rangi magistralnej do zwykłej. Efektem tego jest to, że w godzinach 

szczytu dojazd do zagłebia biurowego lub Placu Zawiszy odbywa się w gigantycznym tłoku. Sytuację ratuje jedynie kilka kursów wspierających 24 do pl. Narutowicza.

Jako dowód wysyłam Państwu historyczny screen - rozkład jazdy tramwaju 24 kiedyś - jak często jeździ dziś sami Państwo widzą. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie moich sugestii

Witam 

Po zapoznaniu się z zmianami jakie mają nastąpić po otwarciu Linii Metra na Woli,, kategorycznie protestuje, nie zgadzam się z częstotliwością kursowania lini 109 tzw. Co 20 minut to zbyt odległe od 

siebie kursy, nawet jeśli autobusy z Babic mają kursować do Ks. Janusz. Widoczne jest ze ta część Bemowa od os. Górczewska jest stopniowo odcinana od komunikacji. Co za tym idzie jaka będzie 

alternatywa, pokonywanie pieszo  drogi do Ratusza bo dopiero tam zaczyna się normalna komunikacja, ilość połączeń i dogodny czas. Sama mam 2 dzieci i nie uśmiecha mi się pokonywać tej 

odległości przez 5 dni w tygodniu kierunek os. Górczewska - Ratusz aby dotrzeć do pracy a dzieci do szkoły. 

Kompletne lekceważy się pasażera i mieszkańca,

Witam,

Jestem przeciwny zabraniu linii 105 na trasie do Browarnej. 

1) Moja 92 letnia mama odwiedza mnie i moją rodzinę 2razy w tygodniu. Wsiada przy swoim bloku na Jana Pawła i wysiada przy moim bloku na Drzeworytników. Jeżeli wtm skróci tą trasę, mama już nie 

będzie nas odwiedzała bo niepełnosprawność nie pozwoli jej na kilkukrotne przesiadki w tym metro.

Proszę o utrzymanie tej trasy z ewentualnym uwzględnieniem rzadszych kursów.

Chce wyrazić swoje niezadowolenie z przedstawionych propozycji komunikacyjnych. Mieszkam przy ul. Olbrachta za ul. Sowińskiego. Mam dziecko, które chodzi do szkoły Podstawowej przy ul. 

Redutowej. Nowa  oferta odbiera nam bezpośrednie połączenie z ulicą Redutowa. Dziecko będzie musiało pokonywać odcinek ponad 1300 metrów pieszo. Ponadto nowa oferta odcina nas od 

bezpośredniego połączenia że Śródmieściem. Wnoszę więc o utrzymanie linii 155., bądź innego połączenia naszych osiedli z Redutowa i Śródmieściem. 

Szanowni Państwo,

zmiany, które proponujecie całkowice komplikują życie mieszkańców ul. Deotymy i okolicznych bloków.

Metro ma swoje zalety, jednak osoby, które mieszkają bliżej ul. Obozowej i tak będą dojeżdżać do centrum bezpośrednim tramwajem. Dojazd metrem wiąże się z licznymi przesiadkami. 

Absurdalnym pomysłem jest "zabranie" z ul. Deotymy autobusu 184. Wiele osób zyskało dzięki niemu wygodny i BEZPOŚREDNI dojazd m.in. na dworzec zachodni, ale również do ul. Elekcyjnej czy 

Wolskiej. Jest to bardzo ważny autobus dla nas, ponieważ zmiany, które wprowadzacie całkowicie odcinają nas od tej części Warszawy. Podkreślę, że mieszka tu wiele osób starszych, są szkoły i 

przedszkola, więc pomysł, że na najbliższy autobus muszą przechodzić na ul. Ciołka jest kompletnie pozbawiony sensu. Jednocześnie autobus 197 wrócił na dawną trasę, co oznacza, że jesteśmy 

skazani na przemieszczanie się z licznymi przesiadkami i pokonywanie dużych odległości pieszo do metra. 

Apelujemy o rozsądne podejście do tego tematu, na co jeszcze jest czas. 

Komunikacja miejska ma ułatwiać życie i podróże mieszkańcom, jednak robicie coś kompletnie odwrotnego. 

Bardzo proszę o przemyślenie sprawy autobusu 112.Został mam ten jeden autobus łączący Wolę z Żoliborzem wspomnę że ten właśnie autobus wozi mnie codziennie do pracy z Pirenejskiej na Potok 

cudowne i szybkie połączenie.Nie chcę tego zmieniać i przesiać się szczególnie rano kiedy ważna jest każda minuta.Pozdrawiam i proszę nie zabierajcie 112!!!!

Wierna pasażerka mini 112

UWAGI z punktu widzenia mieszkańca Jelonek Południowych

w ramach konsultacji: Autobusy po otwarciu metra na Woli

Obecnie najszybszym sposobem dostania się do Centrum z Jelonek Południowych jest linia 105 kursująca w godzinach szczytu co 3 min. Opcjonalnie mieszkańcy Południowych Jelonek mogą korzystać 

z także z tramwajów 10, 11, 26 z zaznaczeniem, że dojazd tramwajem np. z przystanku Ciepłownia Wola do Ronda Daszyńskiego to podróż ok 10 min dłuższa od podróży autobusem nr 105.

Uwagi do stanu obecnego:

1. Linię 105 w obecnym kształcie (trasa po buspasie, częstotliwość kursowania)  należy ocenić bardzo pozytywnie.

2. Należy zwrócić uwagę na zmniejszający się stopniowo komfort i wydłużający się czas podróży do Centrum w związku z coraz większą liczbą pasażerów podróżujących z Chrzanowa i Odolan.

Uwagi do proponowanych zmian:

1. Negatywnie ocenia się zmniejszenie częstotliwości kursów linii 105 od pętli Os. Górczewska – przy obecnej częstotliwości co 3 min linia jest zatłoczona, co powoduje problemy z dostaniem się do 

autobusu począwszy od przystanku Sowińskiego i w związku z tym istotne wydłużenie podróży; zmniejszenie obecnej częstotliwości spowoduje problemy z dostaniem się do autobusu już na Chrzanowie 

i dalsze wydłużenie podróży tą linią.

2. Negatywnie ocenia się wyodrębnienie linii 105b od Cm Wolskiego. Rozwiązaniem dla zwiększającej się liczby pasażerów wsiadających na Odolanach winno być przede wszystkim zwiększenie 

częstotliwości linii 255 oraz tramwajów dowożących do stacji metra Płocka, np. linii 11 i 13.

3. Negatywnie ocenia się brak przywrócenia linii E5 z mniejszą liczbą przystanków od Ciepłowni Wola, w szczególności przy podtrzymaniu decyzji o zmniejszeniu częstotliwości linii 105; przywrócenie linii 

E5 byłoby racjonalnym rozwiązaniem problemu wydłużenia podróży linią 105 w związku z dużą liczbą pasażerów wsiadających na Odolanach.

Propozycje zmian:

Odpowiadające potrzebom mieszkańców Jelonek Południowych:

1.       Przywrócenie linii E5 z mniejszą liczbą przystanków od Ciepłowni Wola.

2.       Utrzymanie dotychczasowej częstotliwości linii 105 od pętli Os. Górczewska.

3.       Zwiększenie częstotliwości tramwajów nr 11 dowożących do stacji metra Płocka.

Odpowiadające potrzebom mieszkańców Odolan:

1.       Istotne zwiększenie częstotliwości linii 255.

2.       Zwiększenie częstotliwości tramwajów nr 13 dowożących do stacji metra Płocka.

Powyższe propozycje gwarantują utrzymanie dotychczasowej długości podróży do Centrum oraz zabezpieczą przed drastycznym spadkiem komfortu podróży w związku z nieustannie rosnącą liczbą 

pasażerów z osiedli zlokalizowanych w Chrzanowie i Odolanach.



Witam

Większość zmian proponowanych rozumiem i są one logiczne zastanawiam się tylko nad kilkoma rozwiązaniami

Czemu z uporem maniaka proponujecie zrobienie z Cmentarza Wolskiego punktu przesiadkowego dla dodatkowych autobusów?

Trochę nielogiczne jest skierowanie tam linii 397 (czy też kursów skróconych linii 197) tak samo linia oznaczona jako 105B czemu na służyć (kursy os Górczewska cm. Wolski)?

Moje propozycje (jeśli już musicie wycofać linię 112 z odcinka Karolin-> Nowe Bemowo)

Skierowanie linii 397 na trasę Tesco Karolin (Połczyńska-> Lazurowa-> 

Człuchowska-> Powstańców Śląskich->Połczyńska-> Wolska-> Redutowa->jana

Olbrachta-> Górczewska->Ciołka... Metro STARE BIELANY)) - wtedy 271 nie

byłaby potrzebna (zapewne i tak zostanie zlikwidowana gdy metro zostanie rozbudowane o kolejne stacje)  - ewentualnie zmiana nr 397 na 297 i kursy również w weekendy z obecną częstotliwością 112 

na tym odcinku.

Gdyby 112 zostało bez zmian  (Karolin-> CH Marki) to 397 można wydłużyć do krańca ZNANA np lub tylko do Metro Ks. Janusza

Jeśli chodzi o linię 105 pozostawiłbym kursy do krańca Browarna (zamiast dodatkowej linii 106 którą proponujecie)  - kursy do Cm. Wolski nie mają sensu nie ma tam w co się przesiąść (tramwaje do 

centrum albo autobusy

194 PKP Gołąbki  lub 7xx z których ostatni pasażerowie wysiadają przy Ciepłowni Wola i tam mają większe możliwości przesiadekChciałbym się wypowiedziec na temat ulicy Deotymy. Mieszkam na niej od ponad 40 lat i ucieszyłem z powodu autobusów na mojej ulicy. Najpierw jezdziło 167 potem poprawiliscie cześtotliwosc dając 

184 i 197. W dniu dzisiejszym zabraliscie nam osobom starszym i rodzicom z dziecmi 197 ,a po otwarciu metra zabieracie na jeszcze 184, które zapewnia nam dobry dojazd na dworzec zachodni i park 

szcześliwicki. Nieuczciwe jest to że mieszkańcy ciołka mają blisko metro i dużo autobusów, a deotymy jest daleko od metra i nie mamy miec praktycznie zadnych autobusów bo 129 z taką 

czestotliwoscią jest niepotrzebne nikomu. Moim zdaniem aby zadowolic wszystkich proponuje zostawic 184 bo od przystanku park moczydło jest niedaleko do metra i dać 149 które bedzie pokrywało sie 

z metrem.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej opini

Prośba po otwarciu nowej stacji metra na woli aby linia 102 oraz 171 została na obecnej trasie.

Szanowni Państwo

Jestem mocno zaniepokojona propozycją zmian trasy i częstotliwości kursowania autobusów linii 105. Dojeżdżam do pracy z Pl. Zawiszy na ul. Sterniczą i już w tej bywa to problematyczne, gdyż muszę 

skorzystać z dwóch środków lokomocji - tramwaju i autobusu. Pomijając "drobiazg", jakim jest duża odległość między przystankami tych środków komunikacji miejskiej (dwukrotne przejście przez rondo 

Daszyńskiego plus dojścia), to nie zawsze pojazdy przyjeżdżają na czas i przerwa pomiędzy nimi mocno się wydłuża. Autobus linii 105 często ma przerwy dłuższe niż w rozkładzie jazdy, a następnie 

jeździ "stadami" tzn po dwa, trzy, a czasem nawet cztery autobusy jeden za drugim. Obawiam się, że po zaplanowanych zmianach zarówno ja jak i sporo innych osób, z którymi w tym samym czasie 

korzystam z autobusu 105 będziemy mieli dużo trudniejszą drogę do pracy - będziemy musieli korzystać z większej ilości pojazdów, a więc , pomijając tę niedogodność, jeszcze bardziej wydłuży się czas 

naszej drogi do pracy. Już teraz jest on długi, ponieważ mamy tylko jeden wariant połączenia - nie ma możliwości skorzystania z innych"zestawów" połączeń. 

Bardzo proszę o ponowne rozpatrzenie możliwości dojazdów na odcinku Pl. Zawiszy - Sternicza/Siemiatycka i zaplanowanie mniej uciążliwego i bardziej niezawodnego połączenia (bez konieczności 

dojścia od metra 1-2km)

Dzień dobry. Zabranie autobusu nr 520 utrudni dojazd do pracy mi i mojej rodzinie. Bardzo proszę o pozostawienie go.

Dzień dobry, 

W nawiązaniu do wydarzenia ze strony:

https://konsultacje.um.warszawa.pl/jakie_autobusy_po_otwarciu_m2_na_wole_spotkanie_bielany

Zwracam się z prośbą o przywrócenie wcześniejszego kursowania linii 109 i 520 (z przed budowy metra) z uwagi na:

1. Brak połączenia autobusowego pomiędzy stacją Młynów z Centrum – wcześniej 109 jeździło tą trasą (do Dworca Centralnego) jak i 520 (przez Plac Konstytucji).

2. Brak komunikacji pomiędzy stacją Księcia Janusza (następnie stacją Młynów) z Placem Konstytucji (wcześniej tą trasą jeździła linia 520).Szanowni Państwo,

Chciałabym wyrazić swój  sprzeciw wobec planowanej zmiany trasy linii autobusowej 102. 

Zakończenie tej trasy na przystanku Rondo Waszyngtona istotnie utrudni komunikację mieszkańcom Grochowa z Powiślem, Śródmieściem i dalej Wolą. 

Linia ta -  jako praktycznie jedyna - gwarantuje teraz mieszkańcom Grochowa dogodny dojazd na Powiśle (okolice Tamki)  i w okolice Nowego Światu/ul. Świętokrzyskiej, czyli na bulwary wiślane, do 

Centrum Kopernika, do wielu wydziałów UW, do BUW, do biur i szkół zlokalizowanych na Powiślu i w pobliżu Tamki, wzdłuż obecnej trasy 102. Nie ma aktualnie jakiejkolwiek innej linii która 

gwarantowałaby możliwość bezpośredniego dojechania w te okolice. 

Skrócenie trasy nie ma sensu, bo dojazd do Ronda Waszyngtona oferuje również linia tramwajowa. Atrakcyjność linii 102 polega na tym, że oferuje dojazd w inne okolice Śródmieścia niż tramwaje 9 i 

24. 

Planowana zmiana jest niekorzystna dla mieszkańców Grochowa. Zamiast skracać linię, powinni Państwo ją utrzymać w dotychczasowej wersji i dodatkowo zwiększyć częstotliwość kursów, zwłaszcza w 

godzinach „szczytu” , bo autobusy w tych godzinach są często przepełnione.

Szanowni Państwo,

podróżuje autobusem 520 na ul. Korkową z przystanku Wola Ratusz. Obecnie jest to w miarę szybka podróż bez przesiadek. Niestety w Państwa propozycji linia ta ma dojeżdżać tylko do Centrum. 

Bardzo cieszę się z otwarcia kolejnych stacji Metra, ale od ul. Płockiej linia metra skręca w prawo do Ronda Daszyńskiego i nie obsługuje al. Solidarności. Brak autobusu 520 na moim przystanku 

spowoduje, iż będę musiał przesiadać się dwa razy, na placu Bankowym do tramwajów, jadą dużo wolniej niż autobus przyspieszony. Niestety rano Metro na tej stacji jest już bardzo zatłoczone i często 

nie da się wsiąść. Następnie na przystanku Marszałkowska dopiero w 520 na trasie Łazienkowskiej. W drodze powrotnej będzie jeszcze gorzej, ponieważ trzeba iść, aż do pl. Zbawiciela. Te kilka 

przesiadek znacząco wydłuży czas podroży i  wprowadzi znaczną jej uciążliwość. W związku z tym, że odcinek ul. Płocka - pl. Bankowy nie pokrywa się z przebiegiem Metra bardzo proszę o utrzymanie 

linii 520 w obsłudze tego odcinka i przystanku Wola Ratusz. Pragnę też zwrócić uwagę na radykalne zmniejszenie możliwości odjazdu w różnych kierunkach z przystanku Wola Ratusz. Były tam 

autobusy 171, 190, 520 i E-2, z tych czterech linii trzy mają zostać zlikwidowane !

Szanowni Państwo

Zgłaszam sprzeciw przeciwko wyłączeniu linii 155 na Woli. Codziennie jeżdżę od ulicy Znanej do przystanku Reduta Wolska. 

Uważam, że 171 absolutnie powinno jeździć do Śródmieścia, a nie kończyć trasę na  Ks.Janusza. Skoro można z Bemowa pojechać autobusem bez przesiadek na prawą stronę Wisły i na Ochotę, to 

tym bardziej powinno być można dojechać bea przesiadek do Śródmieścia. 

Bardzo niepokoi mnie zamiar skierowania linii 171 na nową trasę. Dojeżdżam do pracy z ul.Kasprzaka na ul.Ludną jest to jedyne w miarę dogodne połączenie z którego korzystam. W pobliżu ul.Ludnej 

nie ma stacji metra, z którego ew. mogłabym korzystać dlatego też stanowczo zgłaszam swój sprzeciw co do zmiany trasy linii 171, z dużą nadzieją na wzięcie pod uwagę mojego głosu w tej sprawie 

Witam, pragnę wyrazić swoją opinię i zadać pytanie kto wymyślił zmianę dla linii 102, dlaczego pasażerowie prawej strony Wisły mają mieć takie niedogodności i utrudnienia z powodu uruchomienie 

metra na Woli?

Ludzie! nie wszyscy jadą bezpośrednio na Wolę, a Powiśle?

Jednym robi się lepiej i super........ tylko dlaczego przez to mają cierpieć mieszkańcy skrajnie odległej dzielnicy wschód a zachód ?

Z życzeniami zdrowego rozsądku 

Dzień dobry,

Piszę do Państwa ws. proponowanych zmian w rozkładzie komunikacji po otwarciu kolejnych stacji metra na woli.

Dokładnie chodzi o proponowane zmiany w rozkładzie autobusu 105. Propozycja dotyczy puszczenia autobusu 105 rzadziej z osiedla Górczewska (w godzinach szczytu co ok 5 min, obecnie jeździ co 

ok 3 min) a dołożenie autobusu, który będzie ruszał z pętli cmentarz Wolski.

Obecnie autobus 105 zabiera pasażerów wzdłuż całej lazurowej. Często sporo ludzi w autobusie jest już 2-3 przystanki za pętlą, a w okolicy ciepłowni wola autobus jest pełen. Zgodnie propozycja chcą 

Państwo puścić w godzinach szczytu autobus prawie 2x rzadziej! Spowoduje to paraliż i dantejskie sceny w autobusie. 

Rozsądniejsze by było dołożenia autobusu dojeżdżającego do metra. A nie zabieranie podstawowego i jedynego autobusu który z lazurowej dojeżdża do centrum czyli 105!

Kiedyś jeździły 3 – 105, 125 i 506 ☹
 

Za chwilę oddadzą do użytku kolejne bloki i osiedla budowane wzdłuż lazurowej (między innymi przy Siemiatyckiej), a za niedługo kolejne wielkie osiedle budowane między ul. Coopera a S8. Większość 

obecnych i przyszłych mieszkańców będzie jeździła właśnie 105 bo jest to jedyny autobus, który dowozi nas do centrum. A Państwo chcecie zmniejszyć ilość autobusów??? 

Już teraz jestem spokojniejsza i oddycham z ulgą 😉

podchodząc rano do przystanku Batalionów Chłopskich i nie widzę kłębiącego się tłumu. To znaczy że 105 przed chwilą była. 

Bardzo proszę o ponowne weryfikację zasadności proponowanych zmian i pozostawienie częstotliwości jazdy 105 tak jak jest to obecnie.

Witam

Pragnę wyrazić swój głos w sprawie komunikacji na Bemowie.

Proszę o utrzymanie lini 171 na całej długości.

Z przystanku którego korzystam (Dewizjonu 303)jest to jedyne połączenie do Dworca Centralnego bez przesiadki.

Uważam że to bardzo dobry pomysł aby skrócić trasę linii 112 do Nowego Bemowa. Od czasu otwarcia 1 linii metra zabrano nam większość autobusów.  Obecnie najlepszym dojazdem do metra na 

Bielanach jest linia 111 i 184. Obie linie przyjeżdżają na Nowe Bemowo z daleka więc rzadko są punktualnie, regularnie spóźnienia to 6-8 minut. Więc dla mieszkańców okolic Nowego Bemowa ta 

zmiana jest bardzo korzystna.

Pozdrawiam

Szanowni Państwo!

Nie skracajcie proszę bardzo wygodnej linii 102 i nie zmniejszajcie proszę jej częstotliwości.

Propozycja zmiany kursowania autobusu linii 171 i 520 pozbawia mieszkańców Młynowa dotychczasowej dobrej komunikacji ze Śródmieściem i jednocześnie z Bemowem.Zależy nam na utrzymaniu 

dotychczasowej trasy.



Chciałabym wyrazić swój sprzeciw przeciwko likwidacji skrócenia trasy linia autobusu 171 oraz zmiany częstotliwości jazdy autobusu 109, tj. wydłużenie do 20 min.

Takie rozwiązanie spowoduje, że osobom dojeżdżającym do pracy dalej niż do centrum wydłuży się czas jazdy. Ja pracuję na Pl. Trzech Krzyży a mieszkam przy Grodkowskiej. Teraz jeżdżę autobusem 

171, ewentualnie mogę dojechać 109, który jeździ, co 5-8 min.i w centrum się przesiąść. W momencie skrócenia trasy 171 będę zmuszona dojechać dwa przystanki do metra (lub dojść, co mi zajmie ok 

15 min), wsiąść w II linię metra, dojechać do centrum wsiąść w I linię metra, żeby dojechać jeden przystanek do tramwaju lub autobusu, który dowiezie mnie do ronda de Gaulla, skąd będę musiała dojść 

na pl. Trzech Krzyży. Tym samym do pracy będę musiała dojechać 3 lub 4 środkami lokomocji. Tym samym czas dojazdu znacznie się wydłuży. Zakładając, że zdecyduję się na dojazd autobusem 109 

(z przesiadką) utrudnieniem będzie zmiana częstotliwości jazdy tego autobusu na co 20 min. Bardzo często zdarza się, że jestem na przystanku 5 min. przed zaplanowanym przyjazdem autobusu i on 

nie przyjeżdża lub właśnie mi ucieka. Kolejny natomiast jest o właściwej porze, co oznacza, że ten, na który przyszłam odjechał wcześniej niż powinien. Jeśli 109 będzie jeździć co 20 min. i przydarzy mi 

się taka sytuacja, stracę kolejne min. na dojazd. W chwili obecnej do pracy rano dojeżdżam w ok 40 min. natomiast z pracy jadę ok. 50 min. Myślę, że po zmianach czas ten się znacznie wydłuży. Już 

teraz dojeżdżam dłużej niż osoby mieszkające poza Warszawą. Takie rozwiązania powodują, że czuję się dyskryminowana jako mieszkanka Warszawy.

Szanowni Państwo

Autobus linii 155 jest potrzebny mieszkańcom Ulrychowa dojeżdżającym od ulicy Znanej do linii tramwajowej oraz Prymasa Tysiąclecia. 

Aktualnie korzystam z linii 155, autobus jest pełny w godzinach szczytu 7-10 oraz 16-19. Likwidacja spowodowałaby duże utrudnienia w dojeździe. 

Szanowni Państwo,

zwracam uwagę, że na już częściowo zamieszkałym osiedlu przy ul. Posag 7 Panien dojeżdża wyłącznie jeden autobus nr 177. Przy okazji dość mylące jest zdublowane nazewnictwo dla przystanków 

oddzielonych od siebie o około kilometr. Wspomniany autobus co prawda pozwala dojechać na np. pkp ursus, ale po pierwsze jeździ on co pół godziny, a po drugie jedzie tak okrężną trasa, że osobiście 

wolę ten dystans przejść na nogach w prawie identycznym czasie. Mieszkańcy nowo powstałych bloków przy ul. Habicha, Posag 7 Panien, Herbu Olkusza jeśli korzystają z komunikacji publicznej to 

wybierają pociągi Kolei Mazowieckich. W godzinach pracy to świetne rozwiązaie, takt połączeń jest wystarczający, a oferowany czas przejazdu bardzo konkurencyjny wobec samochodu. Co widać też 

po tłumach osób na pkp ursus północny ruszających i wracających codziennie do i z pracy. Natomiast w weekend lub w godzinach poza szczytem takt połączeń wynosi już 1 lub 2 godziny i trzeba już 

szukać alternatyw. Obawiam się, że jeśli ztm nie będzie nadążał z tempem oddawania mieszkań na przedmiotowych osiedlach, mieszkańcy będą zmuszeni do zakupu samochodów. Warto, by oferta 

Kolei Mazowieckich została uzupełniona przez co najmniej jeden pospieszny autobus oferujący dojazd do większego węzła komunikacyjnego np przy dw. Zachodnim/stacji metra w takcie 15 minutowym. 

Ztm posiada zajezdnie autobusowa przy Ursusie północnym, ale żaden autobus stamtąd nie startuje, a zapewne mógłby liczyć na duże zainteresowanie.

Dzień dobry,

Protestuję przeciwko proponowanym zmianom na Woli szczególnie zabraniu 2 linii autobusowych 520 i E-2. Mieszkam w rejonie ulic Karolkowa /Zytnia i przed budową metra miałam dostęp do 4 linii: 

171, 190, 520 i E-2. Po zakończeniu budowy ma zostać tylko 190.

Dla mieszkańcow tego rejonu metro nie ma żadnego znaczenia, bo do obu linii trzeba dojechać innymi środkami komunikacji.

Skrócenie linii 520 powoduje brak bezposredniego połączenia z Praga Poludnie. Podróz jednym autobusem trzeba będzie zastąpić taką z co namniej 2 przesiadkami. Metro mialo poprawic komfort 

podroży, a nie pogorszyć go, a pasażer powinien mieć wybór.

Jednocześnie postuluję, aby autobus 520 zatrzymywał się przynajmniej na jednym z przystanków Leszno lub Okopowa, tak jak jest teraz, co utatwi przesiadki do tramwaju.

Szanowni Państwo,

Chciałbym zgłosić swoje uwagi do układu komunikacji na Woli po otwarciu metra.

1. Przedstawiona propozycja bardzo ogranicza bezpośredni dojazd z zachodniej części Woli (za Prymasa Tysiąclecia) do Dworca Centralnego - została tylko bardzo okrojona linia 109. Na dworzec 

często się idzie z ciężkimi bagażami, więc bezpośrednia linia się bardzo przydaje. Proszę o wzięcie tego pod uwagę i albo pozostawienie 171 co najmniej do dworca Centralnego, albo zwiększenie 

częstotliwości 109 względem planu (co najmniej do 10/10/10).

2. W zespole przystankowym "Ordona" zostawić wspólny przystanek (tak jak jest teraz, Ordona 51) za skrzyżowaniem dla autobusów jadących w stronę centrum i Ochoty, tak, aby umożliwiać przesiadki 

(przesiadka na PKP Wola (Kasprzaka) jest bardzo niewygodna).

3. Na Prymasa Tysiąclecia (co najmniej od Ronda Zesłańców Syberyjskich do Kasprzaka, gdzie jedzie najwięcej linii) i dalej na Bitwy Warszawskiej zrobić buspas (w obie strony).

4. Skrócone kursy 105 i 197 do cmentarza Wolskiego to bardzo dobry pomysł.

Dzień dobry,

Po analizie proponowanych przez Państwa tras mam następujące sugestie co do linii 129, 154 i 201:

1) Zwiększyć częstotliwość linii 129 i przedłużyć ją o kilka przystanków do pętli Nowe Bemowo zamiast pętli Koło, co pozwoli na przesunięcie linii 201 na pętlę Stare Bemowo, bo wydłużenie linii 129 to 

byłoby de facto połączenie linii 201 w dotychczasowym kształcie z linią 129.

2) Rozbić linię 154 na dwie linie. Nowe 154 kończyłoby trasę na pętli Koło zamiast Stare Bemowo. Natomiast odcinek od pętli Stare Bemowo do przystanku Metro Księcia Janusza mógłby być 

obsługiwany przesuniętą linią 201, która wciąż kończyłaby na pętli Znana. Docelowo nowe 201 zostałoby potencjalnie zlikwidowane za kilka lat dzięki kolejnym stacjom metra na Górczewskiej (odcinek 

od pętli Stare Bemowo do pętli Os. Górczewska mógłby zostać wtedy wchłonięty przez inną linię, np. 189).

Przy powyższych zmianach wszystkie trzy w/w pętle będą dalej miały taką samą liczbę autobusów, wszystkie będą również dojeżdżały do przystanku Metro Księcia Janusza. Zmiany wpłynęłyby na 

pewno pozytywnie na punktualność linii 154, niezaburzając przy tym zbytnio Państwa dotychczasowej koncepcji. Punktualność linii 154 będzie niezwykle ważna w kontekście zabrania linii 155/167. Z 

tego co zauważyłem linie 155/167 w obecnym kształcie bardzo szybko zapełniają się rano ludźmi na pierwszych kilku przystankach, stąd mój wniosek, że długa linia 154 będzie problematyczna z punktu 

widzenia mieszkańców Ulrychowa, gdy znikną linie 155/167.

Dodatkowo powyższe zmiany w koncepcji pozwoliłyby na lepsze wykorzystanie linii 129, która jest bardzo dobrym połączeniem, jednak zdecydowanie zbyt rzadkim. Na obecny moment w kontekście 

dojazdu do pracy teoretycznie linia 129 jest dla mnie najlepsza, ale biorąc pod uwagę jej częstotliwość korzystam głównie z linii 155/167 z przesiadką na tramwaj, a następnie 189. W proponowanym 

przez Państwa układzie, po przeniesieniu linii 167 na Elekcyjną i likwidacji 155, będę musiał dojeżdżać kilka przystanków 167/201 żeby przesiąść się na 197 z dłuższą przesiadką na Ciepłowni Wola na 

189 lub jak dotychczas tramwaj na Reducie Wolskiej + dalej 189.

Witam,

Nie zgadzam sie z proponowanymi zmianami komunikacji autobusowej na Woli.

Obecnie mieszkając na Woli, a pracując na Pradze Poludnie dysponuję prostym połaczeniem linii 520. Po zmianach proponujecie Państwo, by tę sama trasę pokonywać z 2 przesiadkami, co na pewno 

nie wpłynie na skrócenie czasu przejazdu.

Juz samo to jest uciązliwe, a dodam,ze gdy pracuje się w systemie trzyzmianowym sytuacja dodatkowo sie komplikuje pod katem częstotliwosci kursowania.

W tej chwili mam lepszą sytuację niz przed budową metra i nie wyobrazam sobie,zeby sie ona pogorszyła.

Wnoszę równiez o utrzymanie przystankow dla linii 520 : Młynarska lub Okopowa lub Leszno, co ułatwia przesiadki.

Witam,

chciałbym przedłożyć Państwu moją propozycję zmian do siatki komunikayjnej w obrębie Nowego Bemowa.

1) Linia 171 pozostawienie na obecnej trasie do Powiśla przez elekcyjną i Ordona. Skrócenie natomiast obecnej relacji do Nowego Bemowa (powrót sprzed ostatnie zmiany). Rozumiem iż decyzja ta 

była podykowana naciskami Bielan na połącznie z Wolą. Pozwoli to zwolnieni kilku pojazdów na inne potrzeby, oraz pozwoli na poprawę punktualności linii 171 która kuleje przez skręt w ul. Conrada. 

Również większy wykorzystanie dużej pętli Nowe Bemowo, która obecnie jest niemalże pusta. 

2) Przesunięcie w ciąg ulicy Conrada 184 i dalej przez ulicę Sokratesa do pętli Młociny. Odbuduje to linię 167 na odcinku Chomiczówka - Elekcyjna. Linia ta ze względu na wzmożony ruch w okolicy Dw. 

Zachodniego ma obecnie duże problemy z punktualnością, odcinek przez Conrada umożliwi poprawienie punktualności.

3) By nie wykluczać komunikacyjnie mieszkańców Al. Reymonta proponuję przekierować linię 114 z Młocin prosto ulicą Kasprowicza do Reymonta by mogłaby skręcić w ciąg Broniewskiego. Jest to 

kolejne wyprostowanie linii i oszczędność kilku pojazdów.

Podejmując decyzję o zmianach komunikacyjnych proszę także pamiętać o powstających komplekasach biurowych w okolicy Ronda Daszyńskiego. Z tego względu kierowanie nowego Bemowa jak 

również innych osiedli do stacji Księcia Janusz spowoduje totalny zator linii gdy owe biurowce zaczną generować potoki pasażerów.

Załączam proste schematy linii by poprzeć mój pomysł.

Szanowni Państwo

Nie bardzo rozumiem , dlaczego autobus 112 będzie miał skróconą trasę do pętli na Bemowie. Dzięki temu autobusowi przemieścić się można prawie bezkolizyjnie na Pragę, do przystanku kolejowego 

Warszawa Toruńska, skąd odjeżdżają wszystkie pociągi w kierunku Modlina i Działdowa. Dla mieszkańców okolic ratusza na Bemowie, skrócenie trasy tego autobusu wiąże się z dodatkowym dojazdem 

do pętli na Bemowie. Autobus ma kursować co 10 minut, więc w rozkładzie niewiele się zmienia. Ostatnimi czasy można zaobserwować w ZTM dziwną chęć do szatkowania tras przemieszczania się 

komunikacji miejskiej na mniejsze kawałki, co skutkuje koniecznością przesiadania się pasażera z pojazdu do pojazdu. Ja rozumiem, że dla młodych ludzi to nie ma większego znaczenia, ale dla osób 

starszych albo z dużym bagażem to duże utrudnienie.    



Szanowni Państwo,

W związku z informacjami, jakoby planowali Państwo skrócenie linii 102 wyłącznie do Ronda Waszyngtona, chciałabym przedstawić argumenty przeciw tej decyzji. Poniżej argumenty przemawiajace za 

pozostawieniem obecnej trasy, z którymi mam nadzieję, że zapoznają się Państwo i pomoże to w podjęciu decyzji o nie naruszaniu trasy autobusu 102: 

- metro jedzie przez Wolę, ale nie przez Grochów - tutaj poza tramwajami potrzebna jest alternatywna komunikacja dla społeczności mieszkającej dalej od linii ulicy Grochowskiej czy tym bardziej Al. 

Stanów Zjednoczonych

- przy Minskiej, Dwernickiego, Szaserów budowane są nowe osiedla, więc takich osób przybędzie znaczaco

- skrócenie linii tylko do Ronda Waszyngtona wskazuje konieczność przesiadki - tymczasem wspomniane metro na Wolę ze stacji Stadion Narodowy jest kompletnie po drugiej stronie stadionu! Dla osób 

starszych jest to już potężna przesiadka 

Bardzo proszę o nie skracanie az do tego stopnia linii autobusowej na Wolę, chociaż pozostawienie odcinka do mennicy, aby do istotnych punktów w centrum i na starym mieście mieszkańcy Grochowa 

zachowali komfortowy dojazd. 

Będę wdzięczna za informacje zwrotną ponieważ żadnych konsultacji społecznych w tym temacie nie widziałam.

Szanowni Państwo,

Proszę o pozostawienie linii 112 na dotychczasowej trasie. Szanowni Państwo,

chciałabym się odnieść do zmian w komunikacji miejskiej, które zaplanowano wraz z momentem otwarcia nowych stacji drugiej linii metra na Woli, a konkretnie do planów likwidacji niektórych połączeń.

Wraz ze zmianą trasy autobusu 167 i likwidacją linii 155 mieszkańcy ulicy Olbrachta i okolic zostaną pozbawieni połączenia z siecią tramwajową, a dojazd do centrum i wielu innych punktów miasta 

będzie oznaczał dwie lub trzy przesiadki.

Proszę pamiętać, że nie każdy przemieszcza się metrem. Ta część Woli jest zamieszkana przez wiele osób starszych, dla których przejazd autobusem jest jedyną dogodną formą transportu. Ponadto 

linia 155 łączy osiedle z pobliskimi szkołami i przedszkolami, co jest wygodne dla rodzin z dziećmi i dzieci, które samodzielnie dojeżdżają do szkoły. Pozostawienie jednej linii umożliwiającej dojazd 

wyłącznie do metra nie rozwiąże problemu. Bez autobusu numer 155 jedyną możliwością będzie przesiadanie się z komunikacji miejskiej na samochód, aby gdziekolwiek dojechać, a chyba właśnie nie 

to jest celem.

Podobnie nie powinna być likwidowana linia 171, której autobusy codziennie bez względu na porę dnia są zatłoczone i stanowią podstawowy środek transportu, którego metro nie zastąpi. 

Od lat Wola stoi zakorkowana i nie jest wystarczająco dobrze skomunikowana. Oddanie stacji metra pomoże, ale nie powinno się to odbywać kosztem linii autobusowych czy tramwajowych, które 

obsługują inne części miasta. 

Zwracam się z prośbą wraz z innymi mieszkańcami, którzy podobnie nie są zadowoleni z zaproponowanych zmian, aby linia autobusu 155 i 171 nadal mogła funkcjonować. 

Dzień dobry,

W związku z planowanym otwarciem metra na Woli proponuję:

Przywrócenie komunikacji autobusowej linii 171, 190, 520 i E-2 na swoje stare trasy, ul. Leszno i ul. Górczewską. 

W razie awarii tramwajowej w okolicach kina Femina będzie problem z dojechaniem do domów, bo będzie tylko autobus 190, dlatego linia 171 i 520 powinna być wydłużona do centrum. 

Wprowadzenie nocnej komunikacji tramwajowej zamiast autobusowej (tam gdzie tramwaje nie jeżdżą puszczamy autobusy). 

Witam, 

Chciałabym odnieść się do zmiany trasy autobusu 112. 

Jestem osobą starsza, mającą problem z poruszaniem się, chodzę o kulach i pomysł zmiany trasy autobusu 112 nie podoba mi się. Korzystam bardzo często z tej linii, gdyż dojeżdżam do przychodni na 

ulicy Czumy. Przystanek mam pod blokiem a w przypadku zmiany trasy, musiałabym daleko dojść do przystanku, co byłoby dla mnie bardzo problematyczne. Bardzo proszę o pozostawienie trasy, tak 

jak była dotychczas. Z góry dziękuję za rozpatrzenie mojej prośby. 

Szanowni Państwo,

jesteśmy zaniepokojeni planami Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie skrócenia linii 102. Dotychczasowa trasa linii umożliwiała bezpośrednie dotarcie z Grochowa do Centrum przez Powiśle bez 

konieczności przesiadki. Obecna propozycja rozwiązania powodująca skrócenie linii uniemożliwia zastosowanie takiego rozwiązania. Jeśli autobus wykorzystują osoby z niepełnosprawnością ruchową, a 

tak wielokrotnie się dzieje, wszelkie przesiadki są bardzo uciążliwe. Linia 102 przecinając główne  szlaki komunikacyjne miasta zawsze umożliwiała wybór rozwiązań, ale równocześnie tworzyła 

możliwość dojazdu bezpośredniego z Centrum na Grochów i odwrotnie. Zawieszana w projekcie trasa pomiędzy Rondem Waszyngtona i Olszynką Grochowską przebiega obecnie przez intensywnie 

zaludnione osiedla, których położenie wymusza przejazdy autobusem pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi. Linia zawsze cieszyła się dużą popularnością na tej trasie i była wykorzystywana 

przez mieszkańców. Wnioskujemy o pozostawienie dotychczasowej trasy. Istnienie metra nie jest wystarczającym ułatwieniem zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dla których wsiadanie 

i wysiadanie z jednego autobusu bez przesiadek już stanowi wystarczające utrudnienie. Apelujemy o rozsądek władz ZTM.

Szanowni Państwo,

w moim poprzednim emailu zakradł się błąd (brak przekreślonej czcionki), dlatego jeszcze raz podaję proponowane przeze mnie trasy linii autobusowych:

171 (połączenie nowo-planowanego 171 i nowo-planowanego 106).

Conrada - ... - Dobra - Browarna 

129  (skrócenie linii i zakończenie jej przy stacji metra) 

PKP Ursus - ... - Metro Księcia Janusza 

101 lub 106 lub 155 (nowa linia zastępująca zlikwidowane na Bemowie 112 i komunikująca Jelonki i przystanek Radiowa z Bielanami i Wolumenem)

METRO MŁOCINY – KASPROWICZA – AL.REYMONTA – POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - WROCŁAWSKA – RADIOWA - POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH – CZŁUCHOWSKA – LAZUROWA – 

POŁCZYŃSKA – KAROLIN  

184 (skrócenie linii do przystanku Koło)

KOŁO - … - SZCZĘŚLIWICE  

112 (skrócenie linii)

CH MARKI - … - NOWE BEMOWO (lub CONRADA)  

Niezbedny jest autobus jezdzacy z olbrachta(antka rozpylacza) na ksiecia janusza (przecinajac gorczewska prosto) aby dzieci mogly dojechac do przedszkola i szkoły na Brożka 

Uprzejmie proszę o rozważenie NIEZMIENIANIA trasy  linii 136. Skierowanie   linii  na trasę szybkiego ruchu = Al. Prymasa Tysiąclecia   oddala dostępność tej linii na długim niezabudowanym odcinku. 

Proponuję pozostawić trasę 136 wg dotychczasowego schematu. Zwracam uwagę, że  trasa 136  nie pokrywa się z przebiegiem drugiej linii metra (argument ZTM o niedublowaniu tras ). 

Ponadto proszę o rozważenie przywrócenia linii 109 na ulice Górczewska-Płocka z przystankiem końcowym „Dworzec Centralny” – tak jak było przed 3 laty.  Jest to jedna (jedyna?) możliwość 

połączenia osiedla Górczewska z dworcem centralnym.

Szanowni Państwo,

W związku z planowaną likwidacją linii autobusowej 155 zwracam się z prośbą o nie likwidowanie jej. Mieszkam na Woli przy ulicy Jana Krysta i codziennie dojeżdżam do pracy na ulicę Poleczki. Aby 

dojechać do pracy mam 3 przesiadki i zależy mi na czasie. Najbliżej miejsca zamieszkania mam przystanek z którego odjeżdżają dwa autobusy 155 i 167. Szczególnie rano kiedy zależy mi na 

pospiechu aby zdążyć na czas ma dla mnie znaczenie czy będę miała jeden autobus czy dwa. Aktualnie linią 155 dojeżdżam do pociągu SKM którym jadę do Lotniska Chopina a tam mam kolejna 

przesiadkę. Jeśli nie uda mi się wsiąść do linii 155 to mam jeszcze możliwość  podjechać autobusem 167.

Dzień dobry,

chciałabym zgłosić swoją propozycję, mianowicie czy linia 713 (Koprki - Cm. wolski) nie mogłaby zostać przedłużona do stacji metra Księcia Janusza? To nieduży odcinek a dzięki temu można uniknąć 

przesiadki. 

Skoro autobusy z Leszna czy z Babic będą miały swoje przedłużenie do metra to uważam, że mieszkańcy Ożarowa i okolic także powinni mieć taką możliwość.

Zgłaszam prośbę o utrzymanie na  dotychczasowej trasie linii autobusowej 102 - w imieniu swoim,rodziny i sąsiadów - mieszkańców Grochowa, a także osób ,,przyjezdnych" odwiedzających nas. To 

jedyna,bezpośrednia linia łącząca nas ze Śródmieściem i Wolą ,korzystają  z niej również /dla bezpieczeństwa i szybkości przemieszczania się w ten bezpośredni sposób/ grupy dzieci szkolnych 

wybierające się  do muzeów, na zawody sportowe itp. Proponowana zmiana stanowiłaby dla pasażerów tej linii kolosalne utrudnienie.



Szanowni Państwo.

Uczestnicząc w dyskusji n.t. zmian komunikacji po otwarciu stacji metra na Woli w 2020 r.

i przysłuchując się dyskusji na ten temat chciałem przekazać kilka uwag:

 

LINIA 171

Powinna pozostać bez zmian, na dotychczasowej trasie.

Śledząc dyskusję na ten temat spotkałem się tylko z głosami pełnymi sprzeciwu  wobec 

propozycji skrócenia trasy. Głosów popierających tą propozycję nie spotkałem.

Sądzę, że argumenty mówiące o skróceniu trasy i zwiększeniu za to częstotliwości

kursowania, co ma rzekomo poprawić  mieszkańcom dojazd do pracy , 

są sztuczne i wydumane . Kursy częstsze o 2 czy 4 minuty nic praktycznie nie przyspieszają .

Przesiadka trwa dłużej. A dwie to ewidentna strata czasu. 

Osoby chcące szybko dojechać do Stacji Metro Księcia Janusza będą jeździły tramwajami 

i autobusami do Ratusza Bemowa, skąd bardzo dużo autobusów kursuje w kierunku metra.

Faktyczne przyspieszenie daje dopiero metro.

Również argumenty mówiące, że przeciwko zmianom są głównie osoby starsze są nieprawdziwe.

Przeciwko zmianom są wszyscy mieszkańcy , którzy chcą dojechać w Aleje Jerozolimskie, 

na Rondo De Gaulle’a,  Plac Trzech Krzyży, Powiśle Torwar, Stadion Legii.

Proponowanie dwóch czy trzech przesiadek zamiast bezpośredniego połączenia jest

nieporozumieniem. Nie wspomnę o tym, że z przesiadkami droga trwała by o wiele dłużej.

Również argumenty o opóźnieniach w kursowaniu nie dotyczą Bemowa, 

a dalszej części trasy.

Twierdzę, że propozycja skrócenia trasy nie została dobrze i kompleksowo przemyślana.

LINIA 112

Powinna pozostać bez zmian, na dotychczasowej trasie.

Przebieg linii nie ma bezpośredniego związku z metrem.

Skrócenie trasy to zabranie bezpośredniego połączenia ze Starymi Bielanami, Żoliborzem ,

Targówkiem. Z Jelonek potrzebna jest jedna lub dwie przesiadki, żeby się dostać do 112 na nowej trasie.

Bardzo złe rozwiązanie. Rozumiem natomiast, że zmiana trasy spowodowana jest

uruchomieniem nowej linii 273.

 

LINIA 273

Wprowadzić !

To dobra propozycja, która faktycznie poprawia dojazd do metra dla wielu osób.

Nawet jeśli autobusy kursowały by rzadziej.

 

LINIA 106

Nie wprowadzać. Wydłużyć 105 na Browarną.

Nie rozumiem jaki cel przyświeca wprowadzeniu tej linii.

Biegnie ona równolegle do linii metra o odległości jednej przecznicy.

Przebieg trasy jest więc wątpliwy i nie wiadomo co ma usprawnić.

Jeżeli to ma być jakaś alternatywa na skrócenie trasy 105, to zły pomysł.

 

Otworzenie 3 stacji metra nie spowoduję zasadniczego poprawienia komunikacji 

Bemowa z całą Warszawą i nie będzie antidotum na wszelkie bolączki ZTM. 

Na pewno w wielu przypadkach przyspieszy przemieszczanie się

mieszkańców i usprawni komunikację.

Dlatego sądzę, że początkowo powinno się wprowadzić zmiany , które nie są kontrowersyjne 

i nie powodują zasadniczych zmian dotychczasowych tras. 

Po otwarciu nowych stacji metra monitorować komunikację i za jakiś czas

ponownie wystąpić z propozycjami jeśli będą potrzebne.

Szanowni Państwo

Chciałam wyrazić swoje zdanie w sprawie utrzymania linii 171.

Dla mnie oddanie do użytku drugiej linii metra nie jest żadnym udogodnieniem w codziennym dotarciu z domu na Bemowie przy ulicy Wrocławskiej do pracy na Powiśle przy ul Fabrycznej. Jeżeli linia 

171 zostanie skrócona, czekają mnie dwie przesiadki, a gdybym chciała korzystać z metra, które miało być udogodnieniem - trzy.

Mam nadzieję, że jednak ze względu na wygodę wielu pasażerów komunikacji miejskiej trasa autobusu 171 wróci na starą trasę.

Witam, poniżej przedstawiam swoje propozycje.

Linia 112  mogłaby zostać na aktualnej trasie, z KAROLIN - CH Marki (można by ją skrócić do Żerań FSO) albo na NOWODWORY przez Żerań FSO.

Linia 105 zostawić tak jak jest do BROWARNA (mogą być to kursy z Cm. Wolski). 

Linia 105 mogłaby ruszać z pętli KAROLIN (np. w dalszym etapie jak zostanie zamknięta pętla OS. GÓRCZEWSKA).

Można by uruchomić linię z NOWE WŁOCHY/ lub URSUS RATUSZ aby dowoziło do metra KS. JANUSZA, można puścić przez ul. Człuchowska jak proponowane 271.

Linia 197 - zwiększyć częstotliwość co 10-12 min.w godzinach szczytu. Albo ułożyć rozkład tak żeby było co 15 minut tak jak jest ale było tak ok. 5 minut później wg obowiazujacego rano zakładu jazdy w 

kierunku URSUS-NIEDZWIADEK. Z powrotem na powrót jest dobrze.

Linia 220 - zwiększyć częstotliwość 10-12 minut w szczycie.

Linia 743 - zwiększyć częstotliwość w szczycie, co 20 minut.

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie zapotrzebowania mieszkańców Odolan na autobus, który by jeździł trasą obecnej linii 171 w kierunku Torwar.

Pracuję przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie, przystanek transportu miejskiego - Książęca. Codziennie jadę do pracy od przystanku Ordona do przystanku Książęca. W przypadku zlikwidowania linii 

171 na tym odcinku będę musiał robić trzy przesiadki (Ordona - Rondo Daszyńskiego, Rondo Daszyńskiego - Świętokrzyska, Świętokrzyska -Centrum, Centrum - Książęca), co znacznie wydłuży czas 

dojazdu do pracy.

Autobus linii 171 zwykle w godzinach szczytu jest pełny pasażerów co najmniej do przystanku Książęca, więc osób które potrzebują tego autobusu jest dużo.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o pozostawienie linii 171 na obecnej trasie, lub o stworzenie nowej linii autobusowej, która łączyła by Odolany z ul. Książęcą oraz z ul. Rozbrat.

Z góry dziękuję.

Witam, 

Zostały zlikwidowane wszystkie autobusy jadące Deotymy.

Na rogu Obozowej i Deotymy jest Dom Kultury, z którego zajęć korzysta wiele osób starszych, dla których taki rozkład przejazdu autobusów znacząco utrudni im życie. 

Uwagi do proponowanych zmian na Woli:

1. Z linii 167 szczególnie w godzinach szczytu korzysta dużo osób. Większość jedzie dalej na Ochotę i Mokotów. Ale spora grupa przesiada się do tramwaju na Wolskiej. Dodatkowo teraz dzieci mogą 

dojeżdżać bezpośrednio do Szkoły Podstawowej przy Redutowej. Zabranie tej linii z Redutowej i wydłużenie jej trasy na Górczewską i Elekcyjną z jednej strony wydłuża przejazd na Ochotę i Mokotów, a 

na pozostałych korzystających z tej linii wymusza dodatkową przesiadkę.

2. Oczywiste jest, że nowy plan ma zapewnić jak największą ilość autobusów dojeżdżających do metra. Ale można przywrócić linię 520 na Ulrychów na trasę jak przed budową metra. To da dodatkowy 

transport , jedyny z Ulrychowa do samego centrum. 

3. Obecnie linie 167 i 155 w godzinach szczytu już na przystanku Antka Rozpylacza są prawie pełne, zwłaszcza167.Szanowni Państwo,

pragnę podzielić się moimi przemyśleniami dot. propozycji organizacji komunikacji miejskiej po uruchomieniu 3 nowych stacji metra linii M2 na Woli.

Poniższe przemyślenia dyskutowałem z Państwem na konsultacjach zarówno w Bemowskim Ratuszu, jak i z ostatecznymi propozycjami w dniu wczorajszym w szkole podstawowej przy ulicy Oławskiej.  

Mieszkam niedaleko przystanku Radiowa.

ZAŁOŻENIA

1) Przystanek Radiowa sukcesywnie pozbawiany jest komunikacji autobusowej, a jest on w strategicznym punkcie scalającym z liniami tramwajowymi 23 oraz 24.

2) Linie tramwajowe 10 i 26 są tylko tymczasowo na Powstańców Śląskich za Górczewską (brak pętli Os. Górczewska).

3) Niedopuszczalne jest zlikwidowanie linii 112 na odcinku Nowe Bemowo – Górczewska – Jelonki  (powstaje dziura komunikacyjna!). 

4) Dodatkowo brak jest połączania Jelonek i okolicy Radiowej z Żoliborską nitką M1 po planowanym skróceniu linii 112, problem ten powstał po korekcie linii 184, która to omija zespół przystanków 

Radiowa.

5) Pragnę nadmienić, iż linia 112 jest mocno obciążone na Bemowie, gdyż na trasie obecnej 112 jest wiele szkół (Oławska, Zachodzącego Słońca, Szadkowskiego, Czumy, Irzykowskiego, Rozłogi), 

ośrodki zdrowia (Wrocławska, Czumy, Powstańców Śląskich) i liczne sklepy; linia ta stanowi oś połączenia bez przesiadki na Bemowie, a także jest jedyną alternatywą w przypadku awarii tramwajów, (w 

obecnym projekcie brak jakiejkolwiek alternatywy!), 

6) Logiczne jest utrzymanie linii 171 z Bemowa i pętlą na Torwarze lub przynajmniej połączenie jej z planowaną linią 106 (a nie tylko dowóz do metra Ks. Janusza).

7) Utworzenie stałego przystanku na żądanie dla linii 523 przy Dywizjonu 303, umożliwiającego przesiadkę do 20 oraz lepszą komunikację dla okolicznych mieszkańców.



PROPOZYCJA ZMIANY

171 (utrzymanie obecnej trasy z Conrada na Torwar z jednoczesnym powrotem 517 na obecną trasę) lub połączenie linii 171 oraz nowo-planowanej 106 w jedną linię 171 (nie kończy biegu przy metrze 

Księcia Janusza i nie skręca w Płocką  na Młynów).

129 (skrócenie linii) do przystanku metro Księcia Janusza (nie będzie tu kończył trasy autobus linii 171).

PKP URSUS - … - KOŁO  METRO KSIĘCIA JANUSZA (odzyskane miejsce po 171 przy metro Ks. Janusza oraz zwolnienie miejsca na Kole dla 184)

184 (skrócenie linii 184 i jednoczesne utworzenie nowej linii łączącej zalety 112 i 184 na Bemowie i skomunikowanie przystanku Radiowa oraz całych Jelonek z Bielanami) - bardzo dużo osób dojeżdża 

do bazarku na Wolumenie i brak jest bezpośredniego połączenia.

METRO MŁOCINY KOŁO - … - SZCZĘŚLIWICE

101 lub 106 lub 155 (nowa linia wypełniająca próżnię po braku 112 dodatkowo łącząca Jelonki z Bielanami - koniecznie przez przystanek Radiowa pominięty obecnie przez linię numer 184) - linia ta 

będzie osią Bemowa, ale skomunikuje też mieszkańców z Belanami (w szczególności bazarek przy ulicy Wolumen).

METRO MŁOCINY – KASPROWICZA – AL.REYMONTA – POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - WROCŁAWSKA – RADIOWA - POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH – CZŁUCHOWSKA – LAZUROWA – 

POŁCZYŃSKA – KAROLIN

112 (zgodnie z nową propozycją rozsądne jest skrócenie 112 do Nowego Bemowa z jednoczesnym utworzeniem linii osi o numerze 101 lub 105 lub 155 opisanej wyżej)

CH MARKI - … - NOWE BEMOWO (lub CONRADA)

DODATKOWO

a) Przeniesienie przystanku Konarskiego ( kierunku centrum) na wyspę celem uniknięcia krzyżowania się dwukrotnie autobusów oraz innych pojazdów (upłynnienie ruchu komunikacji ze względu na 

planowane zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów dowożących do metra M2 przy nowo oddanych stacjach ),

b) Pilne przebudowanie sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Radiowa/Wrocławska (przystanek Orlich Gniazd) z wydzieleniem lewoskrętów dla pojazdów jadących od ulicy Obozowej/Dywizjonu 303 oraz 

równocześnie skręcających na tych samych światłach z Radiowej we Wrocławską (kierunek z centrum); na skrzyżowaniu tym dochodzi nagminnie do poważnych w skutkach kolizji i wypadków 

(skręcające autobusy blokują widoczność)!

c) Naprawa biletomatu przy fontannie lub lepiej przeniesienie go w okolice Aplauzu! Biletomat ten nagminnie uniemożliwia wykonanie płatności.

To tyle propozycji z mojej strony.

Liczę, że przychylą się Państwo do mojej propozycji, która nie wpłynie znacząco na zwiększenie ilości wozów potrzebnych do obsługi tych linii, a bardzo ułatwi komunikację mieszkańcom. 

Pragnę zauważyć, iż kierunek Centrum nie jest celem samym w sobie dla wielu osób przemieszczających się po samym Bemowie lub między Bemowem a Bielanami. Pozbawienie tej części naszej 

dzielnicy linii 112 oraz wcześniej 184 tworzy olbrzymią lukę komunikacyjną. Chciałbym dodać, że przesiadka z przystanku Radiowa do linii 184 jest nie lada wyzwaniem w godzinach porannych i my jako 

mieszkańcy tracimy na tej przesiadce dzień w dzień około 15 minut w każdą stronę, co daje zmarnowane dwie i pół godziny tygodniowo i dziesięć godzin miesięcznie - to jakby jeden dzień w miesiącu 

stać na przystanku w oczekiwaniu na autobus. 

Dzień dobry. 

Zwracam się z prośbą o wydłużenie planowanej nowej trasy autobusu 520 jeśli nie na Wolę, to może analogicznie do autobusu E-2. Jeżeli nie przez cały dzień, to może przynajmniej rozważyli by 

Państwo możliwość ustalenia dłuższej trasy 520 w godzinach szczytu porannego 6,30-8,30 i popołudniowego 15,00-17,30. Wystarczy przejechać się tym autobusem we wspomnianych godzinach, by 

zobaczyć jakie jest jego obłożenie w tym czasie. Okolice placu Bankowego to bardzo wiele biur, szkół, instytucji, a jednocześnie dogodny punkt przesiadkowy w wielu kierunkach, czy na Wolę czy na 

Pragę, a nie każdemu pasuje korzystanie z metra, z różnych względów.

Witam serdecznie

postuluje aby po otwarciu nowych stacji metra na woli linia 520 została skierowana do pętli Esperanto z obsługą przystanków Okopowa, Wola Ratusz oraz Kino Femina. Wymienione przystanki nie mają 

nic wspólnego z otwieranymi stacjami metra. Poziom popularności linii na tych przystankach wskazuje na duże zapotrzebowanie. Nie proponują Państwo alternatywy dla obsługi tego ciągu 

komunikacyjnego po jej skróceniu do Centrum.

Dzień dobry,

Chciałabym zgłosić trzy uwagi dotyczące zmian w komunikacji:

1. Po zamknięciu torów tramwajowych, dla mieszkańców okolic pętli Os. Górczewska, aby udać się w stronę ratusza i dalej pozostał autobus 109. Już teraz autobus w weekendy jeździ za rzadko. 

Proponowane zmiany jeszcze bardziej ograniczą tą linię. Jak mieszkańcy okolic os. Górczewska mają dostawać się w stronę ratusza i dalej chociażby do nowej stacji metra nie jadąc dookoła Lazurową i 

Człuchowską? Czy dla nich przewidziany został ponad 1 km spacer? Czy osoby planujące zmiany pomyślały o tych osobach (w tym osobach z zakupami, wózkami, dziećmi i osobami starszymi)? Pętla 

to nie tylko miejsce przesiadkowe dla mieszkańców Babic, tu również są mieszkańcy którzy liczą na sprawną komunikację (częstszą niż raz na 20 min). Państwa zmiany spowodują, że na przykład moi 

rodzice (ludzie starsi) mieszkający na bielanach już w ogóle przestaną nas odwiedzać, gdyż nie będzie się można do nas dostać.

2. Jaki związek ma linia 112 i nowa trasa metra i dlaczego jest planowane wycofanie tej linii z części Bemowa. Obecnie, jak już uda nam się dostać do ratusza mamy środek komunikacji którym możemy 

pojechać w stronę Bielan.

3. Ostatnia uwaga dotyczy problemu który występuje już obecnie. Brak jest połączenia pętli Os. Górczewska z pętlą w sąsiedniej dzielnicy Metro Młociny. Dlaczego między tymi dwoma ważnymi 

punktami komunikacyjnymi nie ma połączenia? Bemowo ogólnie jest bardzo słabo skomunikowane z sąsiednimi dzielnicami. Centrum to nie jest jedyny kierunek podróży mieszkańców Bemowa. Mam 

prośbę o rozważenie utworzenia połączenia między dwoma sąsiednimi pętlami.

Szanowni Państwo,

Chciałabym zgłosić swoją prośbę o usprawnienie komunikacji na trasie Prymasa Tysiąclecia. 

Mieszkam 5 minut od przystanku Czorsztyńska, na którym obecnie zatrzymują się (na żądanie) jedynie autobusy linii 186. Dużym ułatwieniem przy korzystaniu ze stacji metra Młynów byłoby: 

dodanie większej ilości linii autobusowych poruszających się tą trasą, 

zwiększenie liczby kursów linii 186, 

dodanie przystanku Czorsztyńska do trasy autobusu linii 414, który również kursuje trasą Prymasa Tysiąclecia, 

zmiana statusu przystanku na zwykły (zamiast na żądanie). 

Wprowadzenie przynajmniej jednej z wyżej wymienionych zmian poskutkowałoby z pewnością większą swobodą korzystania z nowej linii metra, także osobom starszym oraz wszystkim pasażerom w 

miesiącach zimowych.

Z góry dziękuję za rozpatrzenie mojej prośby.

uwzględnienie m.in. mojej potrzeby dojazdu z ul. Jana Olbrachta przy ul. Antka Rozpylacza do przychodni przy ul. Ciołka, do ul. Obozowej do tramwajów. Autobus "129" obecnie kursuje co 30 min. a to 

jest stanowczo za rzadko. Zdarzyło się nie raz, że jeden pojazd "wypadł" z rozkładu a to znaczyło czekanie kolejne 30 min. Nie jestem młoda i nie jestem do końca sprawna więc proszę pochylić się nad 

moją prośbą. Czy nie mógłby być jeszcze jeden autobus jadący z ul. Znanej w kierunku Bielan, Żoliborza (obecna trasa "184" czy !97") właśnie ul. E. Ciołka. Mieszkam na Bemowie, Fort Bema. 

Z roku na rok jest coraz gorzej. Zmieniane trasy tramwajów i autobusów, „zabieranie” linii z Bemowa. 

Już teraz utrudnienia przez zmianę trasy 167, przez skrócenie linii 28. Przesiadka do 11 / w kierunku Bemowa/ wydłuża podróż o 15 minut. 35 kursuje o identycznej godzinie, nie mają wspólnego 

przystanku. 

Z Ronda Starzyńskiego jechać można też 20 przez Koło, tu znowu sprzed nosa ucieka 197, a na 201 trzeba czekać 23 minuty. Tak jest w weekendy.

Pomysł skrócenia linii 171 – zgroza.

Jak dojechać z Kazubów do szpitala Orłowskiego /Powiśle/ z osobą niepełnosprawną?!!! Obecnie wyszukiwarka pokazuje jedno połączenie, właśnie 171. Nie każdy jest w stanie kilka!!!! razy się 

przesiadać. 

To co zostaje taksówka? 171 powinno zostać i wrócić na trasę przez Plac Bankowy!!! 

Pomysł skrócenie linii 112 – tez nietrafiony. 

Owszem można się przesiadać, ale gdy autobusy/tramwaje kursują co 10 minut, a nie co pól godziny. 

I proszę się nie zasłaniać badaniami, że warszawiacy wolą się przesiadać, że lepsze krótsze trasy.

Po zmianie trasy 167 , w moim przypadku, podróż wydłuża się min. 15 minut. 

Po skróceniu trasy 28 jest identycznie. 

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o uruchomienie przystanku na żądanie dla autobusu 523 przy Dywizjonu 303. Jestem emerytka i aby dostac sie do tego autobusu muszę najpierw jechać 20, a pozniej 171 do ratusza 

bemowo. Przy dywizjonu 303 znajduje sie coraz więcej blokow, a tramwaj 20 rzadko jezdzi zgodnie z rozkładem. Miedzy przystankiem Radiowa a Bemowo ratusz jest bardzo duza odległość. Przydaloby 

sie aby 523 zatrzymywalo sie przy Dywizjonu 303 chociaz na żądanie. Prosze porownac jaka jest odległość miedzy bemowo ratusz a konarskiego, a mimo to i tu i tu zatrzymuje sie 523.

Witam, jako mieszkanka dzielnicy Wola piszę w sprawie planowanej likwidacji linii autobusowych. 

Zależy mi na pozostawieniu (jak przed budową metra) autobusów linii 171 i 520 , gdyż umożliwiają mi i mojej rodzinie dotarcie w różne części Warszawy. Najważniejsze, że dojeżdżamy nimi do pracy i 

naszej rodziny. Według mnie i wielu mieszkańców Młynowa 171 powinno jeździć z Bemowa na Torwar przez Młynów (przystanek Syreny i Płocka Szpital). Tak samo 520 z Woli (przez Płocka Szpital i 

Syreny) do Marysina Wawerskiego. 

Pozostawienie tylko i wyłącznie linii 190 spowoduje ogromne kłopoty pasażerów, a chyba tego ZTM nie chce. Jeśli zostaniemy tylko i wyłączenie z tą linią, bez 171 i 520 szykują się ogromne protest 

starszych osób, niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi. Przez okres budowy metra mieliśmy kłopoty z podróżowaniem. Mamy nadzieję, że po oddaniu metra nie stanie się tak, że pojawią się kłopoty z 

brakiem alternatywnej komunikacji autobusowej, która dojeżdża w zupełnie inne miejsca Warszawy niż metro. 

Proszę o wzięcie pod uwagę mojej i wielu wielu innych mieszkańców naszej okolicy. 



Dzień dobry,

Mam główną uwagę odnośnie proponowanych przez Państwo zmian w komunikacji autobusowej po otwarciu metra na Woli. Chodzi o autobusy linii 171 i 109. Na pewno zwróciliście Państwo uwagę, że 

w dużej mierze linia 109 pokrywa się obecnie z linią 171. Od ratusza na Bemowie do Dworca Centralnego autobusy tych linii jeżdżą po tej samej trasie. 

Proponujecie Państwo drastycznie skrócenie linii 171, pozostawiając linię 109 niezmienioną, ale z mniejszą częstotliwością kursowania. Ponadto, Linia 517 z Ursusa miałaby kursować na Powiśle.

Proponuję inne rozwiązanie. Linie 171 zostawić tak jak Państwo planują, a linię 109 wydłużyć do Torwaru, tak jak obecnie kursuje 171. Czyli, linia 109, zaczynałaby się na Osiedlu Górczewska, do 

przystanku Norblin, a dalej po obecnej trasie 171 - Emilii Plater, Aleje Jerozolimskie, Pl. Trzech Krzyży, Książęca...Torwar. Proponuję zwiększyć również częstotliwość kursowania 109 do co 10 minut.

Takie rozwiązanie zapewniłoby bezprzesiadkowy dojazd dużej części mieszkańców Bemowa i Woli do II linii metra, I linii metra i dalej na Powiśle.

Przesiadka z autobusu linii 109 do 517 przy Dworcu Centralnym wiąże się z dość długim marszem z przystanku na przystanek.

Dzień dobry

Zastanawiam się czy w ogóle warto cokolwiek pisać, ponieważ z wypowiedzi przedstawicieli ZTM w mediach wynika,  że zostało już postanowione ile razy pasażerowie mają się przesiadać, aby dojechać 

tam gdzie obecnie mogą dojechać jedną linią. 

co wspólnego z otwarciem 3 linii metra i proponowaną trasą linii 106 ma obecna trasa linii 105? W żadnym miejscu proponowanej trasy 105 nie będzie możliwości przesiadki na linię 106. Z linii 105 na 

odcinku od Ronda Daszyńskiego korzystają ludzie starsi z Jelonek,  ul. Kasprzaka na dojazdy do przychodni na Grzybowskiej, i do Hali Mirowskiej, tą linią też dowożone są dzieci do szkoły na ul. 

Grzybowskiej. Jeżeli ktoś chce przeprowadzić uczciwe konsultacje to ich podstawą jest sprawdzenie wykorzystania linii na rozpatrywanym odcinku, a linia 105 ma duże obłożenie na odcinku 

proponowanym do likwidacji. Odolany oprócz 105 mają linię 255. Przy wszelkich zmianach trzeba brać pod uwagę także ludzi starszych, którzy nie chcą korzystać z metra ponieważ oprócz utrudnień 

związanych z dotarciem do metra (schody, duże odległości ) w nim się zwyczajnie  gubią. 

Po tych Państwa pomysłach ja odnoszę wrażenie, że nie jesteście od tego żeby ułatwiać życie  mieszkańcom tylko utrudniać - np. zlikwidowaliście linię 174 z ul. Królewskiej i wystarczy awaria metra  

albo ktoś zostawił bagaż i nie ma jak się dostać do i z Alej Niepodległości, zlikwidowana komunikacja na ul. Swiętokrzyskiej - 1 autobus chyba na pól godziny, a tam też ludzie potrzebują się dostać. 

Szanowni Państwo

Mieszkamy przy ul. Rozbrat i autobus 171 jest dla nas jedyną możliwością dostania się bez przesiadek do centrum. Po ograniczeniu jego trasy do Chomiczówki wygodne wydostanie się z Powiśla "na 

górę" będzie znacznie utrudnione.

Prosimy o utrzymanie trasy autobusu nr 171 bez zmian

Proszę o nielikwidowanie linii 155 z ulic STRĄKOWA, Olbrachta ....do ronda Daszyńskiego.  Jest to jedyna linia ktora umożliwia mieszkańcom osiedla domków, bloków mieszkalnych z ulicy strąkowej 

,olbrachta i przylegle wsposob szybki i bez przesiadki dostać się  do linii metra. Nie  będziemy mieć innego połączenia

Proszę przemyśleć raz jeszcze wygaszenie linii 171. Jest ona jedynym połączeniem bezpośrednim między nowym bemowem a torwarem. Ponadto szkoły korzystają z tego autobusu, by bezpośrednio 

dojechać do muzeum narodowego. W momencie skrócenia trasy 171 do wola parku, wycieczki ( często z młodszymi rocznikami) będą skazane na minimum jedną przesiadkę, ewentualnie na wynajem 

autokatów.

Metro nie jest złotym środkiem transportu, dzięki któremu podróż się skróci. Nie można karać osób jeżdżących komunikacją i zmuszać ich do korzystania z metra. W związku z tym proszę o 

przemyślenie zmiany trasy 171 i pozostawienie jej bez zmian. 

Dzień Dobry 

 171 musi zostać 

Dzień dobry,

w ramach konsultacji chciałbym zgłosić, aby nie skracać linii autobusu 171, ponieważ to jedyne połączenie Bemowa i Woli z Powiślem. Moja córka  i jej koleżanki  dojeżdżają  codziennie tym autobusem 

do Placu Trzech Krzyży do Liceum Nowaka-Jeziorańskiego (autobus codziennie jest maksymalnie zapełniony) nie ma innego go bezpośredniego dojazdu. Dzieci dojeżdżają z dużym obciążeniem 

(plecaki z książkami) więc przesiadki byłyby znacznym utrudnieniem.

Witam chciałam wyrazić swoje niezadowolenie. Czytając jakie zmiany chcecie wprowadzić po otworzeniu drugiej linii metra na Woli aż przechodzi przez myśl żeby zaprzestać kupowania biletu 

miesięcznego i zacząć chodzić na pieszo. Biorąc pod uwagę fakt że jestem mieszkanka Woli i pracując przy placu bankowym w momencie zabrania nam autobusu linii 520 będę zmuszona jeździć 

dwoma liniami metra. No super.... Czy ktoś w ogóle pomyślał o tym że zabierając nam autobusy zmuszacie nas na siłę do korzystania z metra. Nie lubię tłoku i w metrze nie bardzo czuje się komfortowo, 

staram się jak nie muszę nie korzystać z tego środka transportu. Nie uszczesliwiajcie ludzi na siłę. Metro może i wygoda ale mając bezpośredni środek transportu do pracy wolę jeździć autobusami niż 

tracić czas na niepotrzebne przesiadki. 

Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o pozostawienie trasy kursowania autobusu nr 171. Właśnie tą linią codziennie dojeżdżam do pracy z przystanku DYWIZJONU 303 do przystanku KRUCZA. Uruchomienie linii 

metra nie usprawni, a już na pewno nie przyśpieszy mojej podróży na tym odcinku.

Proszę o pozytywne rozważenie mojej prośby.Dzień dobry. Bardzo proszę o dodatkowe konsultacje w szkole 238 na ul Redutowej, lub 208 na ulicy Garbińskiego  lub w szkole na Krępowieckiego na Woli na temat likwidacji autobusu 520. Nie każdy 

mieszkający na ul Jana Olbrachta, Redutowej, Pustola, Krępowieckiego mógł przyjść na konsultacje odbywające się zbyt daleko od naszych ulic Ja również nie dałam rady dojechać ani na Księcia 

Janusza i na Płocką a chętnie bym przyszła ponieważ jestem mieszkanką ul Jana Olbrachta bliżej Znanej i jestem za tym żeby pozostawić autobus 520. A przesiadki na Górczewskiej  nie skrócą 

dojazdu pasażerów tym bardziej że ZTM chce punkty przesiadkowe zrobić na Księcia Janusza co nijak ma się do ul Obrachta i wszystkich innych ulic w naszym rejonie. Rozmawiałam na przystanku z 

ludźmi, są przeciwni likwidacji 520 a nie  każdy ma komputer żeby pisać a dodzwonić się do ZTM graniczy z cudem. Najbardziej są rozgoryczeni starsi ludzie, którzy muszą dojechać z Olbrachta ( jak 

wiadomo Olbrachta zaczyna się od Znanej a nie Redutowej ) na Płocką lub do Urzędu Gminy.Bardzo proszę o rozpatrzenie próśb mieszkańców i nie likwidowanie naszej linii 520. Jest bardzo 

POTRZEBNA.Witam,

chciałabym przekazać mój głos w sprawie konsultacji dotyczących transportu po otwarciu wolskich stacji metra.

Przede wszystkim uważam za błąd przygotowane zmiany w transporcie ponieważ pokazują one, że na siłę chcą państwo wszystkich wtłoczyć do metra. Nie wszyscy go potrzebują, nie wszyscy mogą z 

niego korzystać albo po prostu STACJE NIE SĄ NA DRODZE, KTÓRĄ PASAŻEROWIE CHCĄ JECHAĆ. Moim zdaniem jest niedopuszczalne likwidowanie wszystkich autobusów, które łączą kraniec 

"Znana" z Redutą Wolską czy też dalej Rondem Daszyńskiego. Wzdłuż ul . Redutowej nie przewidują państwo żadnego autobusu?! Jak w takim razie mieszkańcy tej ulicy (rozrastają się osiedla w jej 

pobliżu) mają się przemieszczać? Albo osoby starsze, których bardzo dużo wciąż na Woli mieszka ? Nie zapominajmy, że na tej trasie znajdują się również dwa duże cmentarzem, do których 

najwyraźniej teraz nic nie będzie dojeżdżać. Nie mówiąc już o tym, że chociażby zmieniona trasa 167, tak żeby -ponownie- na siłę jechać obok metra, spowoduje jednak wydłużenie czasu jazdy tego 

autobusu, z którego , Naprawdę!, nie wszyscy wysiądą, żeby się przesiąść do metra. Są pasażerowie, którzy wybierają autobus ze względu na jego trasę, czas przejazdu oraz możliwe połączenia z 

innymi środkami, niekoniecznie metrem. 

Naprawdę mam szczerą nadzieję, że te konsultacje nie są tylko formalnością, a proponowane zmiany i tak zostaną wprowadzone. Nie likwidujcie autobusu 155, zostawcie dłuższą trasę 520 i 102.

Szanowni Państwo,

bardzo cieszę się, że otwieracie metro na Woli. Niemniej jednak mam pewne uwagi co do zmiany kursowania autobusów w mojej ulubionej dzielnicy.

1) autobus linii 171 na ulicy Elekcyjnej

Po zabraniu autobusu mieszkańcy, którzy wsiadają przy ulicy Elekcyjnej pozbawieni są dojazdu co Centrum. Po zmianach będą zmuszeni do następujących rozwiązań:

1. wejście w autobus dowożący do metra Księcia Janusza

2. przesiadka w metro na stacji Księcia Janusza

3. dojazd do metra Świętokrzyska

4. przejazd tramwajem lub metrem z metra Świętokrzyska do Centrum

lub

1. wejście w autobus dowożący do tramwaju na Wolską

2. przesiadka do tramwaju nr 10 

3. przesiadka z tramwaju nr 10 z przystanku Dworzec Centralny

4. tramwaj lub autobus z przystanku Dworzec Centralny do Centrum

lub

1. wejście w autobus linii 109, który od otwarcia metra będzie kursował ze zmniejszoną częstotliwością co 20 min i dojazd na Dworzec Centralny

2. tramwaj lub autobus z przystanku Dworzec Centralny do Centrum 

Są to rozwiązania bardzo niekorzystne i otwarcie metra pogarsza sytuację mieszkańców Elekcyjnej.

2) zmiana tras autobusów, które jeździły Elekcyjną i zmniejszenie częstotliwości tych, które pozostaną



Codziennie rano dojeżdżam wraz z innymi mieszkańcami do tramwaju na ul. Wolską, konkretnie tramwaju nr 10. Codziennie rano na pasach widzę osoby, które dojeżdżają autobusem do ul. Wolskiej 

tylko po to, żeby wsiąść w ten tramwaj. Jest to bardzo ważny tramwaj. Aktualnie jest to jedyny środek transportu, który dowozi ludzi z Woli do pracy na Śródmieściu Południowym (ministerstwa, biurowce 

wzdłuż Chałubińskiego, Pięknej, Nowowiejskiej, wydziały Politechniki Warszawskiej, Collegium Anatomicum WUM). Większość osób, które wsiadają w tramwaj na Woli wysiada na przystanku 

Koszykowa lub Nowowiejska. Przy założeniu, ze nie ma już autobusu 171, nie można już bezpośrednio dojechać do Centrum i alternatywnie stamtąd skorzystać z ciągu tramwajowego na 

Marszałkowskiej, który dowozi chociażby do Placu Konstytucji czy Placu Zbawiciela. Przy zmniejszonej częstotliwości kursów autobusu 109 również trudniej jest dojechać do Dworca Centralnego, aby 

stamtąd móc przesiąść się dalej.

Przy ul. Elekcyjnej znajduje się też szkoła. Pomiędzy ul. Górczewską a Wolską są parki. W zimie jest ciemno bardzo wcześnie i u dzieci rodzi się pokusa (którą już nieraz obserwowałam gdy autobus 

długo nie przyjeżdżał), aby iść samemu przez parki. Oczywistym jest, ze sytuacje takie będą coraz częstsze, a co za tym idzie wpływają niekorzystnie na bezpieczeństwo dzieci. 

Podsumowując dla dzielnicy kluczowym jest pozostawienie autobusu 171 jadącego Elekcyjną i niezmniejszanie częstotliwości autobusów, które pozostają, a w szczególności autobusu 109. Realnie, 

mieszkańcy z ulic Redutowej, Elekcyjnej, Pustola oraz z osiedli przy ul. Ordona, będą mieli 1 autobus kursujący 3 razy na godzinę do Dworca Centralnego. A mówimy o okolicy, w której już teraz 

autobusy jeżdżą przepełnione. Co za tym idzie, mimo, że z tych okolic jest do centrum bardzo blisko, dojazd do Dworca Centralnego będzie bardzo utrudniony, a do Śródmieścia Południowego niemal 

niemożliwy. 

Szkoda, że po otwarciu metra, komunikacja z istotnymi częściami Śródmieścia, zamiast poprawić się - znacznie się pogorszy, zarówno w porównaniu z sytuacją aktualną, jak i w porównaniu z czasem 

sprzed rozpoczęcia budowy metra. 

Bardzo dziękuję za pochylenie się nad przedstawionymi przeze mnie uwagami. Jeśli będą potrzebowali Państwo więcej informacji, mogę oczywiście ich udzielić.

Witam,

Jestem za pozostawieniem autobusu 155 na obecnej trasie po otwarciu linii metra 2. Prośbę motywuję codziennym dojazdem od miejsca zamieszkania- ulica Znana do Ronda Daszyńskiego. Dojazd jest 

bez przesiadek.  

Szanowni Państwo

Proszę o ponowną analizę zmiany rozkładu jazdy autobusu linii 197 z kierunku Ursus. 

Dotychczas trasa prowadziła ul. Wolską i Elekcyjną. Obecnie zlikwidowane zostało jedyne połączenie mające taką trasę. Wszystkie autobusy zostały skierowane na ul. Redutową. 

Pragnę zauważyć że autobus 197 jako jedyny pozwalał mieszkańcom Odolan bezprzesiadkowo dojechać do zlokalizowanej na ul. Elekcyjnej przychodni zdrowia. Jest to placówka dla dorosłych jak i dla 

dzieci. Przejazd do przychodni dla matek z małymi dziećmi wymaga przesiadki i dodatkowo wydłuża przejazd. Dodatkowym utrudnieniem dla mieszkańców jest przejście podziemne pod ul. Redutową, 

gdzie nie zapewniono podjazdów/zjazdów dla wózków. W celu dostania się do tramwaju z ul. Jana Kazimierza osoba niepełnosprawna musi się skierować do przejścia na ul. Sowińskiego lub Ordona.

Ponadto na ul. Elekcyjnej znajduje się szkoła, dom pomocy społecznej oraz inna placówka służby zdrowia z oddziałem szpitalnym. Miejsca te stanowią istotne punkty docelowe dla pasażerów. 

Autobusy powinny zapewniać pasażerom dojazd do tak kluczowych punktów w najprostszy sposób, a nie kierować wszystkich do stacji metra, do czego obecnie dąży transport miejski.

Zwracam się z wnioskiem o zmianę trasy linii 197 i skierowanie jej na ul. Elekcyjną. 

Szanowni Państwo,

Jestem mieszkanką Woli - Młynowa, ul. Tyszkiewicza i chcę zgłosić moje uwagi do zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu metra.

Po pierwsze, chcę wyrazić wyrazy uznania dla tych, którzy doprowadzili metro na Wolę. Niewątpliwie bardzo to wiele usprawni i cieszę się na tę zmianę. 

Jednakże, jestem zaskoczona, że otwarcie metra wiąże się z usunięciem wielu linii autobusów w okolicy.

Wydaje mi się, że Warszawa jest bardzo bogatym miastem, a jestem przekonana, że na pewno jest miastem przeludnionym - dlatego też usuwanie bądź skracanie tras autobusów i nie zastępowanie ich 

kolejnymi, uważam za bezzasadne, nawet w obliczu otwierania kolejnego środka transportu, jakim jest metro.

Najbardziej niepokoi mnie skrócenie linii 520 do Emilii Plater. 

Apeluję do Państwa o zachowanie linii 520 na jej pierwotnej trasie, tj. do przystanku Znana.

Przedstawiam moje argumenty: 

1. Skrócenie linii 520 do E. Plater oznacza, że Młynów nie będzie miał żadnego bezpośredniego autobusowego i bezprzesiadkowego połączenia z Centrum. 

Konkretnie, chodzi o połączenie z przystanku Płocka-Szpital lub Młynarska z Centrum lub z pl. Konstytucji. 

Dotychczas, aby dojechać ode mnie z Tyszkiewicza do Centrum autobusem, przed budową metra, korzystalismy z autobusu 171 (tej linii na tym odcinku nie będzie) lub z E2 (już nie ma i nie będzie) lub 

z 520 (też na tym odcinku nie jest planowany), a w trakcie budowy metra - tylko z 520. 

Aby po otwarciu metra i proponowanymi przez Państwa zmianami dostać się z Młynowa autobusem do Centrum, trzeba będzie:

a) przesiadać się z jedynego zaplanowanego na tym odcinku Górczewskiej (przywróconego) autobusu 190, (który będzie jedynym autobusem na tej i tak już zatłoczonej trasie), w dodatku przesiadać się 

na nieludzko zatłoczonym przejściu podziemnym przy Metrze Ratusz Arsenał,

bądź

b) przesiadać się z nowego autobusu 106, który nie jedzie główną szeroką ulicą (jaką jest Wolska i na której jest buspas!), a jedzie ciasnymi i zakorkowanymi: Siedmiogrodzką, Grzybowską i Królewską i 

dojeżdża gdzieś w okolice Centrum.

2. Autobus 520 łączy Młynów z okolic Tyszkiewicza, Długosza, Szlenkierów, Młynarskiej, Karolkowej w szybkim czasie i bezpośrednio z Centrum.

Proszę zwrócić uwagę, że trasa z Młynowa do Centrum jest bardzo krótka i pokonywanie jej z przesiadką, (co będzie konieczne także  w przypadku metra!), jest niemiłym prezentem, jaki chcecie 

Państwo nam zaoferować.

Ponadto, w przypadku awarii metra, nawet krótkotrwałej, nie będzie żadnego bezpośredniego autobusu z Centrum do Młynowa.

Przesiadanie się do metra lub tramwaju 24 nie ułatwia sprawy, o czym poniżej. 

3. Autobus 520 łączył przed budową metra ważne punkty na mapie Woli i liczę na to, że dalej tak będzie.

Mieszkam w kamienicy przy ul. Tyszkiewicza, w ktorej większość to osoby starsze oraz 2 z niepełnosprawnością ruchową. 

Osoby starsze od lat chodzą od nas do przystanku Płocka-Szpital (ok 12 min piechotą) lub Młynarska (ok 10 min piechotą) i stamtąd dojeżdżają jedynym w tej chwili dostępnym autobusem 520 do 

Urzędu Dzielnicy Wola, do biblioteki przy nim oraz do Hali Mirowskiej i pawilonów przy Al. Jana Pawła II. Przed budową metra - także do Parku Moczydło i w okolice Wola Parku. To najczęstsze 

destynacje nie tylko ludzi starszych, ale także młodych mieszkańców mojej kamienicy. Metro tego nie zapewni, bo jego trasa nie pokrywa się z trasą 520.

4. Autobus 520 wygrywa, jeśli chodzi o bezpośrednie połączenie Młynowa z Centrum, metro - przegrywa. 

Do najbliższego wejścia do metra Młynów będziemy mieli ok 15-17 min piechotą + przejście schodami / zjazd windą + bramki + schody. Do przystanku 520 Płocka-Szpital mamy ok 10-12 min piechotą, 

do przystanku Młynarska ok 8-10 min piechotą. 

Chcąc dojechać np. do Centrum, Pl. Konstytucji lub pl. Na Rozdrożu i wsiadając do autobusu 520 np. z Młynarskiej, nie ma potrzeby się przesiadać. Chcąc tę trasę pokonać metrem, najpierw należy się 

do niego dostać, a potem przesiąść się w inny środek transportu.

5. Metro Młynów na tym odcinku w godzinach szczytu będzie zatłoczone, a pozostawienie nad nim jedynie 190 nie polepszy sprawy. Planowana zajezdnia autobosów przy Metrze Księcia Janusza, w 

tym dla autobusów podmiejskich, sprawi, że każda kolejna stacja w kierunku Centrum będzie co raz bardziej zatłoczona.6. Dzielnica Młynów to przede wszystkim dzielnica osób starszych. Osoby starsze mogą mniej chętniej korzystać z metra, a autobus 520 łączy wiele punktów na ich mapie (opis powyżej).

Jestem osobą młodą i zapewne będę korzystać z metra częściej niż moi sąsiedzi,  Oczywiście, w mojej kamienicy następuje gentryfikacja, ale jest to powolny proces i wiekowo jestem wraz z sąsiadami w 

podobnym wieku - w mniejszości.

Nie oznacza to, że metro jest niepotrzebne na Woli. Osobiście liczyłam, że metro rozładuje tłok w okolicznych autobusach i tramwajach, ale skoro autobusów ma nie być...

7. Zniknie także autobus 102, który w prawdzie mocno niepewny (stał w korku, spóźniał się, nie przyjeżdżał), ale obok 520 był jakąś alternatywą na w miarę bezpośrednie dostanie się do Centrum (z 

Młynowa z przystanku Młynów lub Grenady). W jego miejsce pojawi się wprawdzie 106, ale ze skróconą i bardziej zawiłą trasą (szczególnie w drodze powrotnej, w okolicach Siedmiogrodzkiej, 

Skierniewickiej i Płockiej). 

8. Dojazd metrem z Młynowa do Centrum będzie wymagał przesiadki z jednego metra na drugie na najbardziej zatłoczonym i niebezpiecznym przejściu podziemnym w Polsce, czyli przy Metrze 

Świętokrzyska. To przejście ma tak wąskie gardło, że pokonywanie go nawet w małym tłoku jest niebezpieczne. Zastanawia fakt, czy to przejście w ogóle jest legalne i spełnia normy bezpieczeństwa. 

9. Autobus 520 jest bezpieczniejszym środkiem komunikacji do i z Centrum niż tramwaj 24.

Z mojego bloku przy Tyszkiewicza jest piechotą trochę dalej do przystanków 520 Płocka-Szpital lub Młynarska, niż do autobusów odjeżdżających z przystanku Grenady lub tramwajów z przystanku 

Długosza. Jednakże z Grenady nie ma i nie będzie pośpiesznego autobusu do Centrum, a tramwaje jeżdżące ulicami Obozowa-Młynarska odpuściłam ze względu na nieludzki tłok i wyjątkowo 

niebezpieczne przystanki. 



10. Przesiadanie się z autobusu 520 na tramwaj 24 to ryzyko utraty zdrowia lub życia. Trochę przerysowuję, ale jeśli Państwo nie znacie trasy tramwajów na Obozowej i Młynarskiej, polecam w celu 

doznania wrażeń ekstremalnych. Oto opis:

- Trudna dostępność tramwajów: w godzinach szczytu na moim przystanku Długosza należy przepuścić czasem 2-4 tramwaje, aby do nich wejść. Czasem więcej. - Potworny tłok: jak się domyślam, 

częściowo spowodowany jest on zamknięciem Górczewskiej, ale obawiam się, że jej otwarcie wraz z metrem nie rozładuje tego tłoku. 

- Więcej pasażerów: nowe liczne osiedla budowane przy ulicach Zawiszy, Wawrzyszewskiej i Ostroroga znacznie wpłynęły na ilość pasażerów w tramwajach, ktore są tu jedynym środkiem transportu.

- Mniej tramwajów: przed budową metra jeździły tu 4 linie: 13, 20, 23 i 24. W czasie lokalnego kryzysu zabrano nam linię 13. Po otwarciu metra nie jest planowane przywrócenie jej.

- Metro nie jest blisko: mieszkańcy osiedli wspomnianych wyżej ulic będą mieli do metra piechotą jeszcze dalej niż ja z Tyszkiewicza. Czy będą chcieli z niego korzystać? Czy nadal będzie tłok w 

tramwajach?

- Fatalne przystanki, na których wciąż giną piesi!!! Obozowa i Młynarska od lat nie są remontowane. Przystanki są słabo oświetlone, słabo oznakowane - kierowcy co chwila przejeżdżają przez jezdnię, 

na której stoi tramwaj otwierający drzwi dla wsiadających i wysiadających. Kierowcy wjeżdżają na przystanki zlokalizowane na jezdni; widać, że część z nich po prostu ich nie widzi, a część liczy na to, że 

uda im się wyprzedzić tramwaj zanim piesi wejdą na jezdnię. (Jestem kierowcą i też tędy przyjeżdżam - te przystanki są niebezpieczne).

Kilka razy zdarzyło mi się przeprowadzać dzieci po słabo oznakowanych pasach przy przystanku na Długosza na drugą stronę jezdni, ponieważ żadne auto się nie zatrzymało. W pobliżu tego 

przystanku jest szkoła muzyczna na Tyszkiewicza oraz podstawowa na Płockiej. 

W związku z zamknięciem Górczewskiej jest wzmożony ruch na Obozowej i Młynarskiej, ale szczególnie niebezpiecznie robi się przy Długosza, ponieważ przystanek jest tuż za zakrętem (jadąc do 

Centrum) i w ciemnym miejscu blisko ciemnego cmentarza. 

- Podjechanie tramwajem 20 lub 23 wymaga przesiadki przy Zajezdni Wola, które jest najbrudniejszym, zaniedbanym przejściem podziemnym w Warszawie, do tego niebezpiecznym, gdyż w pobliżu 

znajduje się skup złomu, wokół którego kręcą się bezdomni alkoholicy i narkomani. 

Świadomie nie decyduję się na wybór tramwaju.

Podsumowując, apeluję o przywrócenie kinoi 520 na całej trasie, szczególnie na odcinku Górczewskiej na Młynowie.

Będę Państwu bardzo wdzięczna!Dzień dobry,

Komunikacją Warszawską interesuję się od 6-go roku życia i bardzo dobrze znam układ komunikacyjny Warszawy. Korzystam z komunikacji miejskiej na co dzień. Aktywnie uczestniczę w wszelkich 

dyskusjach o komunikacji miejskiej w szczególności dotyczących Chomiczówki jako, że tu mieszkam. Uczestniczyłem w poprzednim spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się w szkole podstawowej 

przy ul. Conrada 6 jakieś 2-3 lata temu. Nie wiem po co Państwo organizują te spotkania skoro głosy mieszkańców są ignorowane. Przypominam, że wtedy było dużo głosów za utrzymaniem/powrotem 

linii 167 na Chomiczówkę. Dalszą konsekwencją potrzeby powrotu tej linii na Chomiczówkę było przedłużenie linii 171 do pętli na Chomiczówkę. Wycofanie linii 167 z Chomiczówki było podyktowane 

budową metra na Woli i Bemowie. Zatem ta linia powinna wrócić na starą trasę !!!! Piszę o tym z całą stanowczością. Ta linia była bardzo dobrze wykorzystana jeśli chodzi o ilość pasażerów, praktycznie 

na każdym jej odcinku z Chomiczówki na Ochotę. Ta linia zapewniała sprawne połączenie Chomiczówki z Bemowem, Wolą i Ochotą. To połączenie nam odebrano i nie ma innego !!! Jeśli głos 

mieszkańców ma dla Państwa znaczenie to ten głos na poprzednim spotkaniu konsultacyjnym został zignorowany. Państwo na tym poprzednim spotkaniu na Chomiczówce wówczas przedstawiali 

propozycję korekty trasy linii 184 w miejsce linii 167, która weszła w życie. Wówczas wypowiedziałem się, że w takim razie należało by skorygować trasę linii 184 na Ochocie, tak aby dojeżdżała do ulicy 

Grójeckiej i umożliwiała przesiadkę do tramwajów. Na tym spotkaniu konsultacyjnym Państwo to skomentowali tak ,,Cenny głos w dyskusji. Na pewno to przeanalizujemy. Dziękujemy za cenny głos w 

dyskusji” i co? Brak reakcji. Linia 184 nie została skorygowana, aby dojeżdżała do ulicy Grójeckiej.  W pewnym momencie pojawiła się nowa linia tramwajowa 11 i to ona, choć okrężną trasą, ale 

docierała na ulicę Grójecką. Dojazd do ulicy Grójeckiej umożliwia np. przesiadkę na Okęcie.  Państwo mieli np. pomysł dwuwariantowej trasy linii 184, gdzie w jednym wariancie miała kursować przez 

ulicę Conrada, co było dobrym pomysłem. Zabierzcie 171 z pętli na Chomiczówce a dajcie sprawne połączenie z Wolą i zwłaszcza Ochotą do ulicy Grójeckiej. Opcji do rozważenia jest kilka. Zebrane z 

różnych forów dyskusyjnych:

1)      Mariusz Samulak z blogu Jadziem przez Bielany:

Wydłużenie linii tramwajowej 22 do pętli Metro Młociny;

2)      Przywrócenie linii 167 z pętli Chomiczówka i dojazd do ulicy Grójeckiej (dalej możecie Sobie skracać trasę);

3)      Skorygowanie trasy linii 184 na Ochocie, aby dojeżdżała do ulicy Grójeckiej + podzielenie kursów przez ulicę Conrada;

4)      Utworzenie nowej linii 384 z Metro Młociny/Chomiczówka – Grójecka/Bitwy Warszawskiej (i dalej do Banacha, na Rakowiec, na Szczęśliwice lub do Pl. Narutowicza – z tymże nie głupim pomysłem 

było by do Żwirki i Wigury, ale może też kończyć na skrzyżowaniu z Grójecką). 

4 a) Korekta trasy linii 184 tj.: Metro Młociny-Kasprowicza-Sokratesa-Conrada-Powstańców Śląskich…. + korekta tej linii na Ochocie, aby dojeżdżała do ul. Grójeckiej. Nowa linia 384 (Metro Młociny-

Kasprowicza-Al. Reymonta- …… i dalej nie ma większego znaczenia, może być skrócona (może w miejsce planowanego skrócenia linii 112 do pętli Karolin?)

5)      Wydłużenie linii 220 (do pętli Chomiczówka lub jeśli to możliwe do Fort Wawrzyszew);

6)      Przywrócenie linii 11 na trasie Metro Młociny- Pl. Narutowicza (ważna trasa, numer linii nie ma znaczenia, może to być linia 10 na tej trasie);

7)      Linia Tramwajowa na trasie Metro Młociny – Okęcie ( w latach 90-tych linia 29 kursowała na tej trasie).

8)      Nowa linia 386 (Metro Młociny/Chomiczówka) – Conrada- Powstańców Śląskich-Gen. Maczka-Al.Prymasa Tysiąclecia-Grójecka. (Nie głupia linia – wzmocnienie linii 186, która bywa ,,załadowana” 

na Prymasa Tysiąclecia).

W przypadkach 2-5 i 8 w zamian wycofanie linii 171 z pętli na Chomiczówce. Osobiście najbardziej mi się podoba wariant 4 a) i wariant 7). Wariantów jest sporo. Zwracam się z uprzejmą prośbą o nie 

zamykanie się na własne pomysły, bo sugestie pasażerów naprawdę mogą być dobre. Przyjdę z tymi pomysłami na spotkanie konsultacyjne.

Uzasadnienie. Potrzebne są połączenia międzydzielnicowe gdzie nie dociera metro ani tramwaje. Brak skomunikowania Bielan/Chomiczówki z Ochotą i dalej z Okęciem. Linia 187, która nie dojeżdża do 

Grójeckiej, czyli w sam środek Ochoty nie spełnia tych potrzeb. Powtórzę to kolejny raz (argumentowałem to na poprzednim spotkaniu konsultacyjnym na Chomiczówce). Na Chomiczówce mieszka dużo 

studentów, którzy dojeżdżają do Uczelni Wyższych zlokalizowanych na Ochocie i nie mają jak dojeżdżać. Osiedle Maszewska, Esej, Rodziny Połanieckich to głównie mieszkania na wynajem, gdzie 

mieszka dużo studentów i wiem od nich, że mają problem z dojazdem do uczelni na Ochocie.

Proszę nie zbagatelizować tego maila i naprawdę przeanalizować poprawę dojazdu na Ochotę i dokonać korekt komunikacyjnych.

Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do proponowanych zmian w związku z uruchomieniem kolejnych stacji metra na odcinku wolskim chciałem przestawić swoją opinie. Okolice Odolan to najdynamiczniej rozwijająca się 

obecnie część Warszawy. Kolejne budowane osiedla sprawiają, że liczba osób korzystająca z komunikacji miejskiej jest znacznie większa niż jeszcze 2-3 lata. Zmiana trasy linii 171, 190 i likwidacja linii 

155 sprawia, że Odolany pozostaną tylko z trzema liniami w stronę centrum (dojazd do metra): 105, 109 i 255. Z czego linia 105 od zawsze była, jest i będzie zatłoczona do granic możliwości. Linie 109 i 

255 mają jeździć mniej więcej co 20 minut, co należy uznać za skandal. Zostawiacie nas Państwo z jedną zatłoczoną linią 105 i dwiema z godnym pożałowania rozkładem, raz na 20 minut. Jeżeli 

dążycie do tego żeby ludzie przesiedli się do aut, to jesteście na najlepszej do tego drodze.

Uważam za niezbędne zwiększenie częstotliwości kursowania linii 109 i 255 co najmniej dwukrotnie. Do tego przydało by się żeby wzdłuż Kasprzaka do czasu budowy linii tramwajowej w godzinach 

szczytu pojawiła się linia dowożąca ludzi do metra jako alternatywa dla 105.

Liczę, że moja opinia zostanie wzięta pod uwagę.Dzień dobry,

Mieszkam na Jelonkach Północnych (ul. Muszlowa), pracuję w okolicach ulicy Wołoskiej/Domaniewskiej, tak więc chciałabym się odnieść przede wszystkim do zmian dotyczących Woli i Bemowa. 

Ogólną uwagą, jaką chciałabym zgłosić, jest to, że uważam "zwożenie" do metra i wprowadzanie dużej liczby przesiadek za pomysł chybiony. Metro powinno uzupełniać, a nie zastępować istniejące 

linie. W godzinach szczytu przesiadanie się jest bardzo niekomfortowe, gdyż w węzłach przesiadkowych środek komunikacji, do którego się przesiadamy, zwykle jest już potwornie zatłoczony (a jeśli nie 

jest, to bardzo dużo ludzi naraz próbuje do niego wsiąść i staje się zatłoczony), a w połączeniach tramwaj/autobus-metro tworzą się wąskie gardła przy wejściu do metra.

O poszczególnych rozwiązaniach:

- 102 - brak uwag, nie moje rejony.

- 103 - brak uwag.

- 105 i 106 - ze 105 zwykle nie korzystam, ale kiedy korzystam, to dla dojechania w okolice ul. Grzybowskiej. Tutaj konieczność przesiadania się w 106 utrudniłaby mi dojazd, ale ponieważ jest 

sporadyczny, to mogłabym to przeboleć.

- 109 - jestem generalną przeciwniczką zmniejszania częstotliwości kursowania autobusów, bo to prowadzi do zmniejszenia ich wykorzystania (autobus jeździ rzadziej, ludzie z niego rezygnują, więc 

znowu zmniejsza się jego częstotliwość żeby zwiększyć obłożenie, więc tym bardziej ludzie z niego nie korzystają). Jeżeli argumentem jest tu "bo stoi w korkach" - proponuję buspas. Jeżeli argumentem 

jest tu "bo dubluje metro" - nie do końca, bo stanowi połączenie okolic pętli Os. Górczewska z Centrum, poza tym stanowiłby bardzo dobre uzupełnienie dla metra. Korzystam, żeby dostać się z okolic 

Ronda ONZ pod Ratusz Bemowo, bo tam mam więcej możliwości przesiadki podczas powrotu do domu niż w okolicach Księcia Janusza, a ewentualnie od Ratusza Bemowo mogę też już podejść. 

Wydaje mi się, że maksymalny akceptowalny czas oczekiwania na autobus tego pokroju w mieście to 15 minut. Na pewno nie 20. Zwłaszcza, że planują Państwo zastępować nią na pewnym odcinku 

likwidowaną 155.



 112 - korzystam zarówno dla dojechania do Karolina, jak i do łatwego dojechania na Bielany, Bródno i do CH Marki. Stanowi bardzo dobre uzupełnienie tramwajów na tej trasie, zwłaszcza po tym, jak z 

Powstańców Śląskich zostało kiedyś zabrane 184. Jestem przeciwna skracaniu tej linii i zastępowaniu jej "dowożącą do metra" 271. 

 129 proponuję zwiększyć częstotliwość do 15/15/15. Po pierwsze, stanowi dobrą alternatywę dla "dowożenia do metra" przez 271 z okolic Hali Wola. Po drugie, i może istotniejsze, stanowi połączenie 

Olbrachta z "resztą okolicy" i okolic Hali Wola z Wola Parkiem, a na Olbrachat pobudowało się w ostatnich latach sporo nowych budynków wielorodzinnych i osiedli. Po trzecie, omija skrzyżowanie 

Powstańców Śląskich/Górczewska, które szczególnie w weekendy strasznie się korkuje z uwagi na budowę kolejnych stacji metra i zwężenia. Wydłużenie do Koła jest ok.

136 - brak uwag.

149 - brak uwag, nie korzystam. 

154 - brak uwag.

155 - zob. uwagi dot. 109.

167 - czy przy Księcia Janusza nie będzie utykał w korku? Trzeba dobrze zaplanować ten kawałek skrzyżowania. Nie jestem również przekonana, czy wycofanie go z Redutowej przy jednoczesnej 

likwidacji 155 to dobry pomysł. Elekcyjna sąsiaduje z parkiem, a przy Redutowej powstały nowe budynki wielorodzinne/osiedla.

171 - nie używam części bemowskiej, a głównie dla dotarcia w okolice Powiśla, tj. Książęcej i Rozbratu, ale rozumiem, że ma być tam zastąpiony przez 517? jeśli tak, to ok.

184 - brak uwag.

190 - brak uwag.

197 - brak uwag.

201 - może zamiast przez Ciołka, puścić je przez Deotymy, zwłaszcza po zabraniu 184 z Deotymy?

202 - brak uwag, nie moje rejony.

271 - nie ma racji bytu, powinno pozostać 112 + 129 o zwiększonej częstotliwości.

517 - brak uwag.

520 - brak uwag, nie moje rejony.

E-2 - brak uwag

714/719/729 - brak uwag.

Dzień dobry

Jako członek Rada Osiedla Powiśle-Solec i mieszkaniec Powiśla zdecydowanie negatywnie opiniuję propozycję likwidacji linii 171 obsługującej Powiśle. Obecnie linia ta jest jedyną linią łączącą Powiśle z 

centrum miasta a także wieloma innymi dzielnicami (Wola, Koło, JElonki, Bemowo, Chomiczówka), jednocześnie kursującą z częstotliwością co 7-10 min i zapewniającą komfort komunikacyjny 

mieszkańców dzielnicy. Autobusy tej linii nigdy nie jeżdżą puste (także poza godzinami szczytu takt co 10 min jest należycie wykorzystywany. Oprócz mieszkańców Powiśla, linia obsługuje także 

dojeżdząjących do wielu biurowców (Kruczkowskiego, Rozbrat, PRzemysłowa, Fabryczna), siedziby niektórych wydziałów urzędu dzielnicy, Szpitala im. Orłowskiego, wielu szkół (SP 29, Liceum 

Batorego, zespół szkół średnich na Górnośląskiej, szkoła dla głuchoniemych na Koźmińskiej), miejskich ośrodków sportowych (Rozbrat i Jutrzenka) oraz uczestników bardzo licznych imprez masowych 

na Torwarze czy Stadionie Legii. Także wielu mieszkańców innych dzielnic pozostawia swe samochody na parkingu przy Torwarze dalej kontynuując podróż w/w autobusem.

Argument przydatności II linii metra dla tego rejonu Powiśla jest bardzo chybiony i naciągany. Dalekie położenie stacji metra CN Kopernik czyni ją zupełnie nieprzydatną dla połączeń komunikujących 

południowy rejon POwiśla - ew. podróż z przesiadką zajęłąby co najmniej 2 razy więcej czasu! Dodatkowo linia, która miałaby zastąpić 171, dublowałaby się z linią 127, a mieszkańcy Powiśla utaciliby 

bezpośrednie połączenie z innymi wspomnianymi dzielnicami.

Obecnie 171 spełnia kluczową rolę w komunikacji Powiśla z centrum miasta - jakiekolwiek zmniejszanie częstotliwości czy zmiana trasy spowoduje poważne zubożenie oferty komunikacyjnej transportu 

miejskiego dla naszej dzielnicy i może wymusić przesiądnięcie się części mieszkańców do samochodów, na co , w imieniu mieszkańców Powiśla oraz swoim kategorycznie się nie zgadzam.

Sugeruję uwzględnienie  wniosku o pozostawienie linii 171 w dotychczasowym kształcie (trasa i częstotliwość). 

Dodatkowo proponuję rozważyć :

- LIKWIDACJĘ LINII 109 i wcielenie jej taboru do obsługi linii 171 (trasa 171 pokrywałaby się na odcinku Powstańców Śląskich-Dw Centralnym z dotychczasowym przebiegiem linii 109)

- bądź trasowanie linii 171 przez ul Redutową-Kasprzaka w celu wzmocnienia linii 105 (wtedy odpada konieczność części dodatkowych kursów linii 105)

Szanowni Państwo,

Z niepokojem odebraliśmy wiadomość o planowanej likwidacji linii autobusowej 171 w zwiazku z uruchomieniem kolejnych odcinków drugiej linii metra. Rozumiemy ekonomiczny aspekt sprawy, jednak 

linia 171 w obszarze Powiśla jest dla nas bardzo cenna z uwagi na sasiedztwo ze Szkoła Podstawowa nr 29 na ul. Fabrycznej, do której uczęszcza nasza córka. Jeździ ona autobusem 171 do domu, 

akurat na odcinku, na którym pojawienie się nowych stacji metra niewiele zmienia. Bardzo prosimy o uwzględnienie troski o bezpieczeństwo naszego dziecka na trasie szkoła-dom, bo dzięki linii 171 

nasza córka ani razu nie musi przechodzić przez ruchliwa ulicę i nie musi się przesiadać.

Szanowni Państwo,

proszę o pozostawienie linii 102 na tej samej trasie.

Protestuję przeciwko proponowanym zmianom w przebiegu linii 102.

Domagam się zwiększenia częstotliwości kursowania tej bardzo potrzebnej linii Z poważaniem Robert Lutomski Niniejsza wiadomość, wraz z wszelkimi załącznikami, jest poufna i przeznaczona 

wyłącznie do wiadomości adresata. W przypadku omyłkowego otrzymania tej wiadomości, prosimy o poinformowanie nadawcy oraz nieużywanie, nieprzekazywanie i niekopiowanie zawartych w niej 

treści, co jest prawnie zabronione.

Szanowni Państwo,

doszły mnie słuchy, że ZTM planuje skrócenie trasy autobusu 102 po uruchomieniu III linii metra. Jako mieszkanka Grochowa jestem mocno zaniepokojona tym pomysłem. 102 to jedyny autobus, który 

bezpośrednio łączy Grochów z Powiślem i Śródmieściem. Moim zdaniem wskazane byłoby wręcz wydłużenie jego trasy, tak aby mieszkańcy nowych osiedli wzdłuż ul. Chrzanowskiego też zyskali 

dodatkowe połączenie (na chwilę obecną muszą maszerować spory kawałek do przystanków 102 (np. Mycielskiego) lub jeszcze dalej 523 i 188 (Dwernickiego). A to już min. 10 minutowy spacer. Jeden 

autobus 123, kursujący niezbyt często, to stanowczo za mało. Skoro Miasto wydało zgody na budowę tych wszystkich osiedli, powinno też zadbać o komunikację publiczną.

Dzień dobry,

chciałbym dołączyć swój głos poparcia dla utrzymania linii autobusowej nr 171. Ja i moja rodzina codziennie korzystamy z tej linii i jest to najlepsze połączenie ulicy Rozbrat z centrum miasta. Wiele osób 

korzysta z tej linii na trasie do centrum więc uważam za bezzasadny projekt likwidacji tego połączenia. 

Witam.

Linia 171, jest podstawową linią łączącą część Powiśla między Łazienkami a mostem Poniatowskiego, z centrum Warszawy, w tym z dworcem kolejowym i stacją Warszawa Śródmieście, dwoma liniami 

Metra, Nowym Światem a także z Wolą i Bemowem. Umożliwia dojazd do dogodnych punktów przesiadkowych, do miejsc odpoczynku czy wydarzeń kulturalnych, do pracy. Jest podstawowym 

połączeniem tej części Powiśla z Miastem. Inne linie nawet w części nie dają takich możliwości wygodnego i sprawnego poruszania się po Warszawie. Dlatego likwidacja 171byłaby ogromną stratą i 

koszmarnie utrudniłaby nam mieszkańcom życie.  Proszę o pozostawienie jej bez zmian. 

Dzien dobry, 

Bardzo prosze o pozostawienie linii 171. Bezposrednio dojzdzam nia do pracy oraz centrum. Dziekuje

Witam 

Proszę o nie likwidowanie lini 520 .

Linia ta jest bardzo dobra i szybka w kwestii dojazdu na Marysin czy Grochów .Często jeżdżę linią  520 i jak zauważyłem duża ilość pasażerów z niej korzysta. 

Szanowni Państwo,

Wnoszę o pozostawienie trasy autobusu 171 w dotychczasowym przebiegu. Dla mieszkańców tej części powiśla (książęca, rozbrat) jest to jedyne komfortowe połączenie z centrum i wolą.

Witam

Na wstępie chciałabym podziękować za wprowadzoną linię 220 -jest dla mieszkańców Bemowa fajnym, funkcjonalnym połączeniem z innymi dzielnicami naszego miasta.

Mieszkam od 40-tu lat na ul. Sterniczej przy ul Lazurowej. Jest to lokalizacja pomijana przez decydentów. Moi współmieszkańcy podobnie jak ja mieszkają tu od 40-tu lat czyli większość seniorzy. 

Zawsze mieliśmy jedyne prawie 105, bo linia F tez TU została zlikwidowana. Pisałam kiedyś aby nam umożliwić "wyjazd" do przystanków przesiadkowych -aby linia 189 nie skręcała w ul .Człuchowską, a 

jechała do Połczyńskiej Lazurową i w ten prosty sposób nasze miejsce miałoby możliwość wyjazdu i ew. przesiadki przy Ciepłowni Wola. Przeżyliśmy i wychowaliśmy dzieci -gdy nie było prostego 

dojazdu do przychodni czy Urzędu Dzielnicy. Obecna propozycja likwidacji 112 =dojazd do Przychodni i Urzędu jest dla nas krzywdząca i bardzo dużym utrudnieniem dla starszych ludzi. Dlatego proszę 

o utrzymanie 112 na tej trasie jak jest obecnie.

     Zastanawia mnie również czym się kierują osoby proponujące skrócenie trasy linii 105, dlaczego my mieszkańcy wspomnianego zakątka nie mamy mieć bezpośredniego dojazdu do Centrum. Jest to 

bardzo dla nas potrzebne zważywszy wiek i trudności przy przesiadkach. Pozwolę sobie również zapytać skąd troska o mieszkańców Odolan i zagęszczenie TAM częstotliwości kursów -wszak oni mają 

całą gamę linii autobusowych i tramwajowych.

    Sumując bardzo proszę o pozostawienie linii 105 i 112 na trasach obecnie obowiązujących.

Z góry dziękuję, pozdrawiamDzień dobry,

W ramach zmian związanych z otwarciem metra proponuję wydłużenie linii skróconych do Ronda ONZ tak aby możliwe było przesiadanie się na tramwaje jadące Jana Pawła II bez wsiadania w metro 

albo 10.

Sugeruje też większą odwagę w nadawaniu numerów linii: nowy numer zamiast kursu skróconego. Ostatnio 109 zaczęło mieć kursy skrócone i dziś jadąc takim (sam się pomyliłem) słuchałem narzekań 

wielu pasażerów którzy też się pomylili.Dzień dobry,

Pisze w sprawie autobusu który jeździłby z Odolan tj. Sowinskiego 03 lub Jana Kazimierza 01 bezpośrednio w okolice Pól Mokotowskich (GUS).

Tramwaje są bardzo przeładowane, jedzie się w ścisku, czasem wsiąść graniczy z cudem, nie wspomnę ze często się spóźniają lub maja awarie. Może tu da się coś zrobić lub wydłużyć gdzieś jakaś 

linie?



Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o pozostawienie linii 171.

Dzień dobry.

Jestem mieszkanką Powiśla i codziennie dojeżdżam do pracy linią 171.  Chciałabym, aby ją zachowano. Bez niej podróż z Torwaru, czy z Rozbrat wydłuży się, a komfort jazdy spadnie. W metrze w 

godzinach szczytu jest b. duży tłok.

Liczę, że mój głos przyczyni się do zachowania tej linii.

Dzień dobry,

Zauważyłem, że wielu pasażerów w tym i ja musi dosyć niekorzystnie się przesiadać chcąc dojechać z Alei Prymasa Tysiąclecia na Aleje Jerozolimskie w stronę centrum. Przesiadka w tym miejscu 

oznacza przejście dosyć długiego dystansu i zdecydowanie brakuje autobusu, który na Rondzie Zesłańców Syberyjskich z Alei Prymasa Tysiąclecia skręcałby w lewo. 

Byłbym wdzięczny za rozpatrzenie tej propozycji trasy.

Witam 

Poniżej przekazuje uwagi mieszkańców Woli jakie spłynęły w sprawie zmian komunikacji publicznej po uruchomieniu metra. 

1.  Za mało lub za rzadko jeżdżą autobusy z Obozowej do tramwaju na Kasprzaka na wysokości Redutowej. 

2.  Złym pomysłem było wycofanie linii 105 z ul. Browarnej;

3.  Linię 520  należy zachować bez zamian ponieważ nie pokrywa się ona z linia metra i planowana przebudową tramwaju na Kasprzaka.

4.  Zachować linie E-2  z połączeniem przez Feminę, Nowy Świat (UW) , Pl. Na rozdrożu. 

Witam

chciałabym zgłosić sugestię aby utworzyć nową trasę autobusową wzdłuż ul Kolejowej (Wola) w kierunku Centrum. Przejście całej ulicy Kolejowej wymaga sporo czasu, dlatego osoby pracujące/ 

mieszkające na początku ulicy Kolejowej, muszą przechodzić przez teren Szpitala Wolskiego do metra,  bo tak szybciej można dostać się do Centrum. 

Ponadto ulica Kolejowa w godzinach szczytu jest coraz częściej jest zakorkowana, dlatego myślę, że nowa linia autobusowa częściowo mogłaby usprawnić komunikację w tym obszarze.

Witam.

Otwarcie odcinka metra na Woli nie będzie na chwilę obecną rewolucją bez dalszych stacji w kierunku Bemowa.

Podłączenie I -wszej I II -giej  linii metra tylko w jedynym miejscu (Świętokrzyska) spowoduje "Sajgon" w tym miejscu.

Proszę nie kasować i nie zmieniać linii 523 i 171 - są to szybkie linie do centrum od strony Bemowa ( E2 i kiedyś 507 skasowaliście bez pytania ich użytkowników, czyli mieszkańców Bemowa i Woli).

Linię 112 również proszę nie ruszać gdyż łączy ona w prosty sposób wiele dzielnic od Bemowa aż po drugi koniec Warszawy.

Proszę najpierw dać szansę ludziom sprawdzić działanie nowego odcinka metra zanim skasujecie już istniejące i dobrze kursujące linie.

Swoją drogą usunięcie buspasa na Górczewskiej było ogromnym błędem i ruchem w wstecz. Osoby, które pracują u Was i podjęły tą decyzję nie jeżdżą na codzień komunikacją miejską a służbowymi 

autami ZTM...

Nie traktujcie osób korzystających z komunikacji zbiorowej (miejskiej, mam własne auto ale zostawiam je w garażu by nie królować bardziej miasta) jak bydła - najlepszy przekład to barierki w metrze; 

ludzie bez biletów mogą wejść i tak a te kołowroty to jest tylko utrudnianie życia i nabijanie siniaków ludziom (kilka razy się taki kołowrotek zacią i nabił mi siniaki na nogach...).

Nie wszyscy korzystający z komunikacji miejskiej chcą być nie szanowani przez ZTM w taki czy inny sposób (ciągle spóźnienia, bezdomni w metrze i komunikacji: autobus, tramwaj, przepełnione 

poranne linie w tygodniu pracującym).

Nie kasujcie na chybcika obecnych linii autobusowych!!!!!!!!

Dzień dobry,

Uprzejmie proszę o utrzymanie obecnej trasy 171.

Jest to jedyny autobus, ktorym można dojechać z Elekcyjnej i Ordona (mieszkańcy dużej części Jana Kazimierza jeżdżą z tego przystanku - a mieszkańców przybywa) do Centrum(rondo Dmowskiego). 

W nowym proponowanym układzie  potrzebne są do tego aż dwie przesiadki.

Oprócz tego zwracam uwagę, że bardzo popularny autobus 109, którym można dojechać do dworca, powinien jeździć częściej niż co 20 minut.

Nowa linia metra nie zastąpi tych tras.

Szanowani Państwo,

wnioskuję o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii 105 oraz wprowadzenie dodatkowych połączeń na trasie Fort Wola - Metro Daszyńskiego oraz Uniwersytet. Zgłaszaliśmy problem 

wielokrotnie na przestrzenie wielu lat. Intensywna zabudowa okolicy powoduje, że transport jest niewydolny. Podjęte działania nie przynoszą żadnych skutków. W godzinach szczytu wejście do autobusu 

graniczy z cudem. Trzeba podróżować w skandalicznych warunkach lub czekać 15-20 min aż przyjdzie 3., 4, lub 5. autobus, do którego będzie można cudem wejść. Pisałem wiele reklamacji w tej 

sprawie, ale odpowiedzi były co najmniej niestosowne. Przytoczę jedną z nich, w której konsultant stwierdził, że autobusy nie są przepełnione lecz "wypełnione". Jest to bardzo aroganckie podejście. 

Właśnie autobusy są przepełnione, ludzie podróżują w urągających ich godności warunkach, jeden na drugim. Mógłbym wysłać dziesiątki zdjęć pokazujących się dzieje rano między 7 a 9 na przystanku 

i w autobusach. Dochodzi do wielu sprzeczek, kłótni i niebezpiecznych sytuacji, które zagrażają innym pasażerom. Poza tym, umowa jest wykonywana w sposób nienależyty. Koszty biletu są wysokie, a 

warunki fatalne. Często nie można dojechać do pracy na czas.

Bardzo proszę o poważne potraktowanie tego problemu i zaproponowanie w końcu efektywnego rozwiązania poprzez wprowadzenie dodatkowych połączeń przy jednoczesnym niezmniejszaniu 

częstotliwości kursowania dotychczasowych linii 105.

Dzień dobry,

piszę w związku ze zmianą trasy autobusu linii 197 i ominięcia po tych zmianach przystanku Deotymy. Mieszkam przy ulicy Obozowej i zniknięcie linii z ww. przystanku mocno utrudnia mi dojazd od 

pracy - Włochy. Zmiany powodują, że albo muszę iść na odległy przystanek, albo przesiadać się dodatkowy raz (łącznie 3), co wydłuża mi czas  dojazdu do pracy. Na przystanku Deotymy do autobusu 

wsiadało sporo osób. Paradoksalnie my, pasażerowie liniii 197 z przystanku Deotymy, znaleźliśmy się w sytuacji, w której otwarcie II liniii Metra utrudnia nam dojazd do pracy czy szkoły. W związku z tym 

bardzo proszę o przywrócenie, dotychczasowej trasy autobusu 197.

112         CH MARKI – Toruńska – Głębocka – św. Wincentego – Matki Teresy z Kalkuty – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Toruńska – most Grota-Roweckiego – al. Armii Krajowej – Słowackiego 

– Żeromskiego – al. Reymonta – Powstańców Śląskich – NOWE BEMOWO

Dzień dobry, 

chciałam wyrazić swój sprzeciw proponowanym zmianom w rozkładzie jazdy linii 112 po otwarciu metra na Woli.

Po pierwsze nie rozumiem co ta linia ma wspólnego z otwarciem metra? Biegnie ul. Powstańców Śląskich i linię metra będzie jedynie przecinała. Dla przemieszczających się tą stroną Bemowa otwarcie 

metra nie wiąże się wiec z żadnym udogodnieniem.

Od wielu lat odjeżdżam z przystanku Bemowo Ratusz między godz. 7.00 a 8.00. Jest to w tych godzinach najbardziej „zapchany” autobus na tej trasie. Na moim przystanku wsiada dzień w dzień 

kilkanaście osób, o miejscu siedzącym nie ma co marzyć, a i stojące bez ścisku, kończą się na przystanku Kazubów.

Po ilości osób na odcinku Karolin - Nowe Bemowo wnioskuje, że jest to linia bardzo popularna, potrzebna i jedyna która jedzie prosto wzdłuż ul. Powstańców, nie fundując pasażerom wycieczki 

krajoznawczej jak to się dzieje w przypadku linii 171. Takie kręcenie się po zakamarkach Bemowa w godzinach porannych nikomu nie jest potrzebne, a jak będzie, to wsiądzie w 171. 

Zabranie 112 z odcinka Karolin - Nowe Bemowo, będzie oznaczało konieczność dojazdu do Nowego Bemowa, przesiadania się i niepotrzebnej straty czasu codziennie dla co najmniej kilkudziesięciu 

osób dojeżdżających do pracy bądź szkół!!!! 

Proszę mieć to na uwadze i raczej skupić się na autobusach które jeżdżą równolegle z linią metra, będzie miało to sens i uzasadnienie!!!!

Dzień dobry,

Piszę w związku ze zmianami, które mają nastąpić po otwarciu metra M2 na Woli.

Wskazane byłoby ulepszyć połączenie ze Służewiem, a konkretnie z ulicą Domaniewską, gdzie znajduje się bardzo dużo biurowców. Z owych osiedli na Woli - ul. Jana Kazimierza, Sowińskiego, Fort 

Wola nie kursuje tam bezpośredni autobus.

W tej chwili dojazd tam jest bardzo ograniczony, a pracuje tam bardzo dużo osób z każdej części Warszawy. 

Może należałoby wprowadzić dodatkowe połączenie innymi ulicami niż to jest w tej chwili?

Bardzo ułatwiłoby to dojazd do pracy wielu osobom.

Dzień dobry! Nie zgadzam się z planowanymi zmianami, które mają zostać wprowadzone po otwarciu metra na Woli. 

Linia 112 jest jedynym bezpośrednim połączeniem Bemowa i Jelonek z Bielanami,  skracając ją do pętli Nowe Bemowo znacznie wydłuży się podróż. 

Linia 171 także powinna kursować na dotychczasowej  trasie. 



W związku z trwającymi konsultacjami proszę przyjąć mój głos w sprawie:

1. Proszę utrzymać linię 171 z dotychczasową trasą ponieważ z przystanku Kazubów 01 i 02 (Górce) odjeżdża jeden bezpośredni autobus do centrum.

2. Ponadto Górce rozbudowano znacznie i trwa to ciągle więc żeby zachęcić do ZTM proszę a analizy wzrostu popytu tych tras,natomiast 523 nie zatrzymuje się na przystanku Kazubów, pomimo, że 

pasażerów jest bardzo dużo i ułatwiłoby to podróż.

3. Kolejna sprawa to jedna linia w kierunku Włoch -189, jest zawsze przepełniona i brak dodatkowej alternatywy chociaż w godzinach szczytu. 

4. Każda z wymienionych linii w godzinach szczytu jest przepełniona a często nie ma możliwości wejść do autobusu, na części trasy jeździ 401-bardzo często, (łopuszańską itd.) natomiast brak 

możliwości skorzystania z przystanku na żądanie (np. Orzechowa) bo ich nie ma w planie. 

5. Zmiany po otwarciu metra ułatwią komunikację ale nie w każdym kierunku, proszę rozważyć również poprawę komfortu podróży na przeładowanych kierunkach.

Dzień dobry, 

Piszę do Państwa w związku z planowanymi zmianami w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej po otwarciu nowych stacji metra na Woli. 

Niekorzystny wydaje mi się fakt braku możliwości dojazdu bez przesiadki do Dworca Centralnego bezpośrednio z Woli, poza tramwajami nr 10 i 24. Mieszkańcy ulic Żytniej, Górczewskiej (na przecięciu z 

Płocką), do których sam się zaliczam, nie będą mieć możliwości sprawnego dostania się do głównego dworca kolejowego w Warszawie. 

Dojście na wspomniane tramwaje oczywiście jest możliwe, jednak mieszkając w odległości 15min pieszo od przystanku staje się to mocno uciążliwe, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Nawet 

skomunikowanie autobusu jadącego w rejon przystanku tramwajowego obsługiwanego przez tramwaj nr 10 nie wydaje mi się rozwiązaniem problemu gdy przemieszcza się z walizką i chce się uniknąć 

przesiadek w zatłoczonych porach. Możliwy jest dojazd na Dworzec Zachodni linią 103, jednak w porannych godzinach szczytu niestety wielokrotnie zdarzyło się, że autobusy były spóźnione więcej niż 

15min. 

Alternatywą do bezpośrednio jadącego na dworzec autobusu mogłaby być linia o podobnym przebiegu do zmienianej trasy autobusu nr 520, tj. ulicami Marszałkowską i dalej do placu Konstytucji, gdyż 

będzie brakowało bezprzesiadkowego przejazdu również na południe miasta. 

Generalnie pozostawienie obecnej trasy autobusu 520 mogłoby okazać się najprostszym rozwiązaniem ww. kwestii. 

Podsumowując, serdecznie prosiłbym o jeszcze raz rozpatrzenie możliwości dojazdu na dworzec centralny z opisywanego rejonu Młynowa. 

Proszę nie likwidować linii 171. To jedyny autobus jadący do dworca centralnego z Powiśla do którego dostęp mają osoby niepełnosprawne bo nie trzeba wchodzić na niedostępną trasę łazienkowską

Dzień dobry,

Czy jest jakaś szansa, że pozostawią Państwo trasę 171 na Torwar z Górczewskiej (przystanek Góralska) lub utworzą zastępcze połączenie bezpośrednie?

Codziennie dojeżdżam do pracy na przystanek Torwar komunikacją miejską. Po skasowaniu połączenia będę zmuszona przesiąść się do auta.

Dodam, że Torwar jest również miejscem wielu imprez oraz meczy piłkarskich. Przy okazji każdego większego wydarzenia tworzą się tam ogromne korki i jest problem z zaparkowaniem auta. Dobrze by 

było, gdyby Wola miała bezpośrednie połączenie komunikacyjne z tak ważnym punktem na mapie Warszawy.

Przy okazji chciałam zgłosić swoją prośbę o utworzenie bezpośredniego połączenia w okolice Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Dzień dobry. 

Uprzejmie informuję, że nie zgadzam się na skrócenie kursowania linii autobusowej 171 i chcę aby utrzymać linię 171 w obecnym kształcie. Jest to jedyny autobus łączący bezpośrednio Nowe Bemowo 

z centrum miasta. Jako mieszkaniec Nowego Bemowa bez przesiadki mogę dojechać tym autobusem do Dworca Centralnego, Pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskich czy na Torwar. Po proponowanych 

przez Państwa zmianach dojazd, dla mnie bardzo istotny, do Al. Ujazdowskich będzie możliwy ale z trzema przesiadkami. Nie zgadzam się na takie rozwiązanie. Wcześniej zlikwidowaliście Państwo 

bezpośrednie połączenia Nowego Bemowa z Centrum czyli autobusy 507 i E-2, a teraz chcecie zlikwidować ostatnią linię 171. Na siłę chcecie nas uszczęśliwić wpychając wszystkich do metra. Nie 

wszyscy jednak mieszkają w pobliżu metra i nie wszystkim takie rozwiązania odpowiadają. Uważam, że każdy powinien mieć prawo wyboru z jakich środków komunikacji chce korzystać. Słyszałem, że 

zmiany kursowania autobusów wprowadzone mają być ze względu na szukanie oszczędności, a gdzie w tym wszystkim jesteśmy my pasażerowie. 

Dzień dobry, chciałam odnieść się do zmian jakie mają nastąpić w komunikacji miejskiej po otwarciu metra na Woli. Mianowicie puszczenie linii 109 co 20 min jest kompletna porażka, chciałam 

zauważyć, że nie każdy będzie metrem jeździł, a ta linia to mój codzienny środek komunikacji do pracy, druga linia to 155,uwazam, że jej likwidacja jest błędem, gdy będzie otwarte metro to do tramwaji 

na wysokości przystanku Reduta Wolska od przystanku Antka rozpylacza nie będzie dojeżdżał żaden autobus, tylko 154 i 197 od Redutowej, bo 167 ma wrócić na stara trasę, wychodzi na to, że ma 

wysokości od znanej będzie jeździć tylko 129 i 167,, a do Reduta Wolska od Znanej nic nie dojedzie... Bardzo proszę o wzięcie pod uwagę moja uwagę.

Dlaczego linia tramwajowa 13 nie wraca na starą trasę tzn. z Koła. Została zabrana na czas budowy metra a zostaje dalej do Cm. WOLSKIEGO ??? Pomimo, że trasa tamta posiada i autobusy i 

tramwaje. Mieszkańcy Koła i dalej w przypadku awarii tramwaju na Bemowie zostają bez żadnej alternatywy dojazdu do Centrum. Nie wspominając, że Wola w tej części wzbogaciła się o nowych 

pasażerów z nowo wybudowanych bloków. 

Witam,

Sugerowałbym zostawienie linii 520 tak jak była przed budowa metra. Z tego co się orientuje jest to linia z której korzystało wielu studentów dojeżdżających z Woli np na Politechnikę Warszawską. 

Praktycznie zawsze w godzinach porannych min 60% pasażerów jechało na zajęcia na uczelnie. Wygodniej również dojeżdżało się tą linią do centrum. Rozumiem że Metrem też da się dojechać i tu i tu, 

jednakże wymagać to będzie przesiadek co zapewne przedłuży czas dojazdu na miejsce docelowe. Dodatkowo nie widzę żadnych informacji jak linie nocne mają wyglądać a często ich używam.

proszę o usprawnienie komunikacji w rejonie Deotymy z obozowa,ponieważ tu został tylko AUTOBUS 184 który kursuje szczesliwice-metro Młociny,i tylko trzy tramwaje 20,23,24 A nie ma żadnego 

autobusu do centrum,a wszystkie autobusy ZTM,PUSZCZA PO LINII,METRA,A REJONY KTORE NIE MAJA METRA SA POZBAWIANE KOMUNIKACJI

Szanowni Państwo, 

Proszę o rozważenie wybudowania dodatkowej stacji metra, która połączy istniejące stacje lub te które są w budowie np na Kondratowicza z Centrum Handlowym M 1. Stacja metra udrożniłaby ruch na 

ul Radzymińskiej, taka stacja jest niezbędna aby ułatwić mieszkańcom dojazd do centrum Warszawy. 

Zwracam się z protestem przeciwko likwidacji linii autobusowej 155 

Z  licznych osiedli położonych na ul.  J. Olbrachta  nie będzie wówczas  żadnego połączenia do  tramwaju, innych autobusów czy metra. Autobus 129 kursuje co pół godz. co w godzinach porannych 

kiedy ludzie dojeżdżają do pracy jest pomysłem skandalicznym . 

Ul Olbrachta w części lezącej po stronie Woli to  centrum Woli - bardzo mocno zabudowana nowymi  i pochodzącymi z okresu PRL osiedlami mieszkaniowymi, musi mieć bezpośrednią i  częstą 

komunikację umożliwiająca ludziom dotarcie do pracy w godzinach  szczytu !

Dzień dobry.

postanowiłam napisać do Państwa po raz kolejny gdyż Państwa działania są frustrujące, dokonujecie zmian bez uwzględnienia konsultacji. 

Podróż swą rozpoczynam z przystanku Hala Sportowa Bemowo o godzinie 6 rano.

W związku ze zmianą trasy linii 197 od 3 dni mam utrudniony dojazd do pracy gdyż wcześniej dojeżdżałam nim ulicą Elekcyjną do Wolskiej gdzie miałam dogodną możliwość przesiadek.

W tym momencie zarówno linia 197 jak i 201 służą mi do podjazdu na Koło, niestety godziny kursowania są tak ustawione, że dosłownie z przed nosa odjeżdża mi wszystko czym mogłabym podjechać 

dalej. Mam tu na myśli autobus linii 184 oraz tramwaje w stronę Woli/Centrum. Czy możecie ułatwić ludziom trochę życie zmienić rozkład tak aby dojeżdżając na Koło nie trzeba było czekać ponad 10 

min??? Rano to naprawdę dużo czasu.

Proponowane zmiany linii 171,520, 129 są nie do przyjęcia Ponieważ wiele osób czeka z niecierpliwością na powród tych linii a swoją poprzednią trasę i wiele osób jeżdziło  i będzie jezdzić tymi liniami  

.Więc chcemy by autobus 171 jeżdził z Chomiczówki do Torwaru . A autobus 520 wrócił na swoją dawną trasę z pętli Znana do Marysina  i autobus 129 jezdził co 15  minut a w soboty i niedzielę co 20 

lub 30 minut  .Te autobusy są bardzo potrzebne Mieszkańcom Woli ponieważ będą mogli w tygodniu łatwiej dostać się do lekarzy i urzędów i nie tylko . Dziękuję w imieniu Mieszkańców Woli  za uwagę i 

mamy nadzieję że nasza prośba by nie likwidować linii 520 i nie zmieniać trasy 171 oraz by mógł jeżdzić normalnie 129 zostanie wysłuchana

Dzień dobry,

piszę do Państwa z prośbą o pozostawienie linii autobusowej 171 w aktualnym stanie. Pozwala ona moim dzieciom dostać się wprost ze szkoły (Powiśle) do Centrum na zajęcia dodatkowe bez 

konieczności przesiadania się. To bardzo ważne szczególnie w okresie jesienno - zimowym,

liczę, że odzew społeczności spotka się z Państwa pozytywną decyzją w sprawie linii,

Szanowni Państwo, 

zapoznałem się z proponowanymi przez Państwa zmianami w związku z planowanym uruchomieniem stacji metro księcia Janusza. Niestety dojazd mieszkańców okolic przystanków Widawska i Orlich 

Gniazd do tej najbliższej stąd stacji metra jest tragiczny i w żaden sposób nie zachęca do korzystania z metra. Dlatego nam dwie propozycje w stosunku do zaproponowanych przez Państwa zmian: 

1. Znaczące podniesienie częstotliwości kursowania linii 184, zarówno w dzień powszedni (w godzinach szczytu i poza nimi) oraz w weekend, gdzie ta linia można powiedzieć praktycznie nie jeździ. 

2. Zmiana linii 171 i połączenie jej z planowaną linią 271 przy zachowaniu wysokiej częstotliwości. Proponowany przebieg: 171 Chomiczówka - Nowe Bemowo - Obozowa - Ciołka/Księcia Janusza - 

Górczewska - Powstańców Śląskich - Człuchowska - Karolin.

Mam nadzieję, że uwzględnia Państwo którąś z tych propozycji, ponieważ jak wspominałem, zaproponowane zmiany w żaden sposób nie zachęca mieszkańców okolic przystanków Widawska i Orlich 

Gniazd do korzystania z metr.



Szanowni Państwo,

Nie zgadzam się na wprowadzenie zmian trasy autobusu 105, gdzie wszystkie kursy dojeżdżałyby jedynie do Ronda Daszyńskiego i jeździłyby rzadziej niż dotychczas. W chwili obecnej przed otwarciem 

kolejnego etapu II linii metra, już jest mało kursów jeżdżących bezpośrednio z naszej części Woli czy też Bemowa do centrum, dlatego uważam likwidacje kursów 105 jeżdżących do Browarnej, czy też 

kursowania linii 171 na Torwar za niewłaściwe. Warto dodać, że metro w układzie dwóch linii nie dociera wszędzie do centrum miasta, przesiadanie się więc z autobusu na II linię metra, potem na I linię 

metra i kolejno jeszcze na autobus czy tramwaj aby dotrzeć np. w okolice Placu Trzech Krzyży czy na Torwar, który jest miejscem dużych imprez kulturalnych i sportowych, wydłuża znacznie czas 

podróży.

Pragnę zauważyć, że Odolany są obecnie bardzo intensywnie rozwijającym się urbanistycznie obszarem, gdzie z roku na rok przybywa setek mieszkańców. W trakcie lub w planach jest budowa 

kolejnych osiedli, w tym np. Bliska Wola Tower na rogu Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia, gdzie wyrasta jeden z największych bloków w Polsce (1800 mieszkań), więc będzie go zamieszkiwało ok. 5 

tys. mieszkańców. Zmiany w układzie komunikacji po otwarciu kolejnego etapu II linii metra powinny więc nadążać za ww. czynnikami.

Niezrozumiałe jest też tak drastyczne zmniejszanie częstotliwości kursowania linii 109, która zapewnia szybkie połączenie do największego warszawskiego dworca kolejowego, jak również likwidacja linii 

155, która jest dobrym uzupełnieniem dotychczasowej siatki połączeń na Woli.

W związku z tym postuluję:

1. Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości (lub jej zwiększenie) z utrzymaniem kursowania jej do Browarnej,

2. Utrzymanie kursowania linii 171 w obecnej częstotliwości (lub jej zwiększenie) z utrzymaniem kursowania jej na Torwar,

3. Utrzymanie kursowania linii 155 w obecnej częstotliwości (lub jej zwiększenie),

4. Utrzymanie kursowania linii 109 w obecnej częstotliwości (lub jej zwiększenie).

5. Utrzymanie kursowania linii 102 w obecnej częstotliwości (lub jej zwiększenie) na obecnej trasie.

Z poważaniem

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, co za idiota zamierza skrócić/zmienić  trasę autobusową 171 i pozbawić  mieszkańców Powiśla jedynego autobusu łączącego tę część miasta z centrum, 

dworcem centralnym i najbliższą stacją metra???? Trzeba być niewątpliwie skończonym debilem by nie dostrzec tysięcy ludzi którzy tym właśnie autobusem dojeżdżają codziennie do zakładów pracy, 

trzech szpitali, pałacu kultury, stacji kolejowej i in. Kretyni do kwadratu!!!!

Dzień dobry,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pozostawienie linii autobusu 171,umożliwia on osobom pracującym w Szpitalu Wolskim dogodny codzienny dojazd do pracy.

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi planowanej sieci połączeń autobusowych po otwarciu dodatkowych stacji metra na odcinku wolskim, przesyłam następujące uwagi.

Propozycje ZTM wskazują, że główny ciężar komunikacji pomiędzy Wolą (Ulrychowem, Kołem) a Śródmieściem oraz dalszymi dzielnicami przejmie linia metra. W konsekwencji, linie autobusowe 

biegnące przez Ulrychów i Koło zasadniczo zakładają dowóz pasażerów do metra. Istnieje w związku z tym ryzyko, że nowo otwarte metro bardzo szybko zostanie przeciążone dużą liczbą pasażerów, 

pozbawionych alternatywnej możliwości dojazdu do innych dzielnic. W związku z tym, przyjmując założenie, że stacja Księcia Janusza będzie zbierała potoki pasażerskie zarówno z Urlychowa, Koła, 

Odolan, jak również z Bemowa, warto aby sieć komunikacji zapewniała alternatywne możliwości komunikacji z Centrum. 

W szczególności:

1) Planowane zmiany w zakresie likwidacji linii 155 należy ocenić negatywnie. Zwraca uwagę fakt, że w okolicach Ronda Daszyńskiego w 2021 - 22 roku będzie pracowało ok. 75 osób 

(https://www.pb.pl/nadchodza-biurowe-zniwa-980648). Konieczne jest więc zapewnienie różnorodnej sieci dojazdu do ww. obszaru. Dodatkowo, w okolicach ul. Redutowej i Sowińskiego kończą się 

inwestycje deweloperskie, w których zamieszka kilka tysięcy osób. Należy więc zakładać, że nawet otwarcie linii metra nie zaspokoi w całości potrzeb osób zamieszkałych na Urlychowie. Warto więc 

utrzymać linię 155 (a nawet rozważyć zwiększenie częstotliwości jej kursowania, z uwagi na zmianę trasy 167). Do rozważenia jest także jej przedłużenie do ul. Żelaznej - Siennej.

Zasadność likwidacji linii 155 powinna być rozważona po otwarciu linii metra (np. po 6 miesiącach od otwarcia) 

2) Do rozważenia pozostaje możliwość zwiększenia częstotliwości linii 129, zapewniającej komunikację pomiędzy Wolą oraz Bemowem poza ul. Połczyńską lub Górczewską. Pozwoli to też na łatwiejsze 

połączenie Jelonek z linią metra.

Szanowni Państwo

chciałabym wyrazić swoje ubolewanie likwidacją linii 155, która pozwoliła na bezpośredni dowóz do linii tramwajowej  oraz do metra daszyńskiego (bliskie centrum) z osiedli: Znana,  Sowińskiego, Jana 

Olbrachta, Szulborska.  Planowana częstotliwość przejazdu 167 przy likwidacji linii 155  jest zdecydowanie za mała. 

Dodatkowo osiedla przy ulicy Znana,  Sowińskiego, Jana Olbrachta, Szulborska są to nowe, duże osiedla, które  do metra będą miały ok 1-1,5 km, jest to odległość dość znacząca, a tym samym 

wprowadzenie autobusu 201  z częstotliwością 10-20 minut w dodatku pewnie jak to linia z numerem 200 na okres ferii i wakacji zawieszanego jest totalnie dla mnie niezrozumiałe,  biorąc pod uwagę 

powyższe ( zabudowę osiedlową w rejonie wymienionych ulic).

Proszę o wprowadzenie linii  z numerem 1.... lub 5..., która będzie częstym połączeniem z metrem księcia Janusza  oraz zwrócenie uwagi na planowany rozkład jazdy, żeby autobusy przyjeżdżały w 5 

minutowych odstępach, a nie jeden po drugim a potem 10 minut nic.

PozdrawiamJako mieszkaniec Grochowa regularnie korzystajacy z połączenia na Uniwersytet, nie zgadzam się na skrócenie trasy linii 102 do przystanku Rondo Waszyngtona. Poza tym, mam kilka uwag do innych 

linii.

Proponuję następujący wariant:

a) 255 w relacji: Cmentarz Wolski - Browarna. 

Trasa przejazdu:

Cmentarz Wolski - Fort Wola - J. Kazimierza - Goleszowska - Gizów - Ordona - PKP Wola - Szpital Wolski - Rondo Daszyńskiego 02 - Rondo Daszyńskiego 04 - Muzeum Powstania Warszawskiego - 

Wronia - Mennica - al. Jana Pawła II - Plac Grzybowski - Królewska - Zachęta - Uniwersytet - Nowy Świat - Topiel - Zajęcza - Biblioteka Uniwersytecka - Browarna.

b) utrzymanie linii 102 w dotychczasowej relacji: Młynów - PKP Olszynka Grochowska, z wyprostowaniem przebiegu trasy na odcinku: Uniwersytet - Rondo Waszyngtona (skierowanie przez Ordynacką, 

Foksal, Muzeum Narodowe, PKP Powiśle i Most Poniatowskiego). Dzięki wyprostowaniu trasy nastąpi eliminacja opóźnień w rejonie Tamki, poza tym - 255 z dobrą częstotliwością kursowania w 

zupełności zaspokoi potrzeby skomunikowania Śródmieścia i Traktu Królewskiego z Powiślem)

c) W związku z powyższymi - nie uruchamia się linii 106.

PODSUMOWANIE:

Przedstawiony wariant jaki się jako najrozsądniejszy, zapewnia bowiem nie tylko wygodne przesiadki ze skróconej linii 105 do 255 w ramach jednego przystanku, lecz także umożliwi skomunikowanie 

okolic Cmentarza Wolskiego, a także Szpitala Wolskiego z Uniwersytetem oraz Powiślem. Rekomendowany wariant pozwoli również zaoszczędzić na taborze, bowiem uruchomienie linii 106 nie będzie 

Dzień dobry,

W związku z planowanymi zmianami tras autobusów chciałbym się dowiedzieć, a równocześnie zasugerować poniższe kwestie.

184 - czy jest możliwość powrotu na trasę sprzed budowy metra - głównie chodzi o przystanek Fort Wola, którędy wspomniany autobus wcześniej przejeżdżał.

Czy planowane jest bezpośrednie połączenie z wymienionego przystanku do Dworca Zachodniego.

Obecnie z tej części ul. Jana Kazimierza mimo bliskiej odległości nie ma bezpośredniego połączenia co wiąże się z uciążliwymi przesiadkami zwłaszcza w godzinach szczytu.

105 - zgodnie z nowym planem linia ma dojeżdżać tylko do Ronda Daszyńskiego.

Czy w związku z tym zostanie uruchomione jakieś zastępcze bezpośrednie połączenie ul. Jana Kazimierza (okolicy Fort Wola) z Centrum?

Z góry dziękuję za rozważenie powyższych rozwiązań jak i odpowiedź.

Dzień dobry,

Piszę w sprawie likwidacji linii autobusowej nr 520.

Nie zgadzam się na skasowanie tego połączenia.

Linia 520 łączy węzeł Leszno/Okopowa/Al. Solidarności bezpośrednio z Centrum, MDM, Górnym Mokotowem i Trasą Łazienkowską.

Otwarcie nowej linii metra nie jest alternatywą dla tego połączenia, w związku z tym konieczne jest jego utrzymanie w dotychczasowym kształcie.

Może 105 linię wystartować z końcówki na Starym Bemowie?

A nie pozostawiać końcowy przystanek na Os. Górczewska.

Ułatwi to dojazd do nowych stacji metra z tej okolicy (ulice Radiowa, Archimedesa, Kaliskiego, Kocjana, Dywizjonu 303).

Bo tak patrząc na sytuację po zaproponowanych zmianach, to bezpośredniego połączenia ze Starego Bemowa (oprócz 523 jadącego wzdłuż Radiowej i Powstańców, a więc nie wzdłuż Kaliskiego i 

Lazurowej) nie widać.

A sporo też studentów dojeżdża na WAT.

A tak "poza konkursem": zmiana dostępu i "ułatwienie" lokalizacji obecnego rozkładu jazdy w sieci www fatalny



Propozycja zmiany układu komunikacyjnego na Bemowie w obliczu uruchomienia trzech stacji M2.

Główne założenie to likwidacja 171. Na zaproponowanej trasie ta linia nie może pełnić roli dowozówki z racji na to, że Nowe Bemowo ma możliwość szybszego dojazdu.

Z Wrocławskiej 184 do MKJ 10 minut a 171 18 minut. Różnica jest zasadnicza(z Conrada, Piastów Śląskich, Nowego Bemowa różnica jest taka sama). Na Górczewskiej wystarczająco dużo autobusów 

już jest zaplanowane, a to 171 w dni robocze jest zupełnie bezzasadne.

Całkowicie likwidujemy 171, ale co w zamian?

1)Zostawiamy aktualną trasę linii 112 z Karolina.

Wycięcie jej do Nowego Bemowa w obliczu uruchomienia II linii metra jest zupełnie bezzasadne. Metro samo w sobie nie zastępuje jakiejkolwiek relacji linii 112. Zaproponowane 271 również nie ma racji 

bytu. Jak ktoś zechce dojechać do metra to z jedną przesiadką wybierze dojazd do przodu i dalej 105 albo 112. Macie argument, że 112 jest długą trasą i zbiera opóźnienia(głównie przez odcinek trasą 

S8 i brak dłuższych postojów w Markach). Tyle że za bardzo wielu osobom to nie przeszkadza - w celu dojazdu do metra wybierają przesiadkę na 105 która nadal będzie dobrze funkcjonować. Ponadto 

do metra najszybszą możliwie trasą kursować będzie 197. Ewentualnie wydłużmy kursy skrócone 397 do relacji Karolin-...-Reduta Ordona-...-Metro Stare Bielany. 197 z Karolina będzie szybsze niż 271. 

A 112 zostaje.

2)121 z powrotem wydłużamy z Chomiczówki do Nowego Bemowa.

Aby pasażerowie z Conrada mieli możliwość dogodnej przesiadki na tramwaje i 184 dowożące do metra.

3)171 likwidujemy.

4)184 lekko korygujemy aby obsłużyć ZP Rodła: ...– Piastów Śląskich – Żołnierzy Wyklętych – Wrocławska-...

Czas przejazdu wydłuży się o 1 minutę co jest niczym. A mieszkańcy z okolic Aeroklubu/Rodła zyskują bezpośrednie najszybsze połączenie do Metra; w przeciwnym wypadku do metra szybciej dojadą 

201 co nie powinno być celem.

5)201 na Kole prostujemy: ...-Księcia Janusza-Olbrachta-...

Na K.J. bez problemu można usytuować przystanek Koło w kierunku MKJ. Przez pomyłkę tego dokonano jak remontowano ulicę Newelską. Utwardzono podłoże pod przystanek i namalowano zygzak 

na jezdni. W drugą stronę przystanek MKJ ma być przed skrzyżowaniem z Jana Olbrachta. Dodatkowo na wysokości skrzyżowania K.J. z Brożka można usytuować dodatkowe przystanki; jednak 

puszczanie 201 przez Ciołka w moim odczuciu jest całkowicie bezzasadne i niewytłumaczalne. Na Ciołka wystarczy 184,197 i 397. A dzięki 201 przez Księcia Janusza ułatwiamy pasażerom przesiadkę 

na tramwaje(1 przejście dla pieszych) i przyspieszamy dojazd do metra. Ponadto kraniec Znana dla 201 ustanawiamy jako przelotowy(formalnie do 5 minut postoju) a dłuższe postoje dla kierowców 

planujemy na Nowym Bemowie gdzie jest dużo miejsca.

6)Likwidujemy linię 271.

7)W zależności od potrzeb uruchamiamy szczytową linię 384.

Z Chomiczówki po trasie 171 do Wrocławskiej,Radiowa,Dywizjonu 303,Obozowa,Księcia Janusza,Jana Olbrachta,Znana. Na Znanej znajdujemy miejsce do krańcowania autobusów(obecnie przeguby 

na 155 i 167 - a 384 zamiast 155).

8)W zależności od potrzeb wydłużamy kursy 397/skrócone 197 do Tesco Karolin.

W zamian za 271. Chociaż szczerze ja osobiście nie widzę potrzeby by zostawiając 105,112,197 dokładać dodatkowe autobusy.

8)Uruchamiamy ZP Kazubów dla 523.

W zamian za 171 dla ułatwienia bezpośredniego dojazdu do Wola Parku i Metra.

Witam

Proponuje nie zmieniac trasy 167 po otwarciu linii Metra. Z rejonu ul "Znana" do Gorczewskiej bedzie sie mozna dostac 129. A po usunieciu 155, zostanie tylko 167, aby z ul Znana dojechac do 

tramwajow przy Reducie.

Dzień dobry,

Chciałam wyrazić i uzasadnić swoją opinię dotyczącą linii 171.

Linia ta jest podstawową linią komunikacyjną dla nas wszystkich na Powiślu. Jej niewątpliwą zaletą jest to, że wjeżdża ona między bloki co jest zbawieniem dla osób, które słabo się poruszają.. Takich 

osób na Powiślu jest bardzo wiele... Likwidacja tej linii odcina te osoby od kontaktu z miastem.. Dotyczy to również dzieci, które korzystają z niej dojeżdżając do szkół.. 

Ta linie jest dla nas, mieszkańców Powiśla najważniejszą linią komunikacyjna gwarantującą bezpośredni dojazd do centrum, na dworzec a w przeciwnym kierunku - prosto do domu..

Nie wyobrażam sobie, żeby miało jej nie być.

Jeśli mój głos coś znaczy proszę zaliczyć go przeciw likwidacji tej linii.

Pozdrawiam

Szanowni Państwo,

Zgłaszam sprzeciw przeciwko likwidacji linii 155 na Woli. Powodem jest fakt dla którego mieszkańcy ulicy Znanej mogą dojeżdżać bez przesiadek do PKP Kasprzaka, metra Rondo Daszyńskiego.

Dzień dobry,

jestem mieszkanką Bemowa-Lotniska i niepokoi mnie propozycja skrócenia tras linii np. 171. Atutem dojazdu centrum jest bezpośredniość połączenia i szybkość dojazdu. Stara trasa wiodąca przez 

Leszno z przystankiem przy Okopowej, Feminie i pl. Bankowym sprawdzała się doskonale.

Liczyłam na pozostawienie trasy 171, no może z modyfikacją (to pomysł), aby trasa z Orlich Gniazd szła do Górczewskiej tak jak w przypadku 184 przez Koło, dalej do Leszna i starą trasą. Ominęłaby 

Górczewską, gdzie i tak będzie tłok z powody dojazdu do metra mieszkańców nowych osiedli przy Górczewskiej.

Bardzo proszę o rozważenie mojej propozycji pozostawienia linii 171 na starej trasie lub wg modyfikacji opisanej wyżej.

Szanowni Państwo,

W związku z modyfikacją tras komunikacji naziemnej związanej z otwarciem metra M2 na odcinku wolskim zawracam się z prośbą o zachowanie linii 102 pomiędzy Grochowem, a Centrum Miasta.

Jest to jedyne bezpośrednie, bezprzesiadkowe, najszybsze i najwygodniejsze połączenie dla mieszkańców Grochowa z Uniwersytetem Warszawskimi i Krakowskim Przedmieściem.

Ponadto wyżej wymieniony odcinek linii 102 nie ma nic wspólnego z metrem na Woli(!)

Rozumiem celowość skrócenia części linii autobusowych na lewym brzegu Wisły, ponieważ duża część pasażerów przesiądzie się do nowego metra. 

Natomiast zmiany nie mogą mieć wpływu na prawobrzeżna Pragę-Południe gdzie metra w ogóle nie ma i nie wiadomo kiedy i czy kiedykolwiek będzie.

 Dlatego wyrażam moje poparcie i zgłaszam wniosek o zachowanie linii 102 z Olszynki Grochowskiej do Centrum zgodnie z propozycją Pana Radnego Marka Borowskiego, tzn:

...Od przystanku Rondo Waszyngtona należy skierować linię 102 następującą trasą: Most Poniatowskiego, PKP Powiśle, Foksal, Ordynacka, Uniwersytet, Hotel Bristol, Plac Teatralny, Plac Bankowy do 

przystanku końcowego: Bielańska.

Wariant jest optymalny i warto go zrealizować:

1) Skierowanie linii przez Most Poniatowskiego zamiast – jak dotychczas – przez Tamkę pozwoli zniwelować pojawiające się opóźnienia;

2) Na odcinku: Kinowa – Muzeum Narodowe, linia 102 odciąży przepełnione tramwaje linii 9 i 24, zaś na odcinku: Rondo Waszyngtona – Uniwersytet, stanie się wsparciem dla przeładowanych 

autobusów linii 111;

3) Połączenie Grochowa z Traktem Królewskim zostanie zachowane;

4) Na odcinku: Foksal – Bielańska zostanie zachowana trasa z linią 222, która jako jedyna w rozkładzie kończy bieg przy ul. Bielańskiej.

Szanowni Państwo,

Jako mieszkanka Grochowa piszę do Państwa aby wyrazić moje głębokie zdziwienie i niezadowolenie pomysłem zmiany w trasie linii 520 po otwarciu metra na Woli. 

Czytałam na stornie wtp, że, ma ona jeździć tylko na trasie Marysin-Rondo Dmowskiego a nie jak dotąd na aleję Solidarności i dalej. 

Pozbawia to mieszkańców Grochowa i Marysina bezpośredniego połączenia na Wolę i Muranów, co jest dla mnie krokiem całkowicie niezrozumiałym. Przecież ani na Grochowie (w rejonie 

Ostrobramskiej) nie ma drugiej linii metra, jest nam ono dość mocno nie po drodze, a i Aleja Solidarności z drugą linią metra nic wspólnego nie ma. 

Linia 520 jest bardzo popularna, wręcz czasami przepełniona i używana zarówno przez mieszkańców Woli jak i Pragi Południe (można się o tym przekonać codziennie w godzinach szczytu a i poza nimi 

często też). Usuwanie tak popularnej linii i zmuszanie mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy do dwóch przesiadek w to miejsce uważam za skazywanie nas na nielogiczną uciążliwość. 

Ale pół biedy ludzie młodzi i sprawni. Zastanawia mnie też w tym wszystkim los osób starszych lub z trudnościami w poruszaniu się - naprawdę nie każdy może sobie pozwolić na bieganie po schodach 

do metra/tramwaju a windy i schody ruchome bardzo często po prostu nie działają.

Bardzo proszę o przemyślenie tej decyzji.

Dzień dobry, 

W nawiązaniu do trwających konsultacji dotyczących zmian w zakresie linii autobusowych, chciałabym zgłosić sprzeciw co do zmiany trasy linii 112. 

Codziennie dojeżdżam autobusem do pracy i z pracy. Podróż jest komfortowa ponieważ pozwala mi bez przesiadek korzystać z dogodnego dojazdu do pracy, bez opóźnień. Wprowadzane propozycje 

zmian, znacznie skracają trasę linii 112 i tym samym nie mam możliwości dogodnego dojazdu do pracy i nie mogłabym już korzystać z tej linii. 

Dodatkowo nowe przystanki linii metra nie ułatwiają mi dojazdu do pracy czy do domu. Propozycje zmian zmieniają dojazd do pracy w taki sposób, że musiałabym się przesiąść raz lub dwa razy, co 

znacznie wydłuża podróż w sytuacji kiedy czeka się dość długo na kolejny autobus. Codzienne dojazdy z i do pracy byłyby dla mnie uciążliwe. 

Dlatego proszę o pozostawienie trasy autobusu 112 o niezmienionej trasie. 

Proszę o rozpatrzenie mojej prośby pozytywnie. 



Dzień dobry,

w nawiązaniu do planowanych zmian komunikacji po otwarciu metra na Woli bardzo proszę o usprawnienie komunikacji z osiedla górczewska, bo ja od kilku lat odczuwam pogorszenie komunikacji z 

Centrum Warszawy tj. linia Dworca Centralnego lub Dworca Ochota. Jedyny bezpośredni autobus 109 będzie tera kursował co 20 minut. Ja w obrębie Warszawy nie jestem w stanie dojechać do pracy z 

jedną przesiadką muszę się kilkakrotnie przesiadać, a moje koleżanki z okolicznych miejscowości dojeżdżają pociągiem i są w Centru w 20 - 30 minut. Zlikwidowano tramwaje, zlikwidowano autobusy 

przyspieszone lub pospieszne, dlaczego nie ma szybkiego połączenia  bez przesiadki z linią, która jest bardzo ważna  tj. Aleje Jerozolimskie. Proszę mi wierzyć codzienne przesiadki i pokonywanie 

ogromnych przejść przy Rondzie Daszyńskiego i przy Dworcu Ochota są dla mnie ogromną stratą czasu, nie da się szybko przejść  na jednych światłach i oglądanie tyłu autobusu, który właśnie 

odjeżdża lub tramwaju nie jest miłe, zwłaszcza,że kolejny jest za  conajmniej 10 minut. Na ul. Ż

Dzień dobry,

dotarły do mnie niepokojące informacje o zmianie trasy autobusu 520. W związku z tym chciałbym wyrazić swoją opinię.

 

Zmiana trasy sprawi, że moja droga do pracy będzie wymagała kilku przesiadek. Bardzo to wydłuży czas dojazdu i wpłynie na komfort jazdy. Niestety nie będę mógł korzystać z metra ponieważ 

przystanki są położone daleko od mojego miejsca pracy.  Wydłuża to i komplikuje całą podróż. Obecna trasa 520 pozwala mi i innym mieszkańcom Warszawy dotrzeć na Wolę szybko i bez przesiadki. 

Po proponowanych przez państwa zmianach ten stan rzeczy ulegnie całkowitej zmianie. 

Przeanalizowałem nową trasę 520 i okazało się, że aby dotrzeć do pracy na czas będę musiał przesiadać się aż 3 razy i to w różne środki transportu. Jest to dla mnie i dla wielu osób w tym moich 

współpracowników nie do zaakceptowania. W związku z powyższym proszę o pozostawienie trasy 520 bez zmian. Szanowni Państwo,

piszę w nawiązaniu do przeprowadzanych konsultacji społecznych dotyczących planowanych zmian kursowania linii 171.

Mieszkam na Powiślu od 7 lat, od 2 lat w pobliżu ulicy Rozbrat i okolicy przystanku Śniegockiej. 

Planowana zmiana kursowania autobusu nr 171 jest dla mnie wielkim szokiem. Jest to jedyny bezpośredni autobus kursujący z tej części Powiśla do Centrum. Niedorzecznym byłoby zabieranie tej linii i 

pozbawianie dużej ilości mieszkańców bezpośredniego i łatwego połączenia z Centrum, Dworcem Centralnym, metrem (linia nr 1) i linią tramwajową. 

Linia nr 171 jest bardzo często uczęszczaną linią. Wiem o tym, gdyż jeżdżę nią od 7 lat. Ten autobus jest licznie wykorzystywany na praktycznie całej trasie jego kursowania.

Jaką alternatywę proponujecie dla tego połączenia w zamian za zabranie 171?

Jazda z przesiadką do Centrum autobusem nr 127 na przystanku Książęca to absurd. Można to traktować jako sporadyczną podróż, nie jednak codzienną podróż do pracy. Z kolei, żeby się dostać na 

Dworzec Centralny - to tez nie można liczyć na ten autobus. Jeździ zbyt rzadko i niestety nie na czas. Wielokrotnie musiałam ratować się taksówką lub biec na kolej podmiejską, żeby zdążyć na pociag 

PKP.  

Jazda do Centrum z przesiadką na Placu Trzech Krzyży nr 108 to jeszcze większy absurd, bo nie ma się na co przesiąść. Trzeba by iść długą drogę na przystanek Krucza. Poza tym, 108 jeździ zbyt 

Jazda nr 162 - niemożliwe. 

Jazda z Rozbratu - to jazda na około, w godzinach szczytu (czyli przez pół dnia) autobusy są tak "zapchane", że nie da się do nich wsiąść badź z nich wysiąść, gdyż łączą obie części Warszawy i jeździ 

nimi ogromna część mieszkańców. Na tej trasie autobusy powinny jeszcze częściej jeździć, więc błędem jest uzależnianie dużej ilości mieszkańców od tej trasy. 

Planowany projekt zmian mówi o dostępności mieszkańców Woli i Bemowa do linii metra. A co z mieszkańcami Powiśla?

Mamy tak blisko do Centrum, że mamy chodzić na piechotę? Co z osobami, które pracują przy Rondzie ONZ lub Daszyńskiego? Co z tymi, którzy jeżdżą w stronę Ochoty, Żoliborza i Bielan? 171 jest 

naszym głównym środkiem transportu do Centrum - ważnej stacji przesiadkowej. Ponadto codzienna podróż przez centrum wiąże się z dużym ruchem i utrudnieniami. Musimy mieć więc dobre 

połączenia. Takie, jak 171.

Czy mamy przesiąść się do samochodu w dobie postępującego efektu cieplarnianego, ogromnego zanieczyszczenia powietrza i korków? To jest złe rozwiązanie, nie bierzmy go pod uwagę.

Planowana zmiana mocno uderza w jakość życia mieszkańców Powiśla. Apeluję o rozsądek. Jeśli planujecie Państwo zmienić kursowanie linii 171 na dotychczasowej trasie, zwracam się z ogromną 

prośbą o wprowadzenie alternatywnej linii, która będzie jeździła z Torwaru chociażby do Ronda Daszyńskiego.

Zwracam się z prośbą o wysłuchanie głosów mieszkańców Powiśla.

Dzień dobry

Mieszkam przy ulicy Górczewskiej 181 przy zajezdni ZNANA

Korzystam codziennie jadąc do pracy z autobusu 155 którym dojeżdżam do przystanku Ordona.

Moje dzieci (wczesna podstawówka) również poruszają się z zajezdni Znana do przystanku Redutowa, na halę sportową, basen, angielski - wszystko zlokalizowane na ul Redutowej oraz wracają ze 

szkoły na ul Jana Olbrachta autobusem bo jest bezpiecznie.

Dobry wieczór,

Nazywam się Adam Skorupski i chciałbym się podzielić z Państwem moimi zastrzeżeniami dot. projektu linii 729 po przedłużeniu II linii metra. Przedłużenie linii 719, 714 i 729 uważam za dobry pomysł, 

jednak nie rozumiem czemu częstotliwość kursowania jest nadal niezmieniona, a w przypadku 729 też trasa.

Po pierwsze, linia 729 ma moim zdaniem za dużo wariantów. Na tą chwilę autobus w dni powszednie jeździ na aż 3 sposoby, a w soboty i niedziele na 2 – łatwo można się pogubić. Według mnie 

autobus powinien zawsze poruszać się od pętli Księcia Janusza przez Mariew do Zaborowa i z powrotem, a nie tak jak teraz tylko 3 razy. Dzięki takiemu uproszczeniu poruszanie się po tej stronie gminy 

Stare Babice i gminy Leszno stałoby się prostsze. Mieszkańcy zyskali by też lepsze połączenie z Zaborowem, gdzie mieści się m.in. apteka, poczta czy kościół – do tej pory istnieją kursy, dzięki którym 

mieszkańcy m.in. Mariewa, Wólki czy Wyględ mogą dojechać do Zaborowa, ale nie mogą już z niego wrócić do domu. Dzięki tej trasie mieszkańcy Mariewa i okolic zyskaliby też na czasie jeżdżąc do 

Warszawy – nie musieliby jechać na około przez Wyględy czy Zaborów. Według rozkładu na stronie WTP mieszkańcy Mariewa oszczędziliby w ten sposób od 6 do aż 9 minut.

Po drugie, autobusy na tej linii jeżdżą za rzadko. Konsekwencje są takie, że autobus, który odjeżdża o 6:20 w kierunku Os. Górczewska zapełnia się już w Koczargach. Przez tak rzadkie kursowanie linia 

729 nie jest atrakcyjna dla mieszkańców Mariewa i okolic, którzy wolą wsiadać i wysiadać do linii 719 w Borzęcinie Dużym, skąd zabiera ich ktoś inny samochodem do domu – można to łatwo 

zaobserwować. Osobiście chodzę do szkoły przy Dworcu Gdańskim, gdzie jest dwuzmianowość i muszę przychodzić np. o godzinie 10. Jeżeli miałbym jechać autobusem 729, musiałbym być na 

przystanku w Mariewie o 7:17 – to aż 3 godziny! Wszystko przez brak kursu o 8.

Dziwi też kursowanie co 2 godziny w soboty i niedziele, a zwłaszcza godzina ostatniego kursu z pętli Os. Górczewska – 21:20 to zdecydowanie za wcześnie na ostatni kurs.

Po trzecie, zwiększenie częstotliwości kursowania 729 mogłoby odciążyć linię 719, ponieważ od Zielonek do Warszawy autobusy pokonują taką samą trasę. Zwiększyłby się komfort pasażerów 

jednocześnie linii 729 jak i 719.

Mam nadzieję, że Państwo po przeczytaniu tego maila również dostrzegą problem mieszkańców, którzy narzekają na komunikację publiczną w swoim rejonie od kilkunastu lat. Proszę o zastanowienie 

się nad moimi sugestiami, a jeżeli to możliwe, to prosiłbym również o odpowiedź.

Szanowni Państwo zwracam się z prośbą o przywrócenie tramwaju linii 13 na ciąg ulic Młynarska-Obozowa.Ta linia miała wzmocnić komunikację na Wolskiej na czas budowy metra dla wygodnej 

przesiadki przy Elekcyjnej do autobusów kursujących ulicą Górczewską a niedługo będzie to już bezzasadne.Z rejonu w którym mieszkam mnóstwo osób utraciło bezpośrednie połączenie z bazarem 

Różyckiego,węzłem Kijowska,dworcem wschodnim oraz uczelnią przy Kawęczyńskiej.Teraz linia dubluje na ogromnym odcinku linię 26.Jeżeli to jest niemożliwe to prosze zastanowić się na ewentualnej 

zamianie praskich końcówek tras linii 13 z linią 23 lub 13 z linią 20.Bardzo ułatwiłoby to życie mieszkańcom w/w/ ciągu.Przy okazji dodam że puszczanie krótkich tramwajów typu Jazz 134 na trase W-Z 

to jakaś paranoja gdyż często nie można się tam zmieścić w godzinach szczytu.Mam nadzieje,że podejdą Państwo do tej sprawy poważnie gdyż według Waszych ówczesnych zapowiedzi 13-tka miała 

dojeżdżać do CM.Wolski tylko przez 3 lata a nie pozostawać tam na stałe.Pozdrawiam.Robert Jędrzejewski

Dzisiejszy wypadek tramwajowy pokazał jak bardzo potrzebny jest autobus na całej linii ul.Wolskiej .

Proszę o przywrócenie lini 106 na starą trasę. Czyli z Bemowa/ Jelonek - lazurowa- Czluchowska- Połczynska- Wolska- Grzybowska-  Pl. Pilsudskiego lub Browarna.

Kto by chciał to do metra przesiadzie się przy Płockiej, a ul. Wolska miała by alternatywę dla awarii tramwajowych. 

Jak na Wolskiej jest awaria tramwaju   - to juz klapa. 

No i fakt że chcecie skrócić 105 tylko do Daszyńskiego. A co z bemowskimi pasażerami którzy jeżdżą do Zachęty i Browarnej.  

Linia 106 wypełniła by pustkę na ul.polczynskiej i Wolskiej a jednocześnie zastąpiła by 105 do Browarnej. No i po drodze można przesiąść się do nowego metra przy Płockiej.

Propozycja świetna. Tylko zrealizować. 

Poproszę o częściej jeżdżące autobusy nr 129 łączące ul. Olbrachta z Ursusem i dogodny dojaz do metra i do tramwaju  z Antka Rozpylacza 01



Szanowni Państwo,

w 2010 r. rozpoczyna się budowa drugiej linii metra. W tym czasie z rejonu Jelonek oraz Bemowa-Lotniska można skorzystać z następujących linii autobusowych, w następujących relacjach:

105 - STARE BEMOWO – Kaliskiego – Lazurowa – Szeligowska – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Ordona – Wolska) – Karolkowa – Grzybowska – Towarowa – Prosta – 

Świętokrzyska – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Bracka – PLAC TRZECH KRZYŻY

106 - CHOMICZÓWKA – Conrada – Powstańców Śląskich – Dźwigowa – Globusowa – Chrobrego – Kleszczowa – Łopuszańska – aleja Krakowska – Szyszkowa – Działkowa – Mineralna – OKĘCIE

112 - CH MARKI – Piłsudskiego – Ząbki: Radzymińska – Warszawa: Radzymińska – Młodzieńcza – Kondratowicza (powrót: Kondratowicza – św. Wincentego – Głębocka – Toruńska – CH MARKI.) – 

Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Kondratowicza – Bazyliańska – Wysockiego – Toruńska – most Grota-Roweckiego – aleja Armii Krajowej – Słowackiego – Żeromskiego – aleja Reymonta – 

Powstańców Śląskich – Człuchowska – Lazurowa – Szeligowska – Połczyńska – KAROLIN

122 - OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Lazurowa – Kaliskiego – Radiowa – Wrocławska – Żołnierzy Wyklętych – Piastów Śląskich – Powstańców Śląskich – Kochanowskiego – Rudnickiego – 

Maczka – Powązkowska – Krasińskiego – plac Wilsona – Mickiewicza – Potocka – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA

125 - OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Lazurowa – Szeligowska – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Ordona – Wolska) – Karolkowa – Grzybowska – Towarowa – 

Prosta – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – most Świętokrzyski (powrót: most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Tamka) – Zamoście – Sokola – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – Czecha 

– Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – MIĘDZYLESIE

154 - STARE BEMOWO – Kaliskiego – Lazurowa – Górczewska – Olbrachta – Redutowa – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Ordona – Wolska) – aleja Prymasa Tysiąclecia – Aleje 

Jerozolimskie – Grzymały-Sokołowskiego – Szczęśliwicka – Bitwy Warszawskiej 1920 roku – Grójecka – aleja Krakowska – 1 Sierpnia – Żwirki i Wigury – 17 Stycznia – aleja Krakowska – Szyszkowa – 

Działkowa – Mineralna – OKĘCIE

155 - KAROLIN – Połczyńska – Wolska – Redutowa – Olbrachta – Górczewska – Płocka – Wolska – Skierniewicka – Siedmiogrodzka – Grzybowska – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska (powrót: 

Świętokrzyska – Prosta – Żelazna – Grzybowska) – Kopernika – Tamka – Dobra – Solec – Ludna – Rozbrat – Górnośląska – Czerniakowska – TORWAR

167 - CHOMICZÓWKA – Conrada – Powstańców Śląskich – Wrocławska – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – Deotymy – Elekcyjna – Wolska – aleja Prymasa Tysiąclecia – Bitwy Warszawskiej 

1920 roku – Grójecka – Wawelska – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Bartycka – Gościniec – SIEKIERKI SANKTUARIUM

171 - NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Wrocławska – Radiowa – Powstańców Śląskich – Górczewska – Leszno – Okopowa – aleja Solidarności (powrót: aleja Solidarności – Leszno) – plac 

Bankowy – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Bracka – plac Trzech Krzyży (powrót: plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie) – Książęca – Rozbrat – Górnośląska – Czerniakowska 

– TORWAR

184 - METRO MŁOCINY – Kasprowicza (powrót: Kasprowicza – Nocznickiego – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji Huty – METRO MŁOCINY.) – 

Oczapowskiego – aleja Reymonta (powrót: aleja Reymonta – Żeromskiego – Przybyszewskiego – Kasprowicza) – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – 

Ordona – Wolska) – aleja Prymasa Tysiąclecia – Aleje Jerozolimskie – Grzymały-Sokołowskiego – Szczęśliwicka – SZCZĘŚLIWICE.

189 - OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Lazurowa – Człuchowska – Powstańców Śląskich – Dźwigowa – Globusowa – Chrobrego – Kleszczowa – Łopuszańska – Hynka – Sasanki – 

Marynarska – Rzymowskiego – aleja Wilanowska – aleja Lotników – Wałbrzyska – Nowoursynowska – Dolina Służewiecka – aleja Sikorskiego – św. Bonifacego – Powsińska – SADYBA.

410 - GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska (powrót: Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY.) – Kocjana – Kaliskiego – Radiowa – Powstańców Śląskich – Górczewska 

– Leszno – Okopowa – aleja Solidarności – plac Bankowy – Senatorska – Wierzbowa – plac Piłsudskiego – Królewska – ZACHĘTA

506 - OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Lazurowa – Człuchowska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka – Karolkowa – Grzybowska – Towarowa – Prosta – 

Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie (powrót: Wybrzeże Kościuszkowskie – Karowa – Dobra – Tamka) – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Gdyńskie 

– most Grota-Roweckiego – Toruńska – Wysockiego – Bazyliańska – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE507 - NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Piastów Śląskich – Żołnierzy Wyklętych – Wrocławska – Radiowa – Powstańców Śląskich – Górczewska – aleja Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – 

Karolkowa – Grzybowska – Towarowa – Prosta – Świętokrzyska – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Saska – Egipska – Bora-Komorowskiego – 

GOCŁAW

523 - STARE BEMOWO – Radiowa – Powstańców Śląskich – Górczewska – aleja Prymasa Tysiąclecia – Aleje Jerozolimskie – Grzymały-Sokołowskiego – Kopińska – Wawelska – aleja Armii Ludowej – 

most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Zakole – Wiatraczna (powrót: Wiatraczna – aleja Stanów Zjednoczonych) – Szaserów – Chłopickiego – PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA

E-2 - NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Wrocławska – Radiowa – Powstańców Śląskich – Górczewska – Leszno – Okopowa – aleja Solidarności (powrót: aleja Solidarności – Leszno) – plac 

Bankowy – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Belwederska – Sobieskiego – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – 

WILANÓW

źródło: trasbus.com

16 linii autobusowych, zapewniających komfortowy dojazd do 80% miejsc lewobrzeżnej Warszawy.

Chcecie to Państwo zastąpić 1 linią metra, której trasa "z grubsza" pokrywa się z trasą 1 linii autobusowej (171).

Próbujecie Państwo zmusić ludzi do korzystania z metra mimo, że wcześniejsze połączenia były korzystniejsze.

A to wszystko przy zwiększającej się systematycznie liczbie mieszkańców.

Optymalnym rozwiązaniem, było by pozostawienie siatki połączeń z 2010 r. i dodanie do tego nowej linii metra (plus oczywiście drobne korekty np. linii 184 w kontekście linii tramwajowej). W ten sposób 

oba systemy (siatka autobusowa i linia metra) idealnie by się uzupełniały i zapewniały komfortową podróż. Taki stan powinien być punktem wyjścia przy kreśleniu ew. zmian.

Zupełnie niezrozumiała jest decyzja o wycofaniu linii E-2, bodaj najpopularniejszej i najczęściej wybieranej przez pasażerów w różnorakich plebiscytach, z rejonu Bemowa. Co stoi za taką decyzją !? Ponadto, dalej upieracie się Państwo przy niezrozumiałej polityce "krótsze trasy+więcej przesiadek=szybsza podróż", która jest krytykowana przez pasażerów przy każdych kolejnych zmianach i 

konsultacjach.

Państwa propozycje powodują, iż mieszkańcy tracą bezpośrednie połączenie z szeroko pojętym Centrum jak również z najbliższą okolicą (przykład próby zmiany linii 112). Przykładowo z przystanku 

Orlich Gniazd do LO na ul. Górnośląską mogłem skorzystać z bezpośredniego połączenia linią 171, ew. z ekspresowego E-2 + przesiadka/spacer (czasowo wychodziło mniej więcej to samo). Po 

Państwa propozycjach rozumiem, na tej trasie, miałbym skorzystać z linii 171, potem z M2, przesiąść się na M1, z M1 na autobus i dojść 1,5 przystanka? I to ma być szybsze i bardziej komfortowe 

połączenie?

Mam wrażenie, że osoby proponujące takie rozwiązania nie korzystają z komunikacji miejskiej i nie mają świadomości, które rozwiązania się sprawdzają (tak, jestem świadomy prowadzonych pomiarów).

Podkreślić chciałem również bulwersującą rzecz z Państwa strony tj. obietnice, iż zmiany niektórych linii autobusowych (m.in. 167, 507, E-2) wynikały tylko i wyłącznie z budowy kolejnych odcinków metra 

i po skończeniu prac budowlanych wrócą one na swoje pierwotne trasy. Teraz okazuje się, iż było to wprowadzanie pasażerów w błąd.

Dzień dobry

Jestem przeciwny proponowanym zmianom w trasie linii 112. Codziennie jeżdżę na trasie Ożarów Maz. - Annopol . Pracuje na 3 zmiany. Autobus

112 pozwala mi na sprawne docieranie na miejsce (1 przesiadka). zmiana trasy 112 spowoduje, iż nie będę mógł pracować w miejscu gdzie pracuje od kilkunastu lat!!!  Metro póki co nie jest żadną 

alternatywą - na Bemowie będzie tylko 1 stacja a po praskiej stronie dojeżdża tylko do Trockiej , W jaki sposób mam dojechać do Annopolu ??? Tramwajem przez całą prawostronną Warszawę tj kolejne 

50 minut!!!  W ten sposób dojazd do pracy zajmować mi będzie w jedna stronę  minimum 2,5h i 3 przesiadki. 

Jak to zrobić jadąc na 6 rano?? a jak wrócić do domu kończąc prace o 22????

Podsumowując- bardzo proszę o wstrzymaniem się ze zmianą trasy 112 do czasu uruchomienia metra minimum na trasie Ratusz Bemowo- Kondratowicza.

W związku z otwarciem w kwietniu II linii metra mam propozycję przedłużenia linii 201, która jedzie z pętli Nowego Bemowa na Koło tak, aby dowoziła pasażerów do przystanku II linii Metra. Wystarczy 

przedłużyć trasę z Koła  dalej ul. Obozową do Deotymy i z powrotem ul. Górczewską do Ciołka i ponownie na Koło. Dzięki temu skorzystają pasażerowie z Bemowa, którzy mogliby szybko dojechać do 

przystanku metra Księcia Janusza oraz mieszkańcy ul. Obozowej i ul. Deotymy.

Dzień dobry,

Jako mieszkaniec Powiśla (okolice ul. Rozbrat) chciałabym podkreślić jak ważna linią jest dla nas linia autobusowa 171. To jedyny autobus, którym możemy dostać się bezpośrednio do metra Centrum i 

Swiętokrzyska.

Jeżdżę tym autobusem bardzo często zarówno na tygodniu jak i w weekend i zawsze jest w nim pełno pasażerów, co oznacza ze linia jest regularnie często oblegana a więc i potrzebna. 

Jeśli któraś linia ma być od nas zlikwidowana to już lepiej zlikwidować ostatnie przystanki linii 108 w kierunku pl. 3 Krzyży, a zostawić linię 171, przynajmniej na odcinku do metra Swietorzyska. 



Szanowni Państwo,

uprzejmie prosiłbym o rozważenie następującej zmiany w przygotowanym

projekcie:

zastąpienie linii 154 na Bemowie poprzez wydłużenie częściej kursującej linii 149 do Dw. Zach., a linii 109 do pętli Stare Bemowo

dzięki czemu ulica Redutowa zyskałaby więcej kursów dowozowych zarówno do stacji Metra Księcia Janusza, jak i do tramwajów przy Reducie Wolskiej, a linia 154 poprawiłaby punktualność.

109: Dw. Centralny - (...) - Górczewska - Lazurowa - gen. Kaliskiego - Stare Bemowo* (*w wybranych kursach podjazdy do Fortu Radiowo)

149: Groty - (...) - Górczewska - Olbrachta - Redutowa - Wolska - po trasie linii 154 - Dw. Zachodni

154: Dw. Zachodni - (...) - P+R Al. Krakowska

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosiłbym o rozważenie następującej zmiany w przygotowanym

projekcie:

zastąpienie linii 129 przez o wiele częściej kursujące (wzmocnione!) linie:

a) 271 na Woli (rejon ulicy Deotymy),

b) 201 na Bemowie (rejon ulicy Strąkowej),

c) 178 w Ursusie.

271 Karolin - (...) - Metro Księcia Janusza - po trasie 129 - Koło (aby zminimalizować "puste przebiegi" od stacji metra do zawrotki przy Al. 

Prymasa Tysiąclecia i przy okazji wzmocnić obsługę ulicy Deotymy)

201 Nowe Bemowo - (...) - Olbrachta - po trasie 129 - Hala Wola (krótki postój na przystanku Hala Wola 02 i dalej powrót po trasie 129+201 na Nowe Bemowo)

178 Konwiktorska - (...) - PKP Ursus (bez zmian)

178 (kursy skrócone "R" i "S") Rondo Daszyńskiego - (...) - Skorosze - i dalej po trasie podstawowej linii 178 (lub przez Pl. Tysiąclecia) do stacji SKM (PKP Ursus)

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosiłbym o rozważenie następującej zmiany w przygotowanym

projekcie:

zastąpienie linii 106 przez wzmocnione linie:

a) 102 (pozostawioną na dotychczasowej trasie Olszynka Grochowska - Młynów),

b) 136 (pozostawioną na trasie objazdowej przez ulicę Płocką, tak, aby wspólnie z liniami 103 i 102 stanowiła mocną ofertę dowozową pomiędzy M2 a osiedlem Młynów),

c) 195 wydłużoną do pętli Browarna (jako zastąpienie wycofywanej stąd linii 105 - jeśli rzeczywiście jest zapotrzebowanie na połączenie ulicy Browarnej ze Świętokrzyską/Nowym Światem),

d) (ewentualnie) zmodyfikowanie trasy linii 109 przez ulicę Grzybowską.

102 Olszynka Grochowska - Młynów (po dotychczasowej trasie, ewentualnie wprowadzając korektę trasy przy stacji M2 Płocka, tak, aby był wspólny przystanek linii 102 i 103 w kierunku Młynowa)

109 (...) - Elekcyjna - Wolska - Skierniewicka - Siedmiogrodzka - Grzybowska - Al. Jana Pawła II - Dw. Centralny (powrót przez ulice Emilii Plater - Świętokrzyską - Prostą - Żelazną - Grzybowską i dalej w 

kierunku Bemowa)

136 Młynów - Płocka - Kasprzaka - Al. Prymasa Tysiąclecia - (... ) - Cynamonowa

195 Metro Natolin (...) - Pl. Trzech Krzyży - Nowy Świat - Świętokrzyska

- Tamka - Dobra - Lipowa - Browarna (powrót ulicami Karową i Dobrą)

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosiłbym o rozważenie następującej zmiany w przygotowanym

projekcie:

skierowanie linii 520 tak, aby linie 520 i 525 jadąc w kierunku Pragi miały wspólny przystanek przy Dworcu Centralnym (z ewentualnym wycofaniem jednej z linii obecnie kończących trasę przy dworcu na 

dawną pętlę linii 518 przy ulicy Emilii Plater, żeby "starczyło miejsca" na 520)

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosiłbym o rozważenie następującej zmiany w przygotowanym

projekcie:

skierowanie linii nocnej N01 od przystanku Hala Wola po trasie linii dziennej 129 przez ulice Strąkową i Jana Olbrachta do stacji Metra Księcia Janusza (a dalej w kierunku Bemowa i Białołęki), żeby 

zapewnić autobus linii nocnej nowym osiedlom w okolicach ulicy Sowińskiego (rejon Szulborskiej), a także zapewnić dojazd do metra w te noce, kiedy pociągi będą kursować w wydłużonych godzinach 

(np. noce z piątku na sobotę, czy z soboty na niedzielę).

Witam,

z czego mają wynikać ograniczenia w kurowaniu linii 109. W tej chwili autobusy są zatłoczone. Nie wydaje się, że mniej osób będzie jeździło autobusem. Nie każdy będzie chciał przesiadać się do metra. 

Dlaczego skraca się linię 171, w tej chwili bez przesiadki można dotrzeć do szpitala Orłowskiego czy też na Torwar, po zmianie nie ma szans na prosty dojazd.

Szanowni Państwo,

w związku z otwarciem nowych stacji metra na Woli planowana jest zmiana trasy autobusów linii 520. Projekt zakłada, że trasa miałaby zostać skrócona do Centrum.

Chciałbym jednak zaproponować, aby linia została skrócona do przystanku Plac Bankowy, ponieważ:

1) Wielu mieszkańców Warszawy bezpośrednio dojeżdża rano tym autobusem z Marysina, Gocławia i Saskiej Kępy do szkoły lub pracy, przesiadając się dopiero przy Metrze Ratusz Arsenał;

2) Linia 520 ze skróconą trasą do Centrum byłaby powieleniem linii 525, której trasa od przystanku Płowiecka byłaby taka sama;

3) Na przystanku Plac Bankowy istnieje obecnie niezbędna infrastruktura, pozwalająca na dostosowanie przystanku Plac Bankowy 01 do pętli tego autobusu.

Dziękuję za możliwość wyrażenia swojej opinii oraz zapraszam do dalszego kontaktu.

Witam,

Uważam ze częstotliwość kursowania linii 201 w godzinach szczytu 10-12 min na odcinku Znana-Jana Olbrachta-Górczewska jest za mała, jak na autobus dowożący do metra. Metro w godzinach 

szczytu jeździ co 3 min. Uzupelnienie kursowania linia 167 nie jest zbyt dobre, ponieważ linia ta w godzinach popołudniowych wraca z dalekiej trasy na której są duże korki (np.al. Prymasa Tysiąclecia) i 

jeździ wtedy bardzo nieregularnie. 

Lepiej wprowadzić częściej jeżdżące krótkie autobusy 201 niż przegłubowce jeżdżące rzadziej. A przy obecnej propozycji konieczne jest wprowadzenie na linii 201 przeglubowcow gdyż obecnie 

jeżdżące na tej trasie z podobna częstotliwością linie 155/167 też  są przeglubowcami i są w godzinach szczytu całkowicie zapełnione

Dziękuje za uwzględnienie uwag.

Witam.

Prosze w imieniu swoim, jak i innych mieszkancow podrozujacych linią  112, aby po zmianach z zakonczeniem budowy linii metra na Woli, pozostawic ją bez zmian, kursujaca dalej z CH Marki na Karolin.

Witam

Proszę o nie skracanie linii 520 z uwagi na możliwość dojechania bezpośrednio do szpitala na ul. Płocką. Jest to wielkie udogodnienie dla osób chorych nie mających siły na przesiadki. Bardzo proszę o 

uwzględnienie głosu. 

Dzień dobry, wyrażam swoje niezadowolenie z planowanego przebiegu linii 184 a dokładnie skierowania ją na ulicę Ciołka a nie jak dotychczas na ul. Deotymy. Według mnie to zła decyzja, która w 

zasadzie wyklucza dostęp do dobrej komunikacji w szczególności dla mieszkańców ul. Deotymy, Sitnika, Czorsztyńskiej, Ringlelbluma, wschodniej części Ożarowskiej i innych. Mieszkańcy będą w 

zasadzie skazani na dojście pieszo do nowej stacji Metra Księcia Janusza. Będzie to szczególnie uciążliwe dla ludzi starszych.  Planowana linia  129 na ul. Deotymy będzie kursowała bardzo rzadko i 

zapewne będzie często opóźniona z uwagi na długą trasę na Ursus. Ta marginalna linia nie zapewni żadnej sensownej komunikacji z ul. Deotymy. Dotychczasowa linia 184 a wcześniej 167 zapewniała 

dogodny dojazd na Bemowo i na Dw. Zachodni, czy też szybki dojazd na Górczewską bądź Obozową na tramwaj. Przejazd 184 ulicą Deotymy  i tak zapewni dojazd do metra poprzez  bliski metra 

przystanek Park Moczydło z kolei planowany przystanek 184 na Ciołka i tak nie będzie w bezpośrednim sąsiedztwie  wejścia do stacji metra. Nie ma zatem żadnego sensu usuwanie 184 z Deotymy. 

Dodatkowa trzeba wspomnieć że mieszkańcy Bemowa będą mięli linię 171 często kursującą do metra, 184 jest dodatkiem którym mógłby dowieźć przy okazji w okolice stacji metra także mieszkańców 

ul. Sitnika RInglebluma czy też północnej części ul. Deotymy. 

Nie ma żadnych przesłanek do skierowania 184 na CIołka. Linia powinna pozostać na ul. Deotymy. 

Szanowni Państwo

Infirmuhe, że nie wyrażam zgody na zabranie linii 102, ponieważ jest to linia przeze mnie bardzo korzystania i często z niej korzystam i porosze o jej pozostawienie  a przede wszystkim bardzo mi zależy 

by linia 190 pozostała na dotychczasowej trasie.

Uważam, że w Warszawie jest za mało rozbudowane metro by wprowadzać aż 26 zmian w komunikacji miejskiej. Uważam, że jeśli będzie bardziej rozbudowane metro wtedy można o tych zmianach 

pomyśleć a teraz jest za wcześnie a osoba podejmująca decyzję żadko jeździ komunikacja miejska tylko samochodem więc nie zna potrzeb pasażerów a konsultacje społeczne są i tak ignorowane i 

władze w tym Zarząd Transportu Miejskiego nie wezmą ich pod uwagę bo zrobią to co sami chcą. 



Dzień dobry

Jestem mieszkanka Bemowa,

Okolic ulicy Lazurowej i wyrażam swoje poparcie zaproponowanych tras linii 149, 271, 109 oraz 105.

Jestem mieszkańcem Wesołej i praktycznie każdy weekend korzystam z autobusu 520 jadąc prawie całą trasę, z Marysina aż do Młynarskiej. Zaznaczę przy tym, że jest tu już pierwsza przesiadka z 

Wesołej (2 przystanki 173 lub 115 do pętli w Marysinie). Pomysł skrócenia linii do Centrum uważam za zły. Nie tylko ze względu na własną wygodę, ale wygodę innych osób, w tym starszych. Wiele osób 

wsiada już w Wawrze i nie ma miejsc siedzących. Obecnie całą trasę można pokonać nawet w 45 min (w komfortowych warunkach i jednym autobusem, tj: czytając książkę, ucząc się, lub po prostu gdy 

pada deszcz nie przesiadać się), natomiast ewentualne przesiadanie się w Centrum ten czas zmieni i zakłóci komfort. Mimo, iż są dni (lub określone pory dnia i odcinki trasy), gdy autobus nie jest w pełni 

zapełniony (jak każdy prawdopodobnie), to jednak ostatnio zauważam, że na odcinku Centrum-Okopowa widzę sporo miejsc zajętych (niektóre od początku trasy).

Jakie są argumenty za pozostawieniem autobusu na obecnej trasie? Otóż nie wszyscy jeżdżą do centrum, jeśli chodzi o cel podróży. Istotne są połączenia miedzydzielnicowe, szczególnie te skrajnie 

peryferyjne i bezpośrednie. Nie da się zawsze uniknąć przesiadek, natomiast kilka bezpośrednich połączeń musi pozostać, aby stanowić ważny trzon komunikacji w Warszawie. Dopóki miasto nie 

będzie miało lepiej rozwiniętych linii metra docierających do dzielnic peryferyjnych lub bliżej nich, dopóty istotne będą takie linie autobusowe, którą jest niewątpliwie 520.

Kolejnym argumentem za, jest to, że 520 w istocie nie dubluje metra. Po ewentualnym przywróceniu starej trasy do pętli Znana, w/w autobus napotyka tylko dwie nowe stacje metra: Młynów i Księcia 

Janusza (nie licząc Świętokrzyskiej), co jest według mojej opinii uzupełnieniem transportu na Woli (szczególnie odcinek Okopowa-Płocka). Autobusem, który w tej sytuacji dublowałby faktycznie metro 

jest linia 190, pozostająca akurat na swojej starej trasie (co jest dobre w przypadku awarii metra, jednak jednocześnie niespójne z obecną Państwa polityką likwidacji linii dublujących metro).

Oczywiście na trasie 520 istnieje wymieniony wyżej przystanek metra Świętokrzyska, którym można dotrzeć na Wolę i Bemowo. Jednak jak już wspomniałem na początku, wymaga to przesiadania się 

do metra, co nie dla każdego jest komfortowe i po prostu nie każdy tego chce. Ponadto wyremontowano ostatnio ulicę Leszno, a niedługo także i Górczewską. Odcinek Okopowa - Płocka, a de facto 

Plac Bankowy - Płocka, po którym porusza się tylko jeden autobus (190) na Wolę - Młynów to stanowczo za mało. Polityka miasta zakłada, aby w centrum było mniej samochodów. Odcinek Okopowa - 

Płocka powinien być obsługiwany przez co najmniej dwie linie autobusowe, ponieważ ten rejon jest mało przyjazny komunikacyjnie. Tramwaje nie rozwiązują sytuacji, ponieważ po pierwsze nie jadą 

wzdłuż Górczewskiej tylko Wolską i skręcają w Młynarską i Obozową, czyli nie obsługują pewnego odcinka trasy, który jest luką komunikacyjną. Po drugie zaś, tramwaje mogą ulec awarii lub innemu 

wyłączeniu i stały (drugi autobus) jest potrzebny. Linia 520 na trasie Centrum - Płocka (obecnie) obsługuje ważne punkty przesiadkowe, jak Plac Bakowy, kino Femina, nawet Wola Ratusz i Okopowa, a 

przystanek Młynarska pozwala się przesiąść do tramwajów w kierunku Koła. Po likwidacji tej części trasy mieszkańcy południowo-wschodniej Warszawy stracą bezpośredni dostęp, chociażby do Urzędu 

Miasta Warszawy. Ponadto linia 190 jedzie prosto na Pragę Północ przez most śląsko-dąbrowski, podczas gdy 520 ma inną relację, obsługując wyżej wymienione punkty i Trasę Łazienkowską, 

stanowiąc dywersyfikację linii dostępnych na Woli.

Użytkując komunikację miejską w tej części miasta przez kilka lat postuluję:

a) pozostawienie autobusu 520 na swojej starej trasie (Marysin - Znana),

lub ewentualnie proponuję:

b) trasę Marysin - stacja metra Młynów (zawrotka na rondzie Józefa Szczepańskiego "Ziutka" pod Aleją Prymasa Tysiąclecia), o ile istnieją możliwości techniczne;

c) pozostawienie na obecnej trasie Marysin - Płocka Szpital, również w zależności od możliwości infrastrukturalnych (zawracanie), w obu kierunkach przez ul. Leszno lub jednokierunkowo ulicą Wolską i 

drogą powrotną ulicą Leszno;

d) trasę Marysin - Młynów (o ile wystarczy miejsca na dodatkowe autobusy na pętli na Młynowie).

W każdym przypadku linia pozwoli się przesiąść przynajmniej do dwóch stacji metra (Świętokrzyska, Młynów), tramwajów (Plac Bankowy, Okopowa, Młynarska), innych linii (Plac Bankowy, Kino Femina), 

jednocześnie utrzymując aktualnie dobrą komunikację na ulicy Leszno.

Na koniec dodam, że testując jazdę własnym autem (około 25 - 30 min) i autobusem (45 min - do 1h) wybieram autobus, mimo, że jedzie 2 razy dłużej. Jednak po zabraniu bezpośredniego 520 może 

się okazać, że wieczne przesiadki, szczególnie w okresie zimowym, są na tyle uciążliwe, że pewnie nie zawsze, ale częściej będę wybierać niestety samochód, a sam wolałbym go zostawiać w domu i 

oddychać lepszym powietrzem. Jako mieszkaniec Warszawy (urodzony w Warszawie) opłacający tutaj podatki chciałbym podróżować wygodnie i zgodnie z własnymi potrzebami, oraz żeby instytucje 

miejskie, działające dla mieszkańców brały to pod uwagę.

Pozdrawiam,

Dzień dobry,

Bardzo nas cieszy planowana zmiana na Solcu (zastapienie 171 linia 517 ktora np dotrze do dworca zachodniego i dalej do centrów blue city czy makro) aczkolwiek pod warunkiem, że:

- czestotliwosc zostanie utrzymana taka jak 171 (517 kursuje przeciez rzadziej ?)

- nie bedą pomijane wazne przystanki z ktorych korzystamy codziennie jak krucza czy sniegockiej w kierunku Torwaru

Dzień Dobry

w zwiazku z planowanymi zmianami w komunikacji miejskiej zwracam sie o nie skracanie trasy lini 520, która przebiega przez Plac Bankowy Aleje Solidarnosci, przecina Jana Pawła II , żelazna oraz 

towarowa/okopowa - niestety skrócenie trasy lini 520 spowoduje konieczność przesiadki wielkokrotnej tak aby dojechać np. do skrzyżowania Al. Solidarnosci z  ul. Zelazna.  Autobus lini 520 jest też 

bardzo przyjazny dla osób korzystajacych z pomocy szpitala na ul. Płockiej do którego moga dojechac bezposrednio bez przesiadki. 

Mam nadzieje, że moj głos zostanie wziety pod uwage i linia pozostanie bez zmian.

Szanowni Państwo,

Czy 112 mogłoby jeździłć do pętli Karolin nawet po otwarciu metra na Woli? To obecnie jedyny środek transportu, którym można dojechać z Nowego Bemowa do przystanku plac Kasztelański bez 

przesiadek i marszu.

Dodatkowo, proszę o rozważenie możliwości otwarcia przystanku tramwajowego plac Kasztelański w stronę Ciepłowni Wola. W tym momencie przystanek funkcjonuje tylko w przeciwną stronę.Dzień dobry,

Jak właściciel lokalu na ulicy Redutowa 43 wnoszę o całkowitą likiwdację przystaniu Nr 52 REDUTOWA.

Przystanek został tam umiejscowiony na czas budowy metra, ale bardzo utrudnia życie mieszkańcom budynku Redutowa 43.

Przystanek jest zlokalizowany przy samych wejściach do klatek (max. 3m od wejścia do budynku). To zdecydowanie zbyt blisko tego bloku - chyba nigdzie indziej w Warszawie nie ma aż tak małej 

odległości. 

Pasażerowie zaśmiecają okolicę, opierają się o elewację naszego budynku niszcząc ją. W deszcz chowają się pod nasze daszki przy wejściach do klatek i utrudniają wyjście z bloku mieszkańcom. 

Dodatkowo przystanek zlikwidowł miejsca postojowe dla samochodów, które są bardzo potrzebne w tym miejscu. Obecnie, mieszkańcy nie mogę też np. zatrzymać się samochodem, aby dojść do 

piwnicy lub wypakować jakieś gabaryty/cieższe rzeczy. 

Umiejscowienie tego przystanku dodatkowo bardzo wzmaga hałas - hamowanie i ruszanie autobusów jest najbardziej uciążliwe. 

Przystanek powinien być niezwłocenie przeniesiony na swoje poprzednie miejsce, czyli na ulicę Olbrachta. Tam jest stworzona specjalna zatoka autobusowa (z betowową podbudową pod przystanek, 

aby nie niszczyć nawierzchni jezdni).

Dobry wieczór,

pragnę wyrazić swój głos w sprawie komnikacji na Woli po otwarciu drugiego odcinka II linii metra. 

Na długim odcinku ul. Leszno i Górczewskiej pozostanie tylko jeden autobus 190, ktory z uwagi na bardzo długą trasę Jelonki - Marki, będzie narażony na stanie w korkach. Przez to linia 190 stane się 

bardzo nieregularna i transport publiczny na tym odcinku nie będzie odpowiadał popytowi. Nie wszyscy są młodzi i sprawni, aby podejść do stacji metra Młynów z okolic ul. Leszno. Dlatego też 

porponuję, aby na ul. Leszno - Górczewska była jeszcze jedna linia autobusowa. Może to być np. linia 107, która zamiast na pętlę Esperanto, ul. Okopową, Leszno, Górczewską i Płocką docierałaby do 

pętli Młynów, przy częstotliwości w godzinach szczytu co 10 minut, a w międzyszczycie i w dni wolne od pracy co 12/15 minut. Autobus ten mógłby zastąpić na tym odcinku linię 171, która 

prawdopodobnie nie wróci już na "starą" trasę. Autobus ten zapewniłby dowóz do stacji metra Młynów z Nowolipia oraz części Młynowa, zapweni dojazd do przychodni przy Płockiej i zapewni alternatywę 

dla autobusu linii 190 w osiedlowym tranporcie na Młynowie.

Będę wdzięczny za uwzględnienie mojej propozycji.

Dzień dobry,

Ponieważ są prowadzone konsultacje w sprawie zmian kursowania autobusów po przedłużeniu linii metra,

chciałabym poprosić o umożliwienie szybszego dojazdu do centrum z przystanku Batalionów Chłopskich na ulicy Lazurowej.

Na tym przystanku wsiada bardzo dużo pasażerów z Chrzanowa.

Teraz trzeba jechać linią 105 do Ronda Daszyńskiego, a później przesiąść się do metra.

Może lepszym rozwiązaniem by było skierowanie jakiejś linii - np. planowanej 271 w taki sposób, żeby można było szybciej dojechać do metra Księcia Janusza i dalej metrem do centrum.

Wiem, że do Księcia Janusza można będzie dojechać linią 190, ale tą linią trzeba jechać dookoła tzn. Lazurową w kierunku od Górczewskiej do Człuchowskiej, a później z powrotem Powstańców 

Śląskich do Górczewskiej i traci się niepotrzebnie czas.

Autobus 271 mógłby jechać od razu prosto do Górczewskiej. Wydaje się, że to by było znacznie szybciej niż 105, ale 271 ma kursować Lazurową tylko do Człuchowskiej i nie dojedzie do Batalionów 

Chłopskich.

Uprzejmie proszę o przychylne rozpatrzenie prośby w imieniu wielu mieszkańców Chrzanowa.



Witam,

Chciałbym się odnieść do proponowanych zmian w układzie linii autobusowych po otwarciu  metra na Woli. Generalnie są one dosyć pozytywne i wg mnie stanowią niezły kompromis między 

zachowaniem pewnej siatki połączeń autobusowych a postawieniem na dużo bardziej efektywny i ekologiczny środek transportu jakim jest metro. 

Żałuje, że nie udało się zwęzić Górczewskiej na zachodu od Al. Prymasa Tysiąclecie: w miastach powinno się unikać ulic o takich szerokościach generujących smog i hałas, zwłaszcza, że pod ulicą 

będzie metro.

Zmiany są wiec wg mnie ok, kilka drobnych uwag/propozycji bym zgłosił:

1. Jedyne moje większe zastrzeżenie, co do obowiązującej propozycji to 129 w proponowanej formie na Deotymy. Nie ma sensu na danej ulicy jedna linia co 30 minut, raczej niepunktualna i nie jadąca 

/dowożąca w kierunku centrum. Wg mnie dojazd do metra tu nic nie zmienia.

Na ulicy Deotymy i Elekcyjnej jest szereg szkół, a mieszkańcy już nieco przyzwyczaili się do przyzwoitej oferty transportowej na tej ulicy.

Zamiast tego proponowałbym krótką, lokalną dowozówkę o przyzwoitej częstotliwości na trasie KOŁO - Obozowa - Deotymy - Elekcyjna - Ordona - Kasprzaka - RONDO TYBETU (zawrotka bez postoju).  

Byłaby to lokalna linia dowożąca do poprzecznych szlaków zastępująca obecne teraz (i słusznie skierowane do metra) 184. 

2. Nie wiem jakie są plany, ale zdecydowanie zostawiłbym obecny układ przystankowy na skrzyżowaniu Kasprzaka/Ordona.  Już w trakcie budowy metra wyremontowano przystanek na tym 

skrzyżowaniu na zachód od Ordona, ale moim zdaniem znacznie lepsza jest obecna lokalizacja, która pozwala na zatrzymywanie się w tym miejscu autobusów z Elekcyjnej (oraz 255), co pozwoli na 

obsługę przez nie wschodnich Odolan, gdzie gwałtownie przybywa mieszkanców.

3. To też nie wynika z projektu, ale mam nadzieję, że na Elekcyjnej pozostanie Buspas w kierunku Wolskiej (tam mogłyby wg mnie pozostać 2 pasy ruchu: buspas i pas dla samochodów).

mieszkańcy Pragi Południe solidarnie protestujemy przeciw zamianom w przebiegu linii 102 i 520

Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o niezmienianie trasy autobusu 105. Nowe stacje metra, które mają zostać otwarte na wiosnę, nie pokrywają się z trasą autobusu. Skrócenie linii spowoduje duże utrudnienie dla 

osób, które jeżdżą z okolic ulicy Lazurowej bezpośrednio na Uniwersytet.

W związku z prowadoznymi konsultacjami wnoszę postulat o utrzymanie linii 171 na obecnej trasie. Stanowi ona swgo rodzaju alternatywę dla linii 107, która jest notorycznie opóźniona i rzadko 

kursująca liniia.czestotliwosc linii 171 pozwala sprawnie dotrzeć w kierunku dworca centralnego  jak i centrum co nie jest bez znaczenia.

Szanowni Państwo jestem głosem zarówno z Odolan, Woli, jak i Pragi Południe. O ten wpis prosili mnie mieszkańcy tych części Warszawy. Zarówno seniorzy, jak i ludzie młodzi.

Sama też jestem za tą propozycją. 

Bardzo prosimy o:

autobus 102 - z OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ co najmniej do Marszałkowskiej (wg obecnego rozkładu);

autobus 105b -  z CMENTARZA WOLSKIEGO do JANA KAZIMIERZA, ORDONA, KASPRZAKA, PROSTA do RONDA DASZYŃSKIEGO;

autobus 171 - z CHOMICZÓWKI wg zaproponowanej trasy, ale dalej: GÓRCZEWSKA, ELEKCYJNA, KASPRZAKA, PROSTA do DWORCA CENTRALNEGO!!!!

autobus 109 - super, że w dotychczasowej trasie!!!!

W związku z tym, że całe Odolany nie mają bezpośredniego dostępu do metra - to trasa 105b byłaby dla nas doskonale z nim komunikowania.

Natomiast ponieważ z metra do Dworca Centralnego nie ma bezpośredniego bliskiego połączenia, a jeden autobus 109 - to zbyt mało dla tej części Woli - to dlatego proponujemy zmianę trasy autobusu 

171 autobusu przez Elekcyjną.

Państwa propozycja dot. autobusu 109 jest bardzo dobra (z Górczewskiej przez Elekcyjną - tak, jak dotychczas).

Dzień dobry, Uważam że przy ulicy Redutowej powinien pozostać autobus linii 167. Tam buduje się duże osiedle. Powinien być autobus do centrum, a nie autobus do metra. Będę musiała najpierw  

oddalać się od centrum, zeby do centrum dotrzeć.

niniejszym dołączam swój głos do protestu mieszkańców Pragi Południe w sprawie proponowanych zmian trasy autobusów linii 102 i 520

Szanowni Państwo, 

Czytałam w "Mieszkańcu" , że est (albo był) plan  skrócenia trasy autobusu 102 z Grochowa do Ronda Waszyngtona. 

Uprzejmie prosze o w wiadomość, czy ten plan jest aktualny?

Korzystając z zachęty do zgłaszania uwaga na niniejszy mailowy adres.

Uprzejmie informuję, że skracanie tej trasy spowoduje wielką stratę gdy chodzi o połączenie z Uniwersytetem. Często korzystam z autobusu 102 jadąc do pracy na UW.

Szanowi Państwo, 

W uzupełnieniu do poprzedniej wiadomości, chciałabym dodać, iż również złym pomysłem jest zredukowanie liczby autobusów linii 109 do trzech na godzinę. Weryfikowałam ilość osób która wysiada 

przy II linii metra i wcale jak by się to wydawało nie wysiada tam dużo osób. Chciałabym nadmienić iż sporo osób jedzie mimo wszystko do Dworca Centralnego i tam przesiada się dalej. Przy obecnym 

rozkładzie jazdy w szczycie porannym i popołudniowym autobusy linii 109 są dosyć zatłoczone i nie wyobrażam sobie, że będą jeszcze bardziej. Jednak jak rozumiem potrafią Państwo nie tylko psuć 

humor, ale też i "pobudzać wyobraźnię" pasażerów, szkoda że negatywnie. 

Witam, 

jestem przeciwna zmianom jakie chcą państwo wprowadzić do linii 112 Karolin- Ch Marki.

Linia powinna zostać na swojej starej trasie , chciałam zauważyć ze nie każdemu pasuje jazda tramwajem czy metrem które nie jest z gumy i się nie rozciąga a serwowanie pasażerom kilku przesiadek 

w drodze do pracy nie jest komfortowe.Witam, chciałbym wyrazić swoją opinię o zmianie tras autobusów po otwarciu metra na Woli. Metro biegnie Górczewską i omija Odolany, gdzie powstało i powstaje wiele osiedli, ta dzielnica się szybko 

rozbudowuje. Odniosę się do 4 linii. 171 - jego skrócenie do stacji metra Księcia Janusza nie jest dobre, ta linia zapewnia mieszkańcom Odolan dojazd do centrum i na Torwar, 109- zmiana 

częstotliwości do 20 min też nie jest dobra, mieszkańcy Odolan będą bardzo długo jechać do centrum, tak więc pozostanie tylko 109, jeżdżący rzadko, teraz połączenie z centrum jest idealne. Miałoby 

sens zmniejszenie częstotliwości 109, gdyby 171 pozostał na swojej trasie. 105- jej trasa jest obecnie idealna, zapewnia wielu studentom dojazd m. in. do Biblioteki Uniwersyteckiej, kolejna linia to 136 - 

jest to bardzo ważna linia, niestety jeździ zbyt rzadko, ma długą trasę i bardzo często się spóźnia albo są sytuacje że na przystanek przyjeżdżają dwa autobusy, plusem jest to że po godzinie 9 w 

kierunku Cynamonowej są autobusy które jadą do końca oraz jest autobus który kończy kurs na Woronicza, zawsze to dodatkowy autobus więcej, może dobrym rozwiązaniem byłyby dodatkowe kursy 

skrócone. 

Kończąc moją wypowiedź, uważam że Warszawa ma bardzo dobrą komunikację miejską, którą chcę pochwalić, trzeba natomiast wyrażać swoje opinie, aby ją dalej wspólnie udoskonalać.

Witam, jestem mieszanka Grochowa i mama, korzystam z autobusu 102 jadąc na Aleje Jana Pawła II bo tam mam lekarza u którego co 3 mce muszę być , zabieram swojego niemowlaka z wózkiem , 

niestety bezpośrednio innej komunikacji nie ma, SKM Śródmieście, podziemia centrum nie da się z wózkiem tam być bo wiecznie jedna windą na peronie Śródmieście jest zepsuta dostać się górę do 

tramwaju graniczy cudem bo jak po schodach przejechać wózkiem z dzieckiem.Jezdze też na spacery na Stare miasto do Krakowskiego Przedmieścia 102. ZTM zamiast olewać zróbcie konsultacje u 

nas Grochowie na pewno nasz urząd udostępni sale do rozmowy z mieszkańcami Pragi południe. Zostawcie nam ta linie, albo zapraszam do przeprowadzki na Grochów bo żaden rodowity grochowianin 

nie podjął by tak głupiej decyzji jak to ktoś sobie wymyślił ztm.

Witam, 

jestem przeciwna zmianom jakie chcą państwo wprowadzić do linii 112 Karolin- Ch Marki.

Linia powinna zostać na swojej starej trasie , chciałam zauważyć ze nie każdemu pasuje jazda tramwajem czy metrem które nie jest z gumy i się nie rozciąga a serwowanie pasażerom kilku przesiadek 

w drodze do pracy nie jest komfortowe.

Moje uwagi: zbyt mała liczba autobusów i częstotliwość kursów z przystanku Ordona ulicą Elekcyjną i Deotymy. Wiele osób z Odolan wozi tam dzieci do przedszkoli, żłobków i szkół. Ponadto ogólnie 

bardzo słabe połączenia z Odolan (przystanek Ordona) jeśli już to tylko do stacji metra. Już teraz w autobusach jest tłok.

Dzień dobry,

jestem przeciwny skracaniu linii 112 do pętli Nowe Bemowo. To jest stary pomysł ZTM jeszcze z czasów gdy wybudowano kawałek linii tramwajowej pomiędzy Radiową a Górczewską, który próbuje się 

przy tej okazji ponownie zrealizować.

Linia 112 zapewnia komunikację pomiędzy: Bemowem, Bielanami i Targówkiem i jej skrócenie odetnie w praktyce mieszkańców Bemowa od dogodnej komunikacji na Bielany w rejon ulicy Żeromskiego i 

do centrów handlowych na Targówku, łącznie z dogodnymi przesiadkami dalej w kierunku Legionowa i Jabłonny, lub Marek.

Witam,

bardzo złym pomysłem jest skrócenie kursowania autobusu Lini 105 do Ronda Daszyńskiego, autobus ten jest jedyną alternatywą aby dojechać bez przesiadek z Odolan np. z ul. Stańczyka w kierunku 

Mennicy bez przesiadek. Poza tym z tego rejonu Odolan gdzie powstało wiele nowych inwestycji mieszkaniowych, a kolejna duża jest w trakcie realizacji, do nowo otwieranych lini metra aby dojść pieszo 

jest daleko.

Witam,

Jako mieszkanka dzielnicy Bemowo zgłaszam się z uprzejmą prośbą o nie skracanie linii 105, którą codziennie dojeżdżam do pracy w Centrum Warszawy. Skrócenie linii utrudni mi i wielu innym 

mieszkańcom dzielnicy codzienny dojazd do miejsca zatrudnienia. Otwarcie dwóch nowych stacji metra nie pomaga nam w sprawniejszej komunikacji z Centrum Warszawy lecz tylko utrudnia i wydłuża 

czas dojazdu dodatkowymi przesiadkami. Proszę nie psuć tego co działa sprawnie.



Dzień dobry,

niniejszym wnoszę o utrzymanie linii 102 na dotychczasowej trasie, ewentualnie o takie ukształtowanie proponowanej nowej linii 106, aby dojechała nie tylko do metra Nowy-Świat Uniwersytet, lecz dalej 

przynajmniej do Ronda Waszyngtona. Co więcej, by w godzinach szczytu autobus kursował minimum co 15 minut. Rano panuje tam ścisk i występują trudności z wejściem do środka.

Dla mieszkańców z okolic ul. Obozowej dojście do najbliższej stacji Metra Młynów zajmie około 12-15 minut. Przedłużenie 2 linii metra na zachód oczywiście bardzo ułatwi i przyśpieszy dotarcie do 

konkretnej części centrum miasta, natomiast nie zastąpi w pełni konkretnych linii autobusowych, w tym przypadku linii 102.

Obie linie mogą stanowić wspaniałe dopełnienie 2 linii Metra dla mieszkańców Woli-Młynowa.

Dziękuję i proszę po uwzględnienie moich uwag.Szanowni Państwo!

w odniesieniu do planowanych zmian w komunikacji w związku z budowa metra na Woli chciałabym wnieść swój głos w dyskusji.

W planowaniu tras zapomnieliście Państwo o mieszkańcach Jelonek wokół ulicy Lazurowej, Batalionów Chłopskich etc. Dla nas autobus 105 jest najwygodniejszą linią, dzięki której możemy dostać się 

do centrum miasta w te wszystkie miejsca gdzie NIE DOJEŻDZA metro (ul. Grzybowska, Zachęta, pl. Piłsudskiego, Tamka, Biblioteka Uniwersytecka). Dojechanie w te miejsca wg nowych planów będzie 

wymagało wykonania 3 przesiadek, sami Państwo przyznacie, że to kiepska zamiana. 

Druga sprawa - nie każdy może, chce i lubi jeździć metrem. Mimo wind proszę mi uwierzyć pokonywanie tych etapów i przesiadek z wózkiem i małym dzieckiem to koszmar - zamiast jednego, 

niskopodłogowego wygodnego autobusu. Metro nie jest po to, aby zastąpić wszystkie dalekie linie autobusowe!! szczególnie numer 105 ma fantastyczna trasę dowożącą w te zakamarki Środmieścia, 

gdzie od stacji metra czeka człowieka co najmniej 10-15 minutowy marsz...Komunikacja miejska jest nie tylko dla młodych i sprawnych, ale ma wygodnie dowieźć każdego. Jaki sens ma podzielenie linii 

105 na jakiś taki autobusik dowozowy do cmentarza, gdy potrzebuję się dostać bezpośrednio do BUW-u, czy Zachęty???

Takie zmiany komunikacyjne z dzieleniem tras zostały już zrobione przy otwieraniu poprzednich stacji metra i powiem wprost - nie korzystam z metra. Bo 2 przesiadki z dreptaniem po schodach, 

bramkami biletowymi, czekaniem na peronie, tłoczeniem się po schodach do góry paradoksalnie zajmują więcej czasu niż dojazd autobusem. Nie sam czas przejazdu wagonika powinniście brać 

Państwo pod uwagę, ale też dojście od przystanku autobusu do peronu (na Rondzie Daszyńskiego zajmuje to wieki). Wtedy się okazuje,  że podróż z Jelonek nad Wisłę najszybciej 

wychodzi....autobusem 105.

Natomiast pochwała z linię 149 - koniec tej linii na os. Górczewska zawsze był utrapieniem dla wyjeżdżających z os. Groty. teraz jest szansa, że podróż się skróci z 3 przesiadek do jedynie dwóch, aby 

dotrzeć do centum.

Pozdrawiam i życzę dobrych rozstrzygnięć!

Dzień dobry,

chciałam zgłosić zdecydowany sprzeciw w kwestii likwidacji linii autobusowej 520. 

Linia ta łączy rejon w którym mieszkam- Żytnia- Leszno-Okopowa z Centrum, Górnym Mokotowem i Trasą Łazienkowską. Jest to jedyne bezpośrednie połączenie autobusowe tego rejonu Woli z 

Centrum. Juz likwidacja E-2 mocno ograniczyła wygodę komunikacji, natomiast planowana likwidacja 520 spowoduje bardzo odczuwalne odczuwalne pogorszenie komunikacji .

Planowane otwarcie nowych stacji linii metra M2 w niczym nie poprawi komunikacji w rejonie bliskiej Woli,więc likwidacja linii 520 jest naprawdę bezzasadna i będzie bardzo dużym utrudnieniem dla 

mieszkańców tego rejonu.

Szanowni Państwo,

Zgłaszam potrzebę częstszego kursowania linii 197. Obecnie jest to 15 min, uważam, że autobus powinien kursować po otwarciu metra co 10 min.

Proszę nie likwidowac linii 155 która od dawien dawna związana jest z osiedlem Jelonki Moedzyprzemyslami.

Szanowny Zarządzie Transportu Miejskiego!

To bardzo miłe, że otwieracie się Państwo na opinię użytkowników. Chciałabym zgłosić, że autobus 102, na odcinku Uniwersytet-Olszynka Grochowska, w godzinach popołudniowych jest niemal zawsze 

spóźniony, czasem nawet ponad 20 minut. Łączy się to z mocnym obłożeniem. Nie wiem, jakie są przyczyny opóźnień, w każdym razie sugeruję, żeby autobus jeździł częściej, niż 3 razy na godzinę. 

Ewentualne obsunięcia nie będą wówczas tak dotkliwe dla pasażerów. 

Mam nadzieję, planowane spotkania będą owocne!

autobus 105 powinien mieć przywrócony na dworzec centralny ponieważ osiedla położone przy Lazurowej nie mają bezpośredniego połączenia z centrum miasta oraz z żadnym dworcem kolejowym.

Pasażer wnioskuje, aby linia 102 nie zmieniała swojej trasy po otwarciu metra, ponieważ jest to bardzo ważna linia.

Nie wiem komu chcecie ułatwić dojazdy,ale napewno nie starszym mieszkańcom Bemowa I i II

chcecie skrócic 171,ale metro wrocławską nie jedzie i  trzeba się przesiadać,aby dojechać do śródmieścia.Jest stratą czasu dla pracujących,uciążliwe dla rodziny z dziećmi jadące do szkoły,czy 

przedszkola.Rzeczy oczywistych nie warto pisać,ale może pomysłodawca zmiany przeczyta mój wpis i zastanowi się czy warto utrudniać pasażerom korzystanie z jednego środka transportu.Życzę 

przemyślenia i zastanowienia się nad propozycjami  

Witam Państwa,

Otwarcie kilku stacji metra nie jest powodem, ani wyznacznikiem do likwidacji autobusów zwłaszcza tych dzięki którym dojeżdżamy bezpośrednio do pracy!

Mieszkam na ul. Rozbrat i do metra mam daleko. 

Dojeżdżam do pracy autobusem nr 171 bezpośrednio. Razem ze mną jeździ tą linią mnóstwo osób do pracy. 

Wszyscy bardzo się obawiamy proponowanych zmian i tego, że jak zwykle nikt z naszym zdaniem nie będzie się liczył!

Jest wśród nas wiele osób niepełnosprawnych i mających duże problemy z poruszaniem się (w tym i ja). Nikt z nas nie mieszka w pobliżu metra, a po proponowanych zmianach byłyby to conajmniej trzy 

przesiadki i większość z nas fizycznie nie da rady!!!

Mam nadzieję, że nie chcecie Państwo utrudnić Nam życia i zostawicie linię 171 na trasie, którą ma obecnie (chodzi o bezpośrednią trasę Torwar-Rozbrat-Kasprzaka).

Mam też nadzieję, że trwające konsultacje są właśnie po to, aby wysłuchać mieszkańców i jeśli na coś się nie godzimy - nie robić tego na siłę i ze szkodą dla Nas mieszkańców Warszawy!!!

Proszę i apeluję do Państwa-Osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, zwłaszcza w kwestii pozostawienia linii 171,  aby być dla nas zwykłych Warszawianek i Warszawiaków, a nie przeciwko 

Nam!!!

Dzień dobry,

Chciałabym zasugerować zostawienie linii 190 na obecnej trasie. 

W tym momencie dwa autobusy: 520 i e2 jeżdżą na Leszno, a jedynie 190 skręca na Rondo Daszyńskiego. Codziennie widzę zatłoczony autobus i wiele osób czekających, nie na 105, ale właśnie na 

190. Często też osoby, które mimo, że mogą przesiąść się na Wileńskim, wybierają trasę 190. Jest to także autobus, który zatrzymuje się przy Muzeum Powstania Warszawskiego.

Ja dojeżdżam tym autobusem do pracy z przystanku, gdzie nie będzie drugiej linii metra i widzę, jak wielu innych użytkowników ztm także nią podróżuje z pracy i do pracy.

Mam wrażenie, że nie jestem jedyną osobą, której pozostawienie tej trasy ułatwiłoby codzienne podróże po Warszawie.

Dziękuję za wzięcie mojej opinii pod uwagę.

Dzień dobry,

piszę w sprawie propozycji autobusów dowożących do stacji metra na Woli. 

Mieszkam na osiedlu przy ul. Siodlarskiej.

Zdaniem moim oraz wielu mieszkańców mojego osiedla, bardzo potrzebny byłby autobus jadący ulicami Radiowa (przystanki Radiowa, Orlich Gniazd), dalej Dywizjonu 303 (Marynin, Koło) i skręcający w 

prawo w ul. Księcia Janusza, dojeżdżający pod stację metra. Oczywiście także w odwrotnym kierunku. 

Bardzo prosimy w imieniu mieszkańców osiedla o wprowadzenie takiego połączenia. 

Witam, 

Linia 155 winna zostać z uwagi na dojazd mieszkańców ulicy Znanej oraz Olbrachta do Śródmieścia i tramwajów. 

Infirmuhe, że nie wyrażam zgody na zabranie linii 102, ponieważ jest to linia przeze mnie bardzo korzystania i często z niej korzystam i porosze o jej pozostawienie  a przede wszystkim bardzo mi zależy 

by linia 190 pozostała na dotychczasowej trasie.

Uważam, że w Warszawie jest za mało rozbudowane metro by wprowadzać aż 26 zmian w komunikacji miejskiej. Uważam, że jeśli będzie bardziej rozbudowane metro wtedy można o tych zmianach 

pomyśleć a teraz jest za wcześnie a osoba podejmująca decyzję żadko jeździ komunikacja miejska tylko samochodem więc nie zna potrzeb pasażerów a konsultacje społeczne są i tak ignorowane i 

władze w tym Zarząd Transportu Miejskiego nie wezmą ich pod uwagę bo zrobią to co sami chcą.

Witam.

Chcialbym zwrocic uwage na linię 178 i slaby dojazd z bemowa na popularna. 

Autobus przejezdzajacy przez redute, macro, castorame i wysyp obiektów korporacyjnych od lionbridge po microsoft Jest strasznie przeludniony co powoduje spoznienia setek ludzi bo sie nie mieszcza 

do autobusu. Lidziw sie przepychaja i nie jest to mile przezycie.

Chcialbym poprosic o uwzglednienie moich uwag przy projektowaniu czy zmianach lini. 

Chcialbym jeszcze dodac ze zauwazylem ze duzo osob jezdzi z bemowa wlasnie w strone reduty czy korpo obiektow na popularnej

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do planowanych zmian w funkcjonowaniu linii 112 uprzejmie proszę o zaniechanie tej decyzji. To fatalna wiadomość dla mnie i mieszkańców jelonek codziennie podróżujących tą linią 

bezpośrednio na bródno. 

Bardzo proszę o ponowną analizę i odwołanie zmian w trasie linii 112.



Szanowni Państwo,

Zaproponowane zmiany w komunikacji miejskiej po otwarciu metra na Woli są sensowne i nie wymagają większych zmian. W związku z tym chciałbym poprosić, by przy uwzględnianiu uwag zgłaszanych 

przez niektóre osoby, o których głośno w mediach, dotyczących zachowania obecnego układu komunikacyjnego, zadbać przede wszystkim o zachowanie wysokiej częstotliwości kursowania autobusów 

(i tramwajów) dowożących do metra. 

Przykładowo proszę nie nadawać priorytetu głosom domagającym się np. utrzymania kursowania 105 do Browarnej. Zamiast tego warto rozważyć poprawienie możliwości dogodnego przesiadania się 

między liniami 105 i 106 względem obecnej propozycji.

Dodatkowo chciałbym poprosić o podjęcie próby skoordynowania rozkładów jazdy linii 154 i 184 na odcinku wolskim, gdzie ich trasa pokrywa się. Te linie autobusowe stanowią w zasadzie jedyny 

dogodny dojazd z Odolan na Dw. Zachodni (wobec braku linii docierającej z tego kierunku do dworca od strony Tunelowej), tymczasem kursują one względnie rzadko. Ich zsynchronizowanie znacząco 

poprawiłoby jakość komunikacji miejskiej w tej części Woli.

Dzień dobry,

Bardzo proszę o rozpatrzenie prośby o przywrócenie autobusu linii 184 na stara trasę, tak aby autobus tak jak kiedyś zatrzymywał się na przystankach Fort Wola, Sowińskiego, Reduta Wolska, Ordona i 

dalej standardowo do Szczęśliwic na Ochocie. 

Pomoże to rozładować i tak zapchane już autobusy linii 105 na podanej trasie. 

Witam, 

Na wstępie chciałabym podziękować za możliwość przesłania swoich spostrzeżeń nt zmiany tras autobusów po otwarciu metra Wola. Z mojego punktu widzenia, jako mieszkanki Woli od strony 

Ordona/Kasprzaka, sugeruje aby większość autobusów skierowanych na ten odcinek na okres budowy metra, m.in 109, 190 czy 171, zostało na zawsze. W tym czasie przybyło bardzo dużo 

mieszkańców w tej okolicy, dlatego będzie spory problem jeśli teraz zostanie zmniejszona liczba autobusów, a na tej trasie zostaną tylko bodajże trzy linie, tak jak było do czasu zamknięcia 

Gorczewskiej. Ponadto mieszkańcy Gorczewskiej i okolic będą mieli metro co znacznie zmniejszy popyt na autobusy. 

Dzień dobry,

Z ogromnym niepokojem patrzę na zaproponowane przez Państwa zmiany.

Pracuję przy Rondzie Kercelak (przystanek: Okopowa) i ponad 3 lata temu przed budową kolejnego odcinka metra, mogłam dotrzeć do pracy bezpośrednio trzema liniami autobusowymi z przystanku 

Park Moczydło położonego przy ulicy Górczewskiej : 171, 190, 520. Na ponad 3 lata musiałam przestawić się na jeżdżenie z przesiadką (autobus plus tramwaj) czekając z niecierpliwością do powrotu do 

normalności - z góry wiedząc, że metrem do pracy nie dotrę.

Nie rozumiem, dlaczego po uruchomieniu nowych stacji metra, na dawna trasę na ulicę Górczewską wraca tylko jedna linia 190 jako jedyny środek transportu, którym na Woli dla osób mieszkających 

przy ulicy Górczewskiej można się dostać na przystanek Okopowa przy Rondzie Kercelak. Przypominam, metro nas tam nie zwiezie, a nadal dużo osób potrzebuje dotrzeć na przystanek Młynarska, 

Leszno, Okopowa. Tam nadal żyją/pracują ludzie, którzy nie chcą mieć tylko jednej opcji. W godzinach szczytu autobusy linii 190 będą maksymalnie wypełnione, zapewne często bez możliwości wejścia 

do autobusu. Przypominam, że autobus rusza na Bemowie i dla osób z Bemowa też będzie jedynym autobusem, którym można dotrzeć na przystanki Leszno czy Okopowa. Tym bardziej myślę, że 

może być duży problem na Woli z możliwością wejścia do takiego autobusu w porannych godzinach szczytu.

Chciałam też zwrócić uwagę, że dla osób z Bemowa okrutnie zmniejszono liczbę linii tramwajowych, którymi można dostać się na przystanek Okopowa - mianowicie do jednej 26, która jest rano bardzo 

przepełniona i na wolskich odcinkach często trudno już się dosiąść. Bemowo zostanie zatem tylko z jedną linią tramwajową 26 i jedną linią autobusową 190, którymi będzie można dojechać do 

przystanku: Okopowa w Al. Solidarności. Przypominam, że nie tylko przy Rondzie Daszyńskiego są liczne biurowce, ale także przy Rondzie Kercelak: np. Warsaw Trade Tower czy SPARK. Pracuje tam 

bardzo dużo ludzi, którzy poruszają się komunikacja publiczną.

Potrzeba co najmniej jednej linii tramwajowej więcej z Bemowa na trasie podobnej do linii 26 (lub zwiększenia częstotliwości linii 26), by można było dotrzeć do przystanku Okopowa.

Potrzeba również więcej połączeń autobusowych wzdłuż ulicy Górczewskiej by Bemowo i Wola mogły tak jak dawniej bez przesiadek dotrzeć na Leszno i Rondo Kercelak. Tak, wiem, że Górczewska 

została na pewnym odcinku zwężona. Jest to dla mnie decyzja absolutnie niepojęta (bo pod tym odcinkiem nie ma linii metra) i nie wiem dlaczego mają cierpieć na tym warszawiacy poruszający się 

komunikacją miejską.

Dodatkowo, dziwi mnie bardzo dlaczego na linię nr 13 wypuszczane są dość krótkie tramwaje - na trasie Cm. Wolski - Okopowa aktualnie poruszają się tylko tramwaje nr 26 (czyli zapchane od Bemowa) 

i 13- jak zatem osoby z Woli z dalszych przystanków mają się jeszcze do nich zmieścić? Na przystanku Elekcyjna rano jest bardzo duży problem.

Ostatnia sprawa: dlaczego po przywróceniu komunikacji na ulicy Ciołka nazwę dawnego przystanku Ciołka zmieniono na Olbrachta? Przecież następny (lub wcześniejszy) przystanek linii np 197 też ma 

nazwę Olbrachta i mieści się na ulicy Olbrachta (lub Górczewskiej przy skrzyżowaniu z Olbrachta). Z ulicy tego przystanku przy ulicy Ciołka do ulicy Olbrachta jest prawie 200 metrów, a po drodze są dwa 

duże skrzyżowania (skręt w prawo, potem w lewo). Skąd ten niedorzeczny pomysł, po co siać taki zamęt?Co było złego w nazwie Ciołka? Jak tłumaczyć osobom na którym z dwóch przystanków 

Olbrachta mają wysiąść, jeśli chcą dotrzeć do prokuratury czy urzędu pracy. Jeśli nie Ciołka, to dlaczego nie np nazwa Metro Księcia Janusza?

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie przebiegu linii autobusowych po otwarciu drugiej linii metra na Woli przesyłam swoje uwagi.

Postuluję pozostawienie obecnego przebiegu linii numer 167. Argumenty poniżej. 

Mieszkam na osiedlu przy ulicy Jana Olbrachta 23 na Ulrychowie. W zaproponowanym przebiegu linii autobusowych mieszkańcy korzystający z przystanków Znana, Strąkowa i Antka Rozpylacza stracą 

szybkie połączenie z linią tramwajową. Priorytetem rozumiem, że jest połączenie z metrem, ale bardzo dużo mieszkańców osiedli i domków usytuowanych wzdłuż Olbrachta dojeżdża do przystanku 

Reduta Wolska i przesiada się na tramwaj. Popularność połączenia widać po liczbie osób, które wsiadają i wysiadają na wspomnianym przystanku. Linie tramwajowe nie pokrywają się z przebiegiem 

drugiej linii i utrudnienie dojazdu może spowodować obniżenie atrakcyjności komunikacji publicznej. Połączenie między Redutą Wolską a przystankami w kierunku pętli Znana jest również 

wykorzystywane przez pracowników biurowca przy ulicy Olbrachta 94. Dzieci z okolicznych osiedli dojeżdżają autobusami do szkoły przy ulicy Redutowej (przystanek Pustola). 

Przebieg linii 167 na Woli powinien pozostać taki sam aby zapewnić połączenie z linią tramwajową. Dojazd do metra z pętli Znana zapewni linia 201. W związku z zaproponowaną zmianą przebiegu linii 

167 konieczna będzie weryfikacja czy częstotliwość kursowania linii 201 nie powinna zostać zwiększona.

Dzień dobry, 

Jako regularny pasażer autobusu linii 105, którą dojeżdżam codziennie do pracy, zgłaszam się z prośbą o nie skracanie wyżej wymienionej linii, ponieważ utrudni to mi jak i innym mieszkańcom mojego 

osiedla dojazd do pracy/uczelni na Krakowskim Przedmieściu.

Mieszkańcy Pragi Południe zmartwieni są planami zmiany trasy linii 520. Żaden autobus z pl.Bankowego nie skręcałby w al.Solidarności.

wysiłek a potem często od przystanku trzeba duży kawał dojść.

Dlaczego mieszkańcy Pragi, którzy nie maja metra ( ci przy trasie Łazienkowskiej, z Marysina) mają mieć gorzej, gdy na Woli otworzą się nowe przystanki metra? Jak mamy dojechać do szpitala na 

Płocką? Do sądów?

Prosimy o rozważenie.

Autobus 520 zapewniał dobre połączenie Marysin- Wola.Zabranie go tylko do centrum, to pozostawienie pasażerów  z trzema przesiadkami do pracy na Woli.

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie przebiegu linii autobusowych po otwarciu drugiej linii metra na Woli przesyłam swoje uwagi.

Postuluję pozostawienie obecnego przebiegu linii numer 167. Argumenty poniżej. 

Jestem mieszkańcem osiedla przy ulicy Jana Olbrachta 23 na Ulrychowie. W zaproponowanym przebiegu linii autobusowych mieszkańcy korzystający z przystanków Znana, Strąkowa i Antka 

Rozpylacza stracą szybkie połączenie z linią tramwajową. Priorytetem rozumiem, że jest połączenie z metrem, ale bardzo dużo mieszkańców osiedli i domków usytuowanych wzdłuż Olbrachta dojeżdża 

do przystanku Reduta Wolska i przesiada się na tramwaj. Popularność połączenia widać po liczbie osób, które wsiadają i wysiadają na wspomnianym przystanku. Linie tramwajowe nie pokrywają się z 

przebiegiem drugiej linii i utrudnienie dojazdu może spowodować obniżenie atrakcyjności komunikacji publicznej. Połączenie między Redutą Wolską a przystankami w kierunku pętli Znana jest również 

wykorzystywane przez pracowników biurowca przy ulicy Olbrachta 94. Dzieci z okolicznych osiedli dojeżdżają autobusami do szkoły przy ulicy Redutowej (przystanek Pustola).

Przebieg linii 167 na Woli powinien pozostać taki sam aby zapewnić połączenie z linią tramwajową. Dojazd do metra z pętli Znana zapewni linia 201. W związku z zaproponowaną zmianą przebiegu linii 

167 konieczna będzie weryfikacja czy częstotliwość kursowania linii 201 nie powinna zostać zwiększona

Dzień dobry, 

Uprzejmie proszę pozostawienie linii autobusowej 171 w formie dotychczasowej trasy. Jest to jedyne bezpośrednie połączenie okolic Rozbrat na Powiślu z miejscami pracy przy Rondzie Daszyńskiego. 

Zgłaszam sprzeciw wobec likwidacji linii 171. 

Mieszkaniec wnioskuje o nieskracanie trasy linii autobusowych 102, 105 i 171 po otwarciu nowych stacji drugiej linii Metra. Konieczność przesiadania się będzie poważną niedogodnością dla pasażerów.

Szanowni Państwo,

Piszę z prośbą o włączenie linii 401 przystanku Orzechowa (na żądanie). Od ponad raku jestem pracownikiem miasteczka The Park na ul. Krakowiaków. Miasteczko się rozrasta, a autobus 189 jest 

często przepełniony. Dość frustrujące jest czekanie na autobus i patrzenie jak przemykają 2 x 401. 

Chętnie w firmie zainicjuję petycję, aby sprawdzić czy Państwu ta zmiana będzie się opłacać. 

Mieszkaniec wnioskuje aby po otwarciu metra nie skracać trasy linii 102

Dzień dobry,

Uczniowie mieszkający w okolicy Znanej, Szulborskiej, Sowinskiego, Pustola i Olbrachta nie maja autobusu kursującego do szkoły podstawowej przy ulicy Jana Brożka 15. W rejonie Szulborskiej i 

Człuchowskiej powstają nowe osiedla i nie jest on skomunikowany z Kołem. Zgłaszam uprzejmą prośbę o wprowadzenie autobusu na ww.trasie.

W imieniu własnym (85+) i rówieśników (dot. szczególnie wieku od 70....80 lat+) zwracam się z uprzejmą prośbą o przywrócenie w/w linii na "pełną trasę" sprzed rozbudowy metra czyli o jej wydłużenie o 

"odcinek" Płocka-Szpital - ul. Znana; w rejonie tej części Dzielnicy Wola ostatnio zbudowano wiele bloków mieszkalnych!                                                    -SZCZEGÓLNYM PROBLEMEM PRZEJAZDU Z 

DOMU DO CELU PODRÓŻY -W NASZYM WIEKU - PRZY WSZELKICH DOJAZDACH SĄ   "PRZESIADKI"!!!  -Linia 520 umożliwiała-DZIĘKI DAWNEJ TRASIE-BEZPOŚREDNI dojazd do: Szpitala i 

Przychodni Przyszpitalnej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc,Przychodni wielce Specjalistycznej-Płocka 49,Urzędu Dzielnicy Wola,Urzędu m.st. W-wy i oczywiście Centrum Miasta oraz Pragi-Południe i 

Gocławka! -Prosimy o zwrócenie uwagi i chwilę..."zadumy" nad pasażerami w w/w grupach wiekowych i jaki procent z nich jest "uzbrojonych" w: laski,kule, kijki Nordic Walking (substytut kul!)....



Dzień dobry mieszkam przy ul. Redutowej 43 od urodzenia tzn. już prawie 55 lat, a więc pond jeden przystanek dojścia do stacji metra Księcia Janusza. Pracuję przy Pl. Trzech Krzyży i po Waszych 

propozycjach zmian w liniach autobusowych nie będę miała czym dojechać do pracy i do Centrum a moimi autobusami były do tej pory 155 lub 167 plus 171. Jak tutaj mieszkam tyle lat jeszcze nie było 

tak kiepskiej propozycji dojazdu do Centrum jak teraz.

Tak więc apeluję do Państwa o:

1) zachowanie linii 171 na takiej trasie jak do to jest teraz; co z tego, że ten autobus dowiezie ludzi do stacji metra Księcia Janusza a co dalej? Przecież on ma zupełnie inna trasę niż metro a na metrze 

wszystko się nie kończy; autobus ten jest bardzo oblegany; obecnie ma lepszą trasę (tzn. Kasprzaka i potem Emilii Plater) niż przed budową linii metra kiedy to jechał przez Plac Bankowy w bardzo 

zatłoczonym miejscu;

2) zachowanie trasy linii 167 przez Redutową a nie Elekcyjną bo przecież więcej ludzi mieszka na Redutowej niż na Elekcyjnej, gdzie są parki;

3) i może jakiś jeszcze jeden autobus z tych terenów, gdzie mieszkam i mieszka bardzo dużo ludzi do Centrum bo tak zatłoczycie metro, że nie będzie można do niego wejść.

Mam nadzieję, że weźmiecie Państwo pod uwagę moje uwagi. Dwie linie metra w takim mieście jak Warszawa to wcale nie jest szczyt rozkoszy żeby likwidować linie autobusowe. Dużo podróżuję po 

świecie i wiem co mówię.

Szanowni Państwo, 

Chciałabym zaproponować poniższe zmiany w stosunku do opublikowanego przez ZTM schematu komunikacyjnego po otwarciu II linii metra na Woli:

1) Utrzymanie kursowania autobusów w ciągu ulicy Górczewskiej/Leszno na odcinku od Okopowej do Prymasa Tysiąclecia.

Zaproponowany przez Państwa schemat zakłada kursowanie tym ciagiem jedynie linii 190. Uważam, że na tej trasie powinna zostać utrzymana np. linia 520, umożliwiając:

- łatwiejszą niż metro komunikację osobom starszym, z niepełnosprawnościami, z wózkami dziecięcymi itp. 

- bezpośredni dojazd do centrum nie tylko w okolice ulicy Świętokrzyskiej (metro), ale także na całym odcinku Marszałkowskiej od Placu Bankowego do Placu Konstytucji

- bezpośredni dojazd na Saską Kępę, Grochów i Gocław (w przypadku konieczności jazdy metrem oznaczałoby to aż dwie przesiadki - z M2 do M1 i dalej do autobusów przy Metrze Politechnika)

- bezpośredni dojazd mieszkańców Saskiej Kępy, Grochowa, Gocławia do centrum (bardziej centralne rejony niż Metro Politechnika)

- uniknięcie dodawania kolejnych potoków pasażerskich do centralnego odcinka M1, które - zwłaszcza w godzinach szczytu - jest już i tak zatłoczone

- łatwy dojazd do Szpitala na Płockiej i przychodni na Lesznie (a dalej także do przychodni na rogu Górczewskiej i Elekcyjnej).

Uważam, że kierowanie całej komunikacji do metra nie jest tutaj dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza, że konieczność przesiadki może czas przejazdu wydłużyć.

2) Utworzenie nowej linii łączącej okolice Młynowa z Alejami Jerozolimskimi na odcinku Prymasa Tysiąclecia-Łopuszańska.

Teren ten jest komunikacyjnie atrakcyjny ze względu na dwa duże centra handlowe (Blue City, Reduta) oraz wiele biurowców (Microsoft, Orange, Oxygen Park, Astrum). Jedyną linią obecnie łączącą 

Młynów z zachodnią częścią Warszawy na wysokości Al. Jerozolimskich jest obecnie 136, ale tylko do okolic Prymasa Tysiąclecia/Bitwy Warszawskiej. Dalsza komunikacja w stronę zachodnią wymaga 

niewygodnej (długie światła) przesiadki na przystanku Rondo Zesłańców Syberyjskich. Rozwiązaniem tutaj mogłaby być linia kursująca na trasie Młynów - Płocka - Górczewska - Prymasa Tysiąclecia - 

Aleje Jerozolimskie - Łopuszańska (dalej na przykład w stronę PKP Ursus i centrum handlowego Factory Ursus).

Szanowni Państwo 

według komunikatu ZTM "Autobusy po otwarciu metra na Woli" "w przygotowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego projekcie zmian głównym założeniem jest zatem zapewnienie dogodnego 

dojazdu do metra, przy utrzymaniu wielu bezpośrednich połączeń ze Śródmieściem, przede wszystkim tramwajowych". Wygląda jednak na to, że skupiliście się Państwo jedynie na zapewnieniu dojazdu 

do metra (co również jest trochę naciąganą teorią, o czym później), ponieważ wraz z nowym rozkładem chcecie Państwo niemal kompletnie odciąć mieszkańców ulic Jana Kazimierza i Ordona od 

Śródmieścia i dalszych dzielnic. Piszę "niemal", ponieważ mieszkańcy ulicy Ordona będą mieć wciąż dostęp do linii 109... ale ma ona kursować co 20 minut!!! Mieszkańcy Odolan maja stracić dostęp do 

linii 105 (Browarna), 171 i 190. Rozumiem, że część z tych połączeń pojawiła się w tym miejscu parę lat temu w związku z budową metra i zamknięciem ulicy Górczewskiej, ale chyba Państwo 

zapomnieliście jak bardzo w międzyczasie rozbudowały się Odolany - bloków mieszkalnych wciąż przybywa, a wkrótce zostanie tam wybudowany 26-pietrowy apartamentowiec. 

Nawet w obecnym układzie wejście do autobusu 105, 190, 255, 109 lub 171 z wózkiem przed godziną 9:00 na przystanku Ordona, żeby dojechać choć do ronda Daszyńskiego jest niemożliwe ze 

względu na przepełnione pojazdy i ja, matka trzylatka, spodziewająca się drugiego dziecka, w zaawansowanej ciąży muszę czekać, aż wreszcie przyjedzie pojazd, do którego wejście z dzieckiem będzie 

możliwe i nie będzie wiązać się z przepychaniem do strefy dla wózków. Niestety, nie jest to pojedyncza sytuacja, ponieważ ze względu na swój obecny stan mam regularne wizyty u lekarza w okolicy 

ulicy Prostej i za każdym razem muszę przepuścić 3-4 autobusy, żeby wreszcie bezpiecznie dla wszystkich wsiąść do pojazdu. 

I tak właśnie wygląda zapewnienie dojazdu do metra obecnie, w godzinach porannego szczytu. Po likwidacji linii 171 czy 190 w tej okolicy sytuacja będzie jeszcze gorsza.

Poza tym system przesiadkowy (uwzględniający metro o bardzo ograniczonym zasięgu jak na tak duże miasto) nie jest komfortowy dla osób starszych i rodzin z dziećmi w wózkach, które stanowią 

bardzo dużą część mieszkańców Odolan. 

Podsumowując: niezbędna jest korekta zaplanowanej sieci połączeń autobusowych polegająca na pozostawieniu obecnych lub jedynie kosmetycznej korekcie tras linii autobusowych, zwiększenie 

częstotliwości kursowania autobusów linii 109 oraz dostosowanie częstotliwości i wielkości autobusów kursujących w okolicach Odolan do obecnych potrzeb wielu tysięcy mieszkańców, by nie było 

przepełnienia w godzinach szczytu.

Prosimy o przywrócenie poprzedniej trasy autobusu 527, łączącej Wolę z Białołęką.My mieszkańcy dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nie zgadzamy się na planowane zmiany w siatce komunikacyjnej ogłoszone w dniu 3.12.2019!

Postulujemy co poniżej:

 

-Utrzymanie autobusu 112 na obecnej trasie!  Jest to jedyny autobus, który pozwala mieszkańcom z południowej części dzielnicy dotrzeć do jej północnej części. Zamiast tego proponuje się autobus 

271, który dojeżdża jedynie do stacji metra. Pomysł uruchomienia autobusu bezpośrednio do metra jest bardzo korzystny, ale nie może się to wiązać z pozbawieniem mieszkańców linii 112. Ta linia 

zapewnia połączenie całej dzielnicy w stronę Marek. Bez niej mieszkańcy nie będą mieli możliwości dojechania np. na Targówek w korzystny sposób bez konieczności wielu przesiadek. Nie zgadzamy 

się na sytuację, że zabiera się jedyny autobus, który łączy cała dzielnicę!   

 

-Mieszkańcy Jelonek maja tylko jedno połączenie do centrum ( linia 190), a od kilku lat sukcesywnie są pozbawiani kolejnych linii ( np. 184). W związku z tym domagają się przywrócenia autobusu na 

kształt linii 506. Należy zwrócić uwagę, że trasa 190 jest zupełnie odmienna od trasy dawnej 506. Dodatkowo była to linia przyspieszona, która zapewniała komfortowy dojazd dla całych Jelonek do 

Centrum

 

-Autobus 271 do metra jest jak najbardziej wskazany, ale metro nie może być jedyną możliwością poruszania się.  Pamiętajmy, że wśród mieszkańców są osoby starsze, niepełnosprawne lub rodzice z 

małymi dziećmi, dla których przesiadki to duże utrudnienie. 

 

-Skrócenie linii 171 jest również trudne do zaakceptowania. Codziennie jeździ nim ogromna liczba mieszkańców. Ta linia to połączenie ze Szpitalem Wolskim, Dworcem Centralnym czy też Stadionem 

Legii. Prosimy pozostawić 171 na obecnej trasie.

Domagamy się również przywrócenia E2, który jest nazywany „Edwardem”. Linia ta miała wrócić, a podzieliła los 506 czy 507, które nigdy nie powróciły na swoje dawne trasy. E2 było dogodnym 

połączeniem w stronę Mokotowa i Wilanowa zapewniającym szybki dojazd do pracy wielu osobom z naszej dzielnicy.

 

Mieszkańcy Nowego Bemowa również są zaniepokojeni planami ZTM. Na tej trasie zabrano już wiele autobusów: 507, E2, 167, 220, 28 w związku z tym uważają, że Nowe Bemowo również zostaje 

powoli odcinane od komunikacji miejskiej

 

częstotliwość kursowania 105 nie powinna być tak drastycznie zmniejszana, a zmienność trasy utrzymana

 

Nalegamy na zwiększenie częstotliwości autobusu linii 109, już teraz jest problem z wejściem, a co będzie, kiedy autobus będzie jeździł, co 20 minut? Podobny los spotka autobus 201 czy 197.

 

Jednocześnie popieramy stworzenie linii 271 jako jedyna sensowna propozycja dojazdu do nowych stacji metra.

 

Jesteśmy dzielnicą, która cały czas się rozwija, a mieszkańców przybywa. Chcemy mieć dogodny dojazd do pracy, szkoły czy lekarza nie tylko na trasie metra, ale również poza nią. Prosimy o wzięcie 

naszych postulatów pod uwagę i stworzenie lepszej propozycji komunikacyjnej dla Bemowa!C1108

W imieniu moim i mojej rodziny bardzo proszę o pozostawienie linii autobusowej 112 na dotychczasowej trasie tj. JELONKI - MARKI.Linia tego autobusu w żadnym stopniu nie pokrywa się z linią metra a 

nam mieszkańcom Jelonek umożliwia łatwe dotarcie na Bródno i do Marek.Witam serdecznie,

Zwracam się z prośbą o pozostawienie linii 171 na swojej obecnej trasie. Chciałam przekazać, iż mieszkam na Woli, gdzie bezpośrednio dojeżdżam każdego dnia do i z pracy bez przesiadek, bez 

większych opróżnień autobusu oraz co najważniejsze w miarę szybko. Dużo moich znajomych korzysta z tego autobusu i ubolewa nad tym, że trasa ma ulec skróceniu. Wiązać się będzie to z kilkoma 

przesiadkami oraz wydłużonym czasem dojazdu. Chciałam zaznaczyć, że znajomi, którzy dojeżdżają do pracy (mieszczącej się niedaleko Placu Trzech Krzyży) za pośrednictwem II linii metra albo długo 

czekają na autobus linii 162 (na przystanku Metro Centrum Nauki Kopernika), który jedzie z Pragi, albo nie mogą wejść do niego z uwagi na przepełnienie autobusu, co wiąże się z tym, że często idą do 

pracy na piechotę (czas ok 15 min). Podobna sytuacja ma często miejsce by wsiąść w 162 po wyjściu z pracy (tj. po godzinie 16 tej).

Mając na uwadze powyższe, a przede wszystkim komfortowy dojazd do i z pracy jednym środkiem komunikacji , tj. autobusem linii 171, zwracam się z prośbą o pozostawienie tej linii na swojej obecnej 

trasie.

Dzień dobry,

piszę tę wiadomość w związku z konsultacjami dot. zmian komunikacji autobusowej na Woli po otwarciu metra.

Proszę o wzmocnienie komunikacji autobusowej na Ulrychowie w rejonie ul. Jana Olbtachta/pętla Znana. Propozycja zmian wskazuje chęć dowiezienia jak największej liczby mieszkańców tego regionu 

do stacji metra Księcia Janusza. Założenie jest oczywiście słuszne, ale proszę brać pod uwagę, że w chwili obecnej metro ma bardzo ograniczony zasięg i bez dostatecznej komunikacji autobusowej, 

wpychanie wszyskich mieszkańców jadących w stronę centrum do metra będzie skutkowało koniecznością dwóch przesiadek - Ulrychów > Metro > dotarcie z metra do punktu docelowego. Nie 

proponuję w tej wiadomości konkretnych linii, gdyż zapewne Państwo mają większą wiedzę nt. destynacji pasażerów z Ulrychowa, jednak proszę o przyjrzenie się problemowi konieczności dwóch 

przesiadek w przypadku małej liczby linii autobusowych z nastawieniem na dowożenie mieszkańców do stacji metra.



Szanowni Państwo.

Stanowczo sprzeciwiam się proponowanym zmianom w trasach autobusowych związanym z uruchomieniem nowego odcinka metra na Bemowie i Woli.

Wnoszę o niewprowadzanie żadnych zmian – poza nową linią 271 łączącą Jelonki z metrem.

Wnoszę też o powrót linii 506, która miała być tylko zabrana na czas butowy metra.

Okres ten minął a linii dalej nie nie ma.

Dokonane przez Państwa redukcje w liniach autobusowych wymuszają nawet kilka przesiadek zamiast jak dotychczas bezpośrednich połączeń. Na przykład skrócenie linii 112 pozbawi mieszkańców 

Jelonek na bezpośredni dojazd do Bielan i Marek. Nie rozumiem wytłumaczenia, że skoro będzie metro, to redukujmy też autobusy. Dlaczego nie pozostawić obydwu rozwiązań? 

Szanowni Państwo,

jestem przeciwny zmianie trasy linii 112 (skroceniem po stronie Bemowa).Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do proponowanych zmian w związku z uruchomieniem kolejnych stacji metra na odcinku wolskim chciałam przestawić swoją opinię. Okolice Odolan to najdynamiczniej rozwijająca się 

obecnie część Warszawy. Kolejne budowane osiedla sprawiają, że liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej jest znacznie większa niż jeszcze 2-3 lata i zwiększy się znacznie w ciągu 

następnych lat.

W związku z czym, zmiana trasy linii 171, 190 i likwidacja linii 155 sprawi, że Odolany pozostaną tylko z trzema liniami w stronę centrum (dojazd do metra): 105, 109 i 255. Z czego linia 105 od zawsze 

była, jest i będzie zatłoczona do granic możliwości. 

Przy obecnym ruchu odbywającym się na Woli, oznacza to całkowity paraliż autobusowy, co w konsekwencji zmusi ludzi do używania samochodów zamiast komunikacji miejskiej. Po pierwsze, 

pozostawione linie 109 i 255 mają jeździć mniej więcej co 20 minut, co jest zdecydowanie częstotliwością nie do przyjęcia. Należy zwiększyć ich częstwotliwość co najmniej do dwukrotnie, czyli powinny 

jeżdzić co 10 minut. 

Po drugie, nie należy zakładać, że wszyscy z Woli jeżdżą tylko do metra. Duża część mieszkańców używa obecnie innych autobusów do dojazdu do pracy, w tym 171, 190 czy 105 jeżdżącej na Stare 

Miasto. 

Do tego przydałoby się, żeby wzdłuż Kasprzaka do czasu budowy linii tramwajowej w godzinach szczytu pojawiła się linia dowożąca ludzi do metra jako alternatywa dla 105.

Liczę, że moja opinia zostanie wzięta pod uwagę.

Dzień dobry, 

Chciałabym zgłosić swoje uwagi w zakresie planowanych zmian kursowania autobusów po otwarciu metra na Woli. 

Autobus numer 109 odjeżdżający z pętli Górczewska, którego częstotliwość ma planowo zostać zmniejszona, będzie stanowił główny sposób dotarcia do nowo otwartych stacji metra. 

Wprowadzenie częstotliwości kursowania tego autobusu co 20 minut (przede wszystkim w godzinach porannych) jest według mnie niewystarczająca. 

Obecnie 109 odjeżdza co kilka minut, a każdy kurs jest mocno zapełniony już na pierwszych dwóch przystankach. 

Wiem, że na podobnej trasie kursuje także autobus linii 154, ale jego częstotliwość w mojej ocenie jest również niewystarczająca.

Ewentualnie zamiast wprowadzenia częstszego kursowania linii 109 można byłoby wprowadzić odrębną linię kursującą na odcinku osiedle górczewska - metro księcia janusza. 

Odnośnie autobusu 105 wydaje mi się, ze zakończenie jego trasy przy metrze rownież nie jest dobrym pomysłem- w przypadku dojazdu na przykład w okolice uniwersytetu, czy dalej jadąc z pętli 

Górczewska trzeba byłoby przesiadać się co najmniej 2 razy, co znacznie obniża poziom wygody podróżowania. 

Z góry dziękuję za rozpatrzenie moich opinii. Zwracam się z prośbą do wszystkich którzy zajmują się planowaniem rozkładów komunikacji publicznej w Warszawie. Uważacie że metro rozwiąże wszystko  niestety tak nie jest patrząc ze strony 

przeciętnego Kowalskiego. Mieszkam na Jana Kazimierza najwygodniejszym przestanek to Ordona gdzie mam 154 184 do zachodniego gdzie się przesiadam na 158 i jadę na al. Stanów 

Zjednoczonych 51. Słyszę że 154 też ma nie jeździć przez Ordona proszę to przemyśleć ono jest rano zawsze zapchane i ludzie jadą nie tylko do zachodniego ale dużo dalej

 A przestanek na PKP wola Kasprzaka to za daleko żeby codziennie rano tam lecieć Czasamikorzystam też że 171 teraz ma.byc skrócone zdaje sie do księcia Janusza. Bo do metra ale ludzie nie chcą 

jeździć metrem przykład ostatnimi dniami jeżdżę 171 zawsze jest zabite koło 6.35 mimo częstego kursowania. Myślałam ludzie jadą do metra na Daszyńskiego wysiądą nie ludzie jadą przynajmniej do 

centrum a przy centrum dosiadają się nowi proszę o tym pomyśleć zanim skrócie trasę 171. Mieszkam 4 lata na Jana Kazimierza o bardzo.od tego czasu rozbudowało te zmiany spowodują że 

uniemożliwi się dogodny dojazd do pracy bez paru przesiadek co na codzien jest bardzo męczące. Jeszcze raz proszę metro to nie wszystko potrzebna też jest normalna dogodna komunikacja 

naziemna. Witam,

W związku ze zbliżającym się otwarciem wolskiego odcinka drugiej linii metra i co za tym idzie zmianą układu komunikacyjnego postuluje o:

- Zmianę trasy autobusu 154/184 tak aby przejeżdżał ulicą Połczyńską i Wolską w stronę Dw. Zachodniego, który zapewnia dogodne przesiadki na Służewiec/Lotnisko Chopina, a także na drugi brzeg 

Wisły.

- Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem jej kursowania do ulicy Browarnej,

- Uruchomienie lini 105 "bis" startującej w porannym szczycie komunikacyjnym z cmentarza wolskiego,

- Zwiększenie częstotliwości kursowania linii 109 w porannych godzinach szczytu,

- Wydłużenie linii 255 do ulicy Emili Plater (tak jak podczas zamknięcia stacji metra Rondo Daszyńskiego).

Odolany to szybko zajbudowywujący się obszar, gdzie ciągle oddawane są nowe inwestycje mieszkaniowe, a szacowana liczba mieszkańców ma sięgać nawet 30 000 osób, dlatego też niezbędne jest 

dołożenie dodatkowych połączeń z innymi rejonami miasta.

Dzień Dobry,

Jestem mieszkańcem Bemowa (ul. Morcinka 10), po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami w komunikacji miejskiej w zasadzie jestem z nimi zgodny. 

Moje uwagi dotyczą pewnych kwestii, które są niczym innym jak szukanie oszczędności a nie poprawa komunikacji. 

O ile osoby wprowadzające zmiany są zapewne sprawne fizycznie to pasażerami środków transportu są małe dzieci, matki z dziećmi (wózki), niepełnosprawni , w tym również na wózkach, chorzy 

udający się do szpitali …, osoby mające ograniczenia ruchowe   itd., itp. 

Wszystkie te osoby mają zostać wepchnięte do wagonów metra (patrz kurs autobusu jakikolwiek mający pętlę przy stacji metra Księcia Janusza. Dodam, że Bemowo liczy ok 110 tys. mieszkańców, a 

proszę nie zapominać o gminach podwarszawskich – 714, 719, 729) w przypadku podróży w kierunku Śródmieścia czy Ochoty lub przesiadać się na inne linie komunikacyjne. Dla wymienionej kategorii 

osób jest to uciążliwe (chciałbym zobaczyć jak osoba tworząca zmiany w komunikacji siada na wózek inwalidzki i w godzinach szczytu pragnie dostać się do metra).

Dlatego też, wydaje się że skrócenie tras linii 105 i 171 (sugerowałbym pętla Dworzec Centralny, Rondo ONZ) oraz zmniejszenie częstotliwości 109 (raczej winno być 10 – 15 min) jest pozbawione 

jakichkolwiek rzetelnych przesłanek prócz zaoszczędzenia wydatków.

Dla przeciw wagi linia 105 ma kursować, co 4-5 minut, a dodatkowa 105B – 2 , 4-5 min, w praktyce jeden autobus za drugim (czy osoby tworzące zmiany  mieszkają w tamtym rejonie). 

Zgadzam się, że trudno jest dopasować kursowanie śr. komunikacji  do życzeń wszystkich mieszkańców.  Sądzę, że ZTM ma rozeznanie w obciążeniu linii komunikacyjnych. Dlatego, też stwierdzenie, iż 

na dwa przystanki od pętli w autobusie nie ma już pasażerów winno prowadzić do wniosku - skrócić trasę o dwa przystanki, a nie zlikwidować linię.

Witam

Zgodnie z tym co jest napisane na Państwa stronie 171 nie będzie już jeździło na Powiśle.

Do tej pory był to najwygodniejszy autobus dla osób z Powiśla bo jechał prawie przez całą Warszawę aż na Bemowo. Był punktualny i jego częstotliwość była bardzo pomocna przy planowaniu wyjazdów 

na  miasto.

Najpierw zabraliście nam Państwo 166 i 155, które też jeździły przez Centrum i Powiśle, teraz zabieracie również 171. Co będzie teraz z mieszkańcami Powiśla? Czy będzie jakiś autobus, którym będzie 

można dojechać do Centrum i na Bemowo z ul. Rozbrat?

Dla nas mieszkańców Górnośląśkiej, Rozbrat, Czerniakowskiej, Zagórnej i innych powiślańskich ulic brak 171 to duży dodatkowy problem, którego nie rozwiązuje metro, bo metro koło nas nie jeździ. 

W zeszłym roku był jeszcze autobus 318, którym można było podjechać do metra (choć jego częstotliwość nie była zbyt dobra – raz na pół godziny), ale teraz nie ma nawet tego.

Bardzo proszę o nie likwidowanie autobusu 171 – jego trasy na Powiślu.

Dzień dobry.

Jestem mieszkańcem z al. Solidarności 86 oraz sąsiadem wiel starszych ludzi, naprawdę starych i niebogatych.

Piszę w sprawie skrócenia przejazdu autobusu 520 i piszę również w imieniu sąsiadów, którzy nie są skomputeryzowani.

Proszę nam nie odbierać kolejnego autobusu na tym odcinku (wcześniej zabrano nam 522, potem 171).

Chcemy mieć bezprośednie połączenie z drugą strony Wisły.

Chcemy mieć czym BEZPOŚREDNIO dojechać do CENTRUM.

Starsi ludzie nie chcą się przesiadac trzy razy w drodze do celu.

Proszę nie robić pustyni z naszego odcinka.

Nie mamy pod domem stacji metra, te powstają na pl. konstytucji i W ul. Andersa.

Dziękuję i miłego popołudnia.



Dzień dobry,

W związku ze zbliżającym się otwarciem wolskiego odcinka drugiej linii metra i co za tym idzie zmianą układu komunikacyjnego postuluję o:

- Zmianę trasy autobusu 154/184 tak aby przejeżdżał ulicą Połczyńską i Wolską w stronę Dw. Zachodniego, który zapewnia dogodne przesiadki na Służewiec/Lotnisko Chopina, a także na drugi brzeg 

Wisły.

- Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem jej kursowania do ulicy Browarnej,

- Uruchomienie lini 105 "bis" startującej w porannym szczycie komunikacyjnym z cmentarza wolskiego,

- Wydłużenie lini 255 do ulicy Emili Plater (tak jak podczas zamknięcia stacji metra Rondo Daszyńskiego).

Odolany to szybko zabudowywany obszar, gdzie ciągle oddawane są nowe inwestycje mieszkaniowego, a szacowana liczba mieszkańców ma sięgać nawet 30 000 osób, dlatego też niezbędne jest 

dołożenie dodatkowych połączeń z innymi rejonami miasta.

Dzień dobry! 

Mam zapytanie donoszące się nie bezpośrednio do otwarcia wolskiego odcinka metra. Czy z związku z wydłużeniem się linii metra będzie utworzona linia autobusowa między zajezdnią Witolin (Gocław), 

a metrem Stadion Narodowy. 

Na pewno ułatwiłoby to komunikację z metrem mieszkańcom i pracownikom wokół zajezdni Witolin, a tym samym ułatwiło przejazd z Pragi na Wolę. 

Witam.  Mieszkam na Batalionów Chłopskich. Chętnie skorzystam z nowych stacji metra o ile będzie tam jechał autobus szybciej niż obecną 105. Obecnie brakuje połączenia lazurowej z ratuszem 

drogą która jest najkrótsza czyli przez rondo koło Mc Donald i stacji Orlen. Obecny 190 jedzie przez halę wola z masą świateł więc nie jest dogodnym rozwiązaniem dla rosnącej wciąż liczby 

mieszkańców nowych  osiedli na Batalionów. 

Szanowni Państwo

Proponowane przez Państwa zmiany w komunikacji MZA na odcinku ul. Znana - do Ronda Ks. M. Krygiera na rogu ul.Redutowej i ul. Jana Olbrachta wydają mi się nie do końca trafione. Chodzi mi tutaj 

o plan całkowitego wycofania linii 155 i zmniejszenie częstotliwości kursowania linii 167. Od ulicy Znanej aby dotrzeć do najbliższej stacji Metra trzeba będzie pokonać dystans 4 przystanków, a to nie jest 

tak mało, szczególnie dla ludzi starszych czy matek z małymi dziećmi. Zresztą i każdy z nas śpieszący się rano do pracy będzie wolał szybko podjechać autobusem do Metra niż iść ten spory kawałek. 

Obecnie linią 155 do Ronda Daszyńskiego, szczególnie w godzinach porannego szczytu, przemieszcza się bardzo wielu mieszkańców tego rejonu, często już na drugim przystanku na A. Rozpylacza 

ciężko jest wejść do autobusu pomiędzy godz. 7 a 9:00, ponieważ jest tak zatłoczony, a nadmienię, że obecnie autobusy 155 i 167 naprzemiennie w godzinach szczytu jeżdżą mniej więcej co ok. 8 min. 

Zatem wycofanie linii i pozostawienie jednej, która będzie kursować co 20 min. jest dla mieszkańców tego rejonu poważnym utrudnieniem. Zaplanowane uruchomienie linii 201 na odcinku od Znanej do 

ul. Górczewskiej z częstotliwością przejazdu również co 20 min., nie jest specjalnym ułatwieniem dla nas. 

Dla porównania podam przykład linii 105, której częstotliwość przejazdu została zwiększona (a nie zmniejszona) do 5 min. po otwarciu stacji Rondo Daszyńskiego, i kursuje w dwóch wariantach: do 

Browarnej i kurs skrócony do Ronda Daszyńskiego. To jest bardzo dobre rozwiązanie, które daje pasażerom możliwość szybkiego przemieszczenia się do Metra w dość przyzwoitych warunkach, kiedy 

nie muszą jechać do pracy jak "śledzie w beczce", choć i tak w godzinach porannych autobusy te mają bardzo duże obłożenie. 

Myślę, że mieszkańcy ul. Znana, A. Rozpylacza, T. Krępowieckiego, J. Olbrachta i okolicznych byliby zadowoleni gdyby w tym rejonie pozostały obie dotychczasowe linie 155 i 167 z obecną jak 

dotychczas częstotliwością kursowania.

Dzień Dobry,

Jestem mieszkanką osiedla Stacja Nowy Ursus przy ulicy Edwarda Habicha. W okolicy osiedla istnieje problem komunikacyjny. Dojazd gdziekolwiek komunikacją miejską jest prawie niemożliwy. Autobus 

linii 177 kursuje co 30/40 minut. Dojazd do pracy, dzieci do szkoły  czy po zakupy jest bardzo trudny. 

Bardzo proszę o podjęcie kroków dotyczących rozwinięcia infrastruktury komunikacyjnej w mojej okolicy.

Dzień dobry,

wyrażam stanowczy sprzeciw w sprawie zmiany trasy autobusu linii 112. Pomijając fakt, że to jedyna linia łącząca 4 dzielnice i warto żeby tak zostało. Jest ona także jedyną linią łączącą Nowe Bemowo z 

Jelonkami, po zmianie jej trasy dojdzie do tego, że chcąc przemieścić się komunikacją miejską w obrębie jednej dzielnicy (bemowo) zmuszeni będziemy jechać z co najmniej 1 przesiadką... Linia 220 nie 

jest dobrą alternatywą... kursuje co 30 minut i robi objazd przez Stare Bemowo.

Dzień dobry, 

Zwracam się z prośba o możliwość ZMIAN W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PO URUCHOMIENIU TRZECH STACJI METRA NA WOLI, z przystanku Płocka przy ulicy wolskiej oraz Szpital Wolski okazuje 

się że bezpośrednio nie będzie przejazdu do Szpitala Onkologii. 

Jak również z w/w ulic nie będzie bezpośredniego  dojazdu do biurowców mieszczących się przy ul. Konstruktorskiej, Domaniewskiej oraz Ronda Europejskiego. ,

Zwracam się z prośba o ponowną analizę. 

Jestem przeciwna wycofaniu linii 105, 112 i 171 z części tras co uważam za szkodliwe i nieprzemyślane.Te linie kursują ukośnie do obu linii metra, w miejsca inaczej trudno dostępne (proszę wskazać, 

jak wygodnie dostać się z Bemowa i Jelonek do szpitala na Kondratowicza). Zmiana trasy 171 to kuriozum: w ten sposób zniknie ostatnie bezpośrednie połączenie Bemowa z pl. Trzech Krzyży, Traktem 

Królewskim i dolnym Mokotowem, zwłaszcza że lina E-2 nie będzie przywrócona. Autobus 523 jest bardzo dobry, ale jeździ na Mokotów, a jego 2 kluczowe przystanki (Marszałkowska i pl. Na Rozdrożu) 

są dostępne wyłącznie po schodach. Jak z małym dzieckiem lub starszą osobą dojechać pod Sejm, do Łazienek, na Gagarina i do szpitala na Sobieskiego, żeby to nie była droga przez mękę? Linią 105 

jeździ dużo osób, bo obsługuje ona część śródmieścia, niedostępną metrem – Grzybowską, Królewską, ogród Saski, dalej BUW – i wcale nie jest prawdą, że przy metrze wysiada 90% pasażerów. 

Dlaczego nie może zostać tak jak teraz, że niektóre autobusy jeżdżą na Browarną? 

Argumenty, na rzecz skrócenia powyższych tras brzmią szczególnie pokrętnie wobec faktu, że trasa linia 190 (zaznaczam, że nie mam nic przeciwko niej, niech jeździ jak najdłużej) pozostaje 

niezmieniona, chociaż co najmniej do dw. Wileńskiego pokrywa się z trasą metra i trasą tramwaju 26. 

Nie rozumiem, dlaczego pozostawienie dotychczasowych tras musi skutkować „cięciem najpopularniejszych linii i masową przesiadką pracowników do aut”. Czy coś się stanie, jeśli większość jadących 

do pracy czasem dotrze do metra „długotrasowym” autobusem, który może będzie jeździł rzadziej – ale będzie? Czy to wyklucza autobusy szybko dowożące do metra np. w godzinach szczytu? 

  

Ale dopóki na stronach WTP niezmiennie figuruje informacja: „Windy na stacjach metra nieczynne” powyższa dyskusja i tak jest w zasadzie teoretyczna.

Przystanek autobusowy przy Wolskiej róg Prymasa w kierunku Bemowa jest nie użytkowany.  Tylko nocą.  Powinien tu jeździć jakiś autobus. Było 125, potem 167 a teraz nic. A jest tu duże osiedle.

W związku z planowanymi zmianami w trasach i kursowaniu autobusów po otwarciu II linii metra, planując zmiany zapomnieliście chyba Państwo, że metro to nie wszystko i w dużej mierze zostają 

właśnie autobusy, gdzie oczekujemy płynnego przejazdu na większe odległości a przesiadki niestety to dezorganizują i wydłużają czas podróży... 

Proszę pamiętać i wziąć pod uwagę, że metro jest fajne ale nie wszędzie dojedzie  i np  dojazd z Jelonek/Woli/Bemowa  do Dworca Zachodniego, Ochoty, Włoch, Okęcia jest zapewniony właściwie 

przez autobusy i tu ważnym punktem komunikacyjnym i przesiadkowym jest skrzyżowanie  Prymasa Tysiąclecia i skrzyżowanie z Kasprzaka, tak więc  powinien być tu zapewniony sprawny dojazd z 

różnych części miasta..

Poniżej przedstawiam następujące uwagi do planu komunikacji:

Linia 109 - absolutnie niedopuszczalne jest zmniejszenie częstotliwości kursów do poziomu linii podmiejskich - co 20 minut, a wręcz odwrotnie - w szczytach powinny jeździć co 4-5 minut. Już teraz rano 

ok 7-9 autobus na pętli os. Górczewska jest pełen, po południu  17-18 w kier. Górczewskiej nie dość że są strasznie spóźnione, to  tak pełne, ze wsiąść czasem trudno.

Zresztą to chyba zostałaby jedyna linia łącząca Bemowo/Wolę z Dworcem Centralnym ...

Linia 105 - lekkie zmniejszenie częstotliwości kursów - stale  jeżdżą stadami po 3 a nawet 4 pod rząd (zwłaszcza po południu) i stosunkowo puste. Na pętli Górczewska po południu prawie zawsze stoi  4-

6 autobusów, a parę razy widziałem nawet 8. Często wręcz blokują wjazd na pętlę. Lepiej inaczej je wykorzystać.

Linia 105b - zupełnie bez sensu, 105 jeździ i tak za często, są tam tramwaje do metra Płocka, a 2 przystanki dalej za cmentarzem i parkiem (gdzie pasażerowie?) kolejne autobusy np. 154,167, czy 

planowane 397  także z Cm Wolskiego do metra. Lepiej pojazdy wykorzystać gdzie indziej.

Linia 171 - pozostawić bez zmiany, dobra trasa przez Centrum aż na Torwar

Linia 154 - nieco częściej np. co 12 minut, długa linia łącząca Stare Bemowo z Ochotą, Mokotowem  - autobusy krótkie i zawsze przepełnione.

Linia 167 - powrót na dawną  trasę Al. Prymasa - Wolska - Elekcyjna, poza tym OK.

Linia 184 - przywrócenie dawnej trasy przez Powstańców Śląskich - (a przez Deotymy np. 201, zamiast powielać Ciołka z 197-397)  - to było bardzo dobre połączenie z Bemowem, na pewno będzie 

dużo więcej pasażerów niż na Deotymy obok parków...

Linie podmiejskie - bardzo dobry pomysł z wydłużeniem ich do metra, ale konieczne niewielkie zwiększenie częstotliwości i poprawa punktualności. propozycja przedłużenie linii 712 na dawną trasę 

przez Latchorzew aż do metra ks. Janusza , jak pozostałe linie, dojazd z Klaudyna,  Janowa, Kwirynowa bezpośrednio do metra.

Jeszcze uwaga końcowa - planując nowy układ komunikacyjny, zapomnieliście o ulicy Wolskiej - od Redutowej aż po Towarową nie jeździ tamtędy chyba żaden autobus, co w przypadku awarii 

tramwajowej zupełnie odcina ta ulicę od całej komunikacji miejskiej. A są tam przecież niewykorzystane przystanki po dawnych autobusach jak, kiedyś 106, 125... Myślę, ze warto z tym coś zrobić.

Mam nadzieję, że moje uwagi są sensowne i istotne i przyczynią się do lepszego wykorzystania taboru i zapewnienia wygodnej i sprawnej komunikacji dla pasażerów.

Szanowni Państwo,

Piszę do Państwa w związku z planami likwidacji bądź zmiany przebiegu linii 171 w związku z poprowadzeniem metra do Woli. Chciałbym zaadresować problem licznych mieszkańców Powiśla, których 

obserwuję na codzień. Dla nich ta linia jest podstawowym środkiem transportu nie tyle na Wolę, co raczej do centrum miasta. Są to ludzie przeważnie starsi i skazanie ich na docieranie do centrum 

miasta korzystając z przystanków Towar i Rozbrat na trasie Łazienkowskiej mogłoby oznaczać wykluczenie, ponieważ do tych przystanków prowadzą tylko schody. Nie ma żadnej kładki ani windy.  Z ulic 

takich jak górnośląska nie ma w tej chwili dla nich innej alternatywy niż podróż linia 171 do centrum miasta. Proszę bardzo aby mieli to Państwo na uwadze planując kształt komunikacji miejskiej.

Wniosek o pozostawienie trasy linii autobusu 171 w wersji nieskróconej.

Wnioskuję, żeby ten autobus nie kończył swojej trasy przy stacji metra na Księcia Janusza tylko tak jak obecnie jechał na Torwar, albo przynajmniej żeby dojeżdżał do Dworca Centralnego.



Dzień dobry,

Jestem mieszkanką Grochowa, Ale nie tej dobrze skomunikowanej części położonej przy ulicy Grochowskiej, a tej przy ulicy Chrzanowskiego. 

Linia 102 to jedyna bezposrednia linia łącząca tą część Grochowa z lewobrzeżną Warszawą, z centrum miasta, a dalej Wolą. Trudno byłoby nazwać tramwaje kursujące ulicą Grochowską dla nas 

alternatywą, kiedy do przystanku trzeba iść ponad 10 - 15 min szybkim marszem, a jedyny autobus, którym możnaby podjechać - 123 - kursuje z taką częstotliwością, że nawet nie można go brać pod 

uwagę....

Argument, że w związku z budową metra na Woli linia 102 ma mniejszą rację bytu jest dla nas, mieszkańców Grochowa nie do przyjęcia. Budowa metra na Woli nie sprawi, że my szybciej czy łatwiej 

dotrzemy do centrum. Skrócenie trasy linii 102 i zmniejszenie częstotliwości jej kursowania zwiększy w naszej dzielnicy bariery komunikacyjne, a chyba celem Miasta nie powinno być zwiększanie 

dysproporcji pomiędzy dzielnicami, a niwelowanie różnic. W tej części Pragi, która gwałtownie się rozbudowuje, powinny powstawać nowe połączenia, a nie być ograniczane te już istniejące, których 

mamy w liczbie 4...Dzień dobry,

w nawiązaniu do planów zmiany kursowania tras autobusów w związku z budową nowych stacji metra na Woli, chcę dorzucić swoje uwagi:

- skrócenie linii 171 to chyba żart; nawet nie będę komentować, to chyba błąd na stronie;

- linia 155 na trasie Znana - Rondo Daszyńskiego powinna pozostać; mam nadzieję, że ZTM jest w stanie rozejrzeć się trochę i zobaczyć ile nowych osiedli się tam buduje;

- tramwaj linia nr 11 NON STOP BLOKUJE przejazd linii nr 10 przy Rondzie Daszyńskiego; jazda tramwajem nr 10 to jakiś horror - on więcej stoi niż jedzie. Linia 11 powinna zawracać na Placu 

NarutowiczaSzanowni Państwo, 

uprzejmie proszę (w imieniu mojej żony, jej koleżanek, sąsiadów i innych osób zamieszkujących na Bemowie) o wprowadzenie bezpośredniego połączenia pomiędzy Nowym Bemowem a szpitalem na 

ul. Banacha (ewentualnie do skrzyżowania ulic Banacha i Grójeckiej).

Ww. połączenie zapewniłoby dojazd dla personelu medycznego pracującego w kompleksie szpitali Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (powiększonego kilka lat temu o szpital dziecięcy przeniesiony 

z ulic Litewskiej i Działdowskiej), pacjentów szpitali i odwiedzających ich rodzin, a także studentów Uniwersytetu Medycznego. 

Obecnie dojazd pomiędzy Nowym Bemowem a szpitalem na ul. Banacha jest możliwy tylko z przesiadką.  Można jechać z Bemowa autobusem linii 184, a potem przesiąść się do autobusu linii 186 albo 

136. Niestety, autobus 184 nie jest puntualnym środkiem transportu.  Nawet dzisiaj, kiedy pogoda była nie najgorsza i nie było zbyt dużych korków,  autobus ten na przystanku Wrocławska ok. godziny 

18 miał ok. 10 minut opóźnienia. Przesiadka też zajmuje przynajmniej kilka minut. W rezultacie przejazd na trasie ok. 9 kilometrów zajmuje prawie godzinę (licząc czas oczekiwania na przystankach), co 

nie jest do zaakceptowania szczególnie przez personel szpitala, który na godzinę 7 rano albo 19 wieczorem jedzie przejąć dyżur lub wraca w tych godzinach po pracy. Mam nadzieję, że nie chcieliby 

Państwo być zmęczeni dojazdem jeszcze przed pracą, która wiąże się z odpowiedzialnością za zdrowie i czasem życie pacjentów (małych i dużych).

Obecnie proponowane zmiany raczej nie uwzględniają ww. propozycji, mimo iż dawniej wymienione punkty łączyła linia 167, która docierała do skrzyżowania ulic Bitwy Warszawskiej, Banacha i 

Grójeckiej oraz która miała być przywrócona po zakończeniu budowy metra. Natomiast otwarcie metra na Bemowie dla skomunikowania Nowego Bemowa ze szpitalem na ul. Banacha nic w tej sprawie 

nie zmienia.

Aby moja korespondencja nie była bez propozycji zmian, sugeruję wprowadzenie połączenia pomiędzy Nowym Bemowem a szpitalem na ul. Banacha po jak najkrótszej trasie. Może to wiązać się ze 

zmianą trasy linii 184 albo 167 (przywrócenie jej przebiegu sprzed lat). Dla nas numer linii nie jest najważniejszy - nauczymy się ponownie każdego numeru.

Stanowczo protestuję przeciwko skróceniu tras autobusów linii 105 i 112.

Autobusy linii 105 są jedynym bezpośrednim połączeniem dla studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego (obiekty na Krakowskim Przedmieściu i Biblioteka UW na Powiślu), 

a także studentów Akademii Sztuk Pięknych (obiekty na Powiślu) z Bemowem.

Linia 112 stanowi jedynie bezpośrednie połączenie Jelonek z Centrum Handlowym Marki i Szpitalem Bródnowskim. Korekty wymaga wyjazd z pętli w Markach, aktualne rozwiązanie (wjazd na obwodnicę 

z Radzymińskiej) łączy się z permanentnym utykaniem autobusów skręcających z Radzymińskiej w lewo na obwodnicę.

Proponowane rozwiązanie jest nierozsądne – pokonanie obecnej trasy wymaga dwóch przesiadek. Dla starszych osób i matek z dziećmi to katorga.

Jestem za zostawieniem obecnych tras autobusów bez zmian, do czasu remontu ulicy Obozowej, który ma być niedługo. 

Witam

Proponuje nie zmieniac trasy 167 po otwarciu linii Metra. Z rejonu ul "Znana" do Gorczewskiej bedzie sie mozna dostac 129 i 201. A po usunieciu 155, zostanie tylko 167, aby z ul Znana dojechac do 

tramwajow przy Reducie Wolskiej.

Szanowni państwo,

Myślę, że linia 171 jest potrzebna pracownikom Urzędu Miasta dojeżdżającym do pracy na ul. Kruczkowskiego 2

Dzień dobry,

pragnę wyrazić swoje stanowisko w ww. sprawie.

Obecnie jestem mieszkanką osiedla przy ulicy Redutowej 25, które od wiosny zostanie w pełni oddane do użytku i stoi na przeciwko dawnej/planowanej  zajezdni Redutowa. Jestem przeciwna  likwidacji 

linii 155, która w tej chwili sprawnie dowozi mieszkańców do Ronda Daszyńskiego i metra. W planowym ruchu na ulicy Redutowej dojazd do najbliższej stacji metra (Księcia Janusza) będzie możliwy 

autobusami 154 i 197, które kursują co 20 minut, nawet co 15 minut w godzinach szczytu nie będzie wystarczające. 

Nie popieram również skrócenia tras 520 oraz 171. 

Likwidacja 171 nie ma uzasadnienia w momencie gdy w budowie jest nadal odcinek metra od Wola parku do Ratusza Bemowo, w godzinach szczytu będzie powodowało przeładowaniem 523 oraz 190, 

które już w tej chwili pękają w szwach w godzinach porannych i popołudniowych.

520 według mnie powinno zostać przywrócone na trasie Marysin-Znana, przesiadka w centrum dla osób z małymi dziećmi lub dla osób niepełnosprawnych ze względu na bariery architektoniczne jest 

czasami niemożliwa.Szanowni Państwo,

W związku z planowanymi zmianami w układzie komunikacyjnym autobusów chciałam wyrazić swój sprzeciw w kwestii skrócenia trasy linii 112. Nie bardzo rozumiem dlaczego otwarcie nowych stacji 

metra ma skutkować w pogorszeniu połączeń komunikacyjnych z Bielanami. Linia 112 jest ostatnią linią (po zmianie trasy linii 184) bezpośrednio łączącą okolice Ratusza bemowskiego (osiedla Górce, 

Jelonki) ze Starymi Belanami. W związku z bardzo ubogą ofertą szkół ponadpodstwowych (na terenie dzielnicy Bemowo mieści się zaledwie 1! publiczna szkoła ponadpodstawowa) młodzież zmuszona 

jest codziennie dojeżdżać do szkół średnich w dzielnicach sąsiednich (głównie na Wolę i Bielany). Poranne kursy linii 112 są wręcz przepełnione (już na przystanku Kazubów, z którego korzystam) i 

większość uczniów wysiada z autobusu właśnie na Bielanach (głównie na przystanku Bielany Ratusz, przy którym mieszczą się dwie szkoły średnie, ale także na wcześniejszym przystanku Żeromskiego 

przy LII LO). Nie bez znaczenia są także przepełnione bemowskie szkoły podstawowe (pracujące na 2 i 3 zmiany), co zmusiło rodziców do wożenia dzieci do szkół bielańskich. Dzieci ze starszych klas 

szkół podstawowych dojeżdżają do szkoły samodzielnie korzystająć z linii 112. Skracając trasą linii 112 pozbawicie dużą część mieszkańców Bemowa, a przede wszystkim uczniów, bezpośredniego 

dojazdu na Bielany. 

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym skróceniem trasy linii 520 chciałbym wyrazić swój stanowczy sprzeciw przeciwko takiemu rozwiązaniu.

Jestem mieszkańcem osiedla Przyczółek Grochowski w Dzielnicy Praga-Południe oraz pracownikiem Urzędu Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90. Od pięciu lat korzystam regularnie z linii nr 520 

dojeżdżając codziennie do pracy. Planowane przez Państwa skrócenie trasy spowoduje znaczące wydłużenie czasu mojego dojazdu oraz powrotu, z pracy do domu. Jeżeli zmiana taka zostanie 

wprowadzona, będę zmuszony do dwukrotnego przesiadania się. Pierwsza przesiadka z autobusu do pierwszej linii metra, a druga przesiadka z metra do autobusu lub tramwaju. Obecnie, podróżuję 

linią nr 520 bez konieczności przesiadania się, czas podróży do pracy oscyluje w okolicach 40 minut. Jest to połączenie wygodne i szybkie.

W istniejących okolicznościach, stanowczo nie zgadzam się z planowanym przez Państwa skróceniem trasy linii 520.

Ja niżej podpisana mieszkanka bloku Redutowa 43 w Warszawie zwracam się z prośbą

o przeniesienie w/w przystanku na wcześniejsze przystanki, które obowiązywały przed rozpoczęciem budowy metra.

Pierwszy z nich znajdował się jadąc od ulicy Górczewskiej po prawej stronie przy pawilonach na ulicy Olbrachta przed rondem

/do dnia dzisiejszego stoi tam przystanek i ławki dla pasażerów/.

Rozumiem konieczność wprowadzania zmian jednak miały być one do odwołania tymczasem od dnia 25.01.2020 przystanek 

Redutowa 52 jest w bardzo bliskiej odległości od naszego bloku na którym zatrzymują się 4 autobusy dzienne 

 167  155 / wcześniej przystanek Redutowa 53 – zmiana od w/w dnia oraz

197  154/  które kursują od chwili oddania części ulicy Górczewskiej przez ulicę Jana Olbrachta

W ciągu dnia na przystanku Redutowa 52 zatrzymuje się 294 autobusów /wg rozkłady jazdy/

 Bardzo proszę o rozpatrzenie przeniesienia tego przystanku , ciągły hałas i pisk zatrzymujących się autobusów,dzwonki są

uciążliwe dla nas mieszkańców. Pasażerowie ich zachowanie i rozmowy od wczesnych godzin rannych do nocnych, stanie bezpośrednio

pod drzwiami wejściowymi do naszych domów to kolejne utrudnienie. Wiem ze przystanki są potrzebne,ale ta lokalizacja jest godna

ponownego rozpatrzenia i konsultacji. Wszystko to słyszymy przez otwarte okna naszych mieszkań.

Przystanek ten znajduje się bezpośrednio przy krawężniku, nie oddziela go nawet najmniejszy pas zieleni.

Dodatkowo przez linię nocną na ławce przesiaduje ‘’ różny element ‘’ oczekujący na autobus, przez co dochodzi do częstego zakłócania ciszy nocnej.

Bardzo proszę o rozpatrzenie mojego wniosku o przeniesienie Przystanku Redutowa 52    



Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!

NIE zgadzam się na cięcie trasy oraz częstotliwości mojej linii – linii 102.

1) Domagam się aby 102 jeździło częściej niż dotychczas, tj. zamiast co 20 minut to co 12 minut w szczycie i co 15 minut poza szczytem w dni robocze oraz co 20 minut w soboty i niedziele.

2) Chcę by linia 102 łączyła nadal Grochów, Saską Kępę, Powiśle, Trakt Królewski i Pl. Grzybowski oraz dodatkowo łączyła nowe osiedla przy Chrzanowskiego, lepiej obsługiwała Saską Kępę, 

umożliwiała na Powiślu dotarcie do Krakowskiego Przedmieścia oraz do samego Pl. Grzybowskiego zgodnie z następującą trasą:

PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA – Chłopickiego – Szaserów – Wiatraczna – Chrzanowskiego – Podskarbińska – Międzyborska (powrót przez Grenadierów) – Waszyngtona – Międzynarodowa – 

Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – Most Poniatowskiego – Wioślarska – Ludna – Solec – Dobra – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – Nowy Świat – Krakowskie Przemieście – Królewska – Pl. 

Grzybowski – Twarda – Em. Plater – EMILII PLATER

3) Chcę by tak jak teraz - w ramach testów pojazdów Mercedes eCitaro - na linii 102 były wykorzystywane ciche i bezemisyjne autobusy elektryczne.

Z wyrazami szacunku!

Szanowni Państwo, 

Wnoszę o zachowanie dotychczasowej trasy linii autobusu 171. 

Rozkład obecnych przystanków jest bardzo wygodny i dogodny, szczególnie dla dzieci dojeżdżających na zajęcia dodatkowe do Pałacu Młodzieży. 

Dzień dobry,

Jako mieszkaniec Jelonek Północnych chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami dot. planowanych zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu zachodniego odcinka linii M2.

Kilka rzeczy mi się nie spodobało, jedną z najbardziej kontrowersyjnych jest skrócenie linii 112, co po usunięciu linii 28 z bemowa odbiera kolejne wygodne połączenie na bielany i żoliborz. Linia 122 

niestety nie jest najwygodniejszym zamiennikiem, ze względu na okrężną trasę, a za razem długi czas przejazdu.

Ponowne wątpliwości mam do autobusu 105 na browarną. Uważam, że kilka kursów na godzinę (nawet co 15-20 minut) powinno zostać. Usuwanie bezpośrednich dojazdów, propounując przesiadki 

moim zdaniem nie jest dobrym rozwiązaniem. Prowadzi to do przesiadek do samochodów i niechęci osób niepełnosprawnych do komunikacji miejskiej.

Chciałbym zaznaczyć też, że częstotliwość 109 po zmianach będzie zdecydowanie za niska. Uważam że autobusy powinny odjeżdżać z pętli przynajmniej raz na 10/12 minut. Te tłumy pasażerów, jakie 

widać codziennie rano w tym autobusie, nie przesiądą się do wydłużonych linii podmiejskich, ponieważ one będą przetłoczone, szczególnie po atrakcyjnym wydłużeniu tych linii do stacji Księcia Janusza.

Jest to również bardzo dobra bezpośrednia linia dojazdowa na dworzec centralny. Częstotliwość 20 minut to tak jakby tego autobusu nie było.

Jest to moja największa obawa, ponieważ jako mieszkaniec okolicy pętli górczewska do czasu otwarcia stacji metra w tej okolicy, każda zmiana jest coraz bardziej dotkliwa, ale jeżeli komunikacja okaże 

się dodatkowo niewydolna, mieszkańcy przesiądą się po prostu do samochodów.

Pozytywnie opiniuję wydłużenie 149 i linii podmiejskich. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że liczba pasażerów może drastycznie wzrosnąć i w godzinach szczytu do tych autobusów może być już 

ciężko wsiąść.

PS Wydłużenie linii podmiejskich ośmiela mnie też poprosić o rozważenie linii nocnej do Babic, przynajmniej na rynek.

Szanowni Państwo,

Wnioskuje o utrzymanie kursowania linii 105 do przystanku Browarna 

) Myślę, że że warto wprowadzić autobus, który dowiózłby mieszkańców i pracowników z Woli do Dworca Zachodniego od strony Tunelowej. Brakuje takiego połączenia, 103 rzadko jeździ i omija dużą 

część Woli. Przykładowy przebieg: Os. Górczewska - Hala Wola - Ciepłownia Wola - PKP Wola (Kasprzaka) - Krzyżanowskiego - Dw. Zachodni (Tunelowa). 

2) Linia 105 nie powinna kończyć się na Cm. Wolskim z uwagi na dużą liczbę pasażerów wsiadających na przystanku Ciepłownia Wola. Jest to bardzo dogodne miejsce przesiadkowe dla wysiadających 

z autobusów podmiejskich, tramwajów oraz autobusów z Włoch i Ursusa. 

3) Tą cześć kursów linii 105, która miała wg propozycji zaczynać na Cm. Wolskim, mogłaby utworzyć nową linię która by zaczynała trasę na pętli Nowe Włochy lub Ursus-Ratusz. Odcinek ul. 4 czerwca 

między przystankami Nowe Włochy a Lazurowa nie jest dość pokryty połączeniami autobusowymi.

Dzień dobry

Jestem pracownikiem samorządowym m. st. Warszawy, mieszkającym na wysokości Placu Kasztelańskiego. Do pracy w kierunku Bielan jeżdżę tramwajem lub autobusem linii 112.

Z pracy natomiast wracam tylko autobusem linii 112. Dlaczego? Ponieważ na Placu Kasztelańskim tramwaj jadący z kierunku Bielan nie zatrzymuje się. Przystanek tramwajowy w kierunku ulicy 

Górczewskiej JEST, 

natomiast przystanku tramwajowego w kierunku ulicy Połczyńskiej NIE MA! 

W związku z powyższym, jeśli mnie, mieszkańcowi Jelonek, trzeba odebrać autobus linii 112 (chociaż widzę wiele osób jeżdżących tą linią wcale nie od Nowego Bemowa lecz kiedy wsiadam są oni już w 

autobusie), to apeluję 

o zorganizowanie brakującego przystanku dla tramwajów jadących w kierunku ulicy Człuchowskiej, nawet jeśli byłby to przystanek bez wysepki, jakich wiele w naszym mieście.

Myślę, że nie będzie lepszej okazji na naprawę wieloletnich zaniedbań, niż obecna reorganizacja komunikacji miejskiej, związana z otwarciem nowego odcinka II linii metra.

Przy okazji zaniedbań należy przypomnieć, że sygnalizacja świetlna na Placu Kasztelańskim została zainstalowana dopiero po kilku wypadkach osób przechodzących tu przez jezdnię.

Tak więc jeszcze raz apeluję i proszę o przystanek.
Dzień dobry

Jestem mieszkanką osiedla Górce na Bemowie.

Absolutnie nie popieram propozycji skrócenia tras autobusów 112 i 171.

Autobus 112:

-na żadnym odcinku nie dubluje się z metrem,

-bez przesiadek łączy zachodni kraniec Warszawy ze wschodnim krańcem,

-jest niezastąpiony w komunikacji między:

Karolinem, Jelonkami, Górcami, Nowym Bemowem, Chomiczówką, Piaskami, Bielanami, Marymontem, Kępą Potocką, Wisłą, Żeraniem, Tarchominem, Białołęką, Bródnem, Targówkiem, Markami.

Autobus 171:

-dowozi bezpośrednio rzesze kibiców na stadion Legi,

-jest bezpośrednim połączeniem Bemowa z wieloma miejscami spacerów, rekreacji, kultury i sztuki:

 Park im. J.Sowińskiego z amfiteatrem, (gdyby nadal jeździł ul. Elekcyjną do  ul. Wolskiej )

 Park im. E.Szymańskiego z basenami, kanałkiem, stawami, fontannami,

 Teatr Kamienica, (gdyby jeździł al. Solidarności do pl. Bankowego czyli "po   staremu")

 Kino Muranów,

 Ogród Krasińskich,

 Teatr Wielki i Teatr Narodowy,

 Ogród Saski,

 PKiN z teatrami, kinami i wystawami,

 Trakt Królewski,

 Muzeum Narodowe,

 Teatr Buffo,

 Teatr Imka,

 Park im. marsz. E. Rydza-Śmigłego,

 Torwar,

- z miejscami do parkowania przy w/w obiektach jest bardzo źle dlatego bezpośrednia komunikacja publiczna jest niezbędna.

Szanowni Państwo,

proszę nie ograniczać swobody transportu mieszkańców dzielnicy Wola i nie zmuszać ludzi do ciągłego przesiadania się! 

Warszawa (jak Państwo wiedzą) nie ma rozbudowanej sieci metra i zabieranie tak ważnych połączeń po otwarciu 3 stacji metra na Woli (raptem drugiej linii) jest po prostu niepoważne.

Ps.

Zachęcacie do korzystania z komunikacji miejskiej ograniczając częstotliwość kursowania (okropny tłok w tramwajach) i zabierając linie! BRAWO!



Szanowni Państwo,

chciałabym zgłosić swoje uwagi dotyczące planowanych zmian w rozkładach jazdy autobusów na Woli po otwarciu metra. 

Dotyczą one dwóch linii autobusowych: 109 i 171.

109 jest linią łączącą Wolę z Dworcem Centralnym, do którego nie dojeżdża bezpośrednio żadna linia metra. Dworzec Centralny jest jednym z najważniejszych punktów komunikacyjnych na mapie 

Warszawy, jest węzłem przesiadkowym na wiele innych linii, więc musi być możliwe łatwe i niewymagające przesiadki dojechanie do niego z Woli. Ponadto osoby  dojeżdżające autobusem z Woli na 

dworzec nie mogą znaleźć się w sytuacji  zwiększonego ryzyka spóźnienia się na pociąg lub konieczności wyjścia z pracy lub z domu wcześniej, bo autobus jeżdżący do najważniejszego miejsca 

komunikacyjnego w Warszawie będzie jeździł tylko raz na 20 minut (nie doliczając spóźnień w stosunku do rozkładu, które trzeba w rzeczywistości brać pod uwagę). W związku z wagą Dworca 

Centralnego jako węzła komunikacyjnego autobusów i pociągów stanowczo nie zgadzam się z propozycją zmniejszenia obecnej częstotliwości kursowania linii 109, ponieważ zmniejsza i utrudnia to 

dostęp mieszkańców Woli do bardzo istotnego punktu na mapie miasta. 

171 jest linią łączącą Wolę nie tylko z Dworcem Centralnym, którego wagę opisałam powyżej, ale także jadącą przez wiele innych istotnych nie tylko dla mieszkańców Woli miejsc: przystanki na al. 

Jerozolimskich, które dowożą ludzi do różnych punktów w Centrum, plac Trzech Krzyży, Powiśle, park Agrykola, Torwar. Drastyczne skrócenie tej trasy szkodzi nie tylko mieszkańcom z Woli, ale też np. 

Powiśla, czy osobom przejeżdżającym do lub przez centrum, czyli ludziom nie mającym nic wspólnego z otwarciem metra daleko na Woli. W przypadku tej linii autobusowej w związku z wagą Dworca 

Centralnego jako węzła komunikacyjnego autobusów i pociągów oraz z faktem, że linia 171 dojeżdża w wiele innych ważnych miejsc na mapie miasta, do których nie dojeżdża żadne metro, stanowczo 

nie zgadzam się z propozycją skrócenia trasy 171.

Jeśli chcą Państwo, żeby jakiś autobus dowoził pasażerów z Chomiczówki do metra Księcia Janusza i kończył tam trasę, to może lepszym rozwiązaniem jest skrócenie linii 171 tak, żeby jeździło od 

ronda Daszyńskiego po starej trasie do Torwaru, a osobną linię skierować z Chomiczówki do Księcia Janusza. 

Dzień dobry,

W związku z informacją o zmniejszeniu częstotliwości kursowania autobusu 105 do metra Rondo Daszyńskiego chciałbym krytycznie odnieść się do tego pomysłu. Codziennie podróżuję tym autobusem 

i już na przystanku Człuchowska autobusy są pełne. Zmniejszenie częstotliwości kursowania tej linii na odcinku bemowskim będzie skutkowało tym, że nie będzie można wejść do takiego autobusu.

Powyższe łączy się z nowym autobusem 271, który będzie stał w korku na skrzyżowaniu ul. Człuchowskiej i Powstańców Śląskich (lewoskręt 10-15 min do skrętu) a dalej przy Górczewskiej i 

Powstańców Śląskich (10-15 min do skrętu w prawo). Podróż linią 271 w godzinach porannych będzie zajmowała więcej czasu niż dojazd do metra Rondo Daszyńskiego. Rozwiązaniem jest buspas na 

ul. Powstańców Śląskich, bez tego dojazd do metra będzie zajmował ok. 30-40 min. 

Zostawienie porannej i popołudniowej częstotliwości 105 oraz buspas na Powstańców Śląskich

Kiedy dobiegnie końca budowa II linii metra bo z tego co wiem budowa metra w dzielnicy Wola miała być zakończona do 29.11.2019 a z tego co widze budowa metra nie została zakończona o nadal 

trwają prace budowlane w Metrze oraz trwają prace równiez przy wiatach i na wiatach do wejść do metra. Kiedy budowa metra w dzielnicy Wola będzie zakończona??

Dzień dobry,

Propozycja aby pasażerowie z autobusów przesiadali się na stacji Księcia Janusza – to jakaś porażka. Czy ktoś policzył czy wszyscy się zmieszczą na peronie stacji?

Policzyłem obecny czas przejazdu z Bemowa na pl. Bankowy i po zmianach. 

Przed zmianami autobus E-2 lub 171 bez przesiadek, czas ok 30 minut. 

Po zmianach będzie dłużej i trzeba się przesiadać dwa razy autobus -> II linia metra -> I linia metra albo tramwaj.

Metro miało skrócić czas podróży. 

Metro miało być dla ludzi. 

Proponuję poczekać do zakończenia budowy II linii metra na Bemowie i wrócić do sprawy za ok. 1,5 roku. 

Opinia dotycząca przedstawionych zmian – negatywna.

Uprzejmie proszę o  przerzucenie tras 171 i 184  z uwzględnieniem Starego Bemowa, gdyż zwiększyła się liczba mieszkańców i to znacznie (ul. Dywizjonu 303, Kocjana, Lazurowa,) , a ponadto wzrosła 

ilość studentów Wat , glownie cywilnych.Powoduje to w godzinach szczytu horror-Wystarczy spróbować przejechać się jako rodzic z wóżkiem, 

Witam!

W zwiazku z kolsuntacjami w/s zmian w kursowaniu autobusow po otwarciu 2 lini metra na woli chcialbym zwrocic uwage na potrzebe przywrocenia kursowania lini 520 do przystanku Znana. Dla 

mieszkancow obu stron ul. Olbrachta(i ulic przylegajacych) od ul. Redutowej w strone Bemowa, w tym durzych nowych osiedli przy Sowinskiego i Szulborskiej itd. Linia 520 byla idealnym polaczeniem m 

in. z urzedem dzielnicy Wola przy al. Solidarnosci, ratuszem przy pl. Bankowym, i innymi urzedami,sklepami, placowkami zdrowia itp na trasie tej lini. Chce tez zauwazyc ze kursowanie metra nie 

rozwiaze obecnych utrudnien mieszkancow w/w obszarow, gdyz jego trasa przebiega zupelnie inaczej niz lini 520. Pisze ta prosbe w imieniu swoim i bardzo wielu sasiadow.

Szanowni Państwo!

Jestem mieszkanką Odolan od 2017 roku. Ogólnie uważam, że Warszawa jest świetnym miastem, wspaniale się rozwija i nie mamy czego się wstydzić porównując z innymi stolicami Europy (poza 

powietrzem, to jasne).

Chciałabym zgłosić problem zatłoczonych autobusów linii 105, które w godzinach szczytu nie mieszczą pasażerów. Często trzeba przepuścić kilka kolejnych autobusów, co oznacza spóźnienie do 

pracy, czy szkoły.

Mój syn dojeżdża na godzinę 8.00 do liceum przy ul. Konopczyńskiego, nieopodal stacji metra Nowy Świat Uniwersytet. Autobusem 105 na Rondo Daszyńskiego i dalej metrem. Dojazd w sumie zajmuje 

mu 50 minut (na 8.00) lub 30-40 minut (na 9.00), podczas gdy poza godzinami szczytu wynosi on 20 minut (ja także jeżdżę na tej samej trasie do pracy, ale nieco później). Jednocześnie, mam wrażenie, 

że autobus 255 jadący ulicą Jana Kazimierza nie spełnia swojej roli. W godzinach szczytu stoi w korku na Jana Kazimierza i Ordona, i dalej na Kasprzaka do wysokości torów PKP, a poza godzinami 

szczytu jeździ prawie pusty. Jedynie po południu jedzie sprawnie i wiezie faktycznie mieszkańców.

Wiele winy stoi jednak po stronie mieszkańców, którzy jadą z osobna samochodami, ale zmiana nawyków chyba wymaga większej edukacji, ale też zmniejszenia problemu zatłoczonych autobusów. 

Sama jestem kierowcą, ale jeżdżę do centrum komunikacją miejską. 

Pozdrawiam i trzymam kciuki za udane rozwiązanie niełatwych problemów komunikacyjnych.

Dzień dobry,

Nazywam się Iwona Nowicka i mieszkam przy ul. Redutowej 43 od urodzenia tzn. już prawie 55 lat, a więc pond jeden przystanek dojścia do stacji metra Księcia Janusza. Pracuję przy Pl. Trzech Krzyży i 

po Waszych propozycjach zmian w liniach autobusowych nie będę miała czym dojechać do pracy i do Centrum a moimi autobusami były do tej pory 155 lub 167 plus 171. Jak tutaj mieszkam tyle lat 

jeszcze nie było tak kiepskiej propozycji dojazdu do Centrum jak teraz.

Tak więc apeluję do Państwa o:

1) zachowanie linii 171 na takiej trasie jak do to jest teraz; co z tego, że ten autobus dowiezie ludzi do stacji metra Księcia Janusza a co dalej? Przecież on ma zupełnie inna trasę niż metro a na metrze 

wszystko się nie kończy; autobus ten jest bardzo oblegany; obecnie ma lepszą trasę (tzn. Kasprzaka i potem Emilii Plater) niż przed budową linii metra kiedy to jechał przez Plac Bankowy w bardzo 

zatłoczonym miejscu;

2) zachowanie trasy linii 167 przez Redutową a nie Elekcyjną bo przecież więcej ludzi mieszka na Redutowej niż na Elekcyjnej, gdzie są parki;

3) i może jakiś jeszcze jeden autobus z tych terenów, gdzie mieszkam i mieszka bardzo dużo ludzi do Centrum bo tak zatłoczycie metro, że nie będzie można do niego wejść.

Mam nadzieję, że weźmiecie Państwo pod uwagę moje uwagi. Dwie linie metra w takim mieście jak Warszawa to wcale nie jest szczyt rozkoszy żeby likwidować linie autobusowe. Dużo podróżuję po 

świecie i wiem co mówię.

Witam,

chcialbym odniesc sie do planowanych zmian w kursowaniu autobusow po otwarciu metra na Woli.

Prosze zauwazyc, ze na Redutowej powstalo duze nowe osiedle przy zajezdni, a na jego tylach powstawac beda nastepne. Po planowanych zmianach mieszkancy tych osiedli beda mieli do dyspozycji 

dwa autobusy 154 i 197.

Niestety zaden z nich nie jezdzi w strone centrum. 154 jest linia, ktora stoi w najwiekszych korkach (Grojecka, Banacha, Al. Krakowska, Zwirki i Wigury) i jezdzi bardzo nieregularnie.

Wydaje mi sie, ze lepszym rozwiazaniem byloby pozostawienie linii 167 na ulicy Redutowej. Na ulicy Elekcyjnej wydaje mi sie, ze jest mniej mieszkancow, a poza tym maja oni do dyspozycji 184 i 109, 

ktore dowioza ich w strone centrum.Szanowni Państwo,

zdecydowanie prosimy o zachowanie dotychczasowej trasy autobusu 171.

To bardzo ważna linia i wymuszenie konieczności przesiadki na stacji Świękorzyska jest złym rozwiązaniem, szczególnie dla starszych osób, które nie zawsze dobrze radzą sobie z wędrówką po 

peronach.Drodzy Państwo,

Już niebawem zostanie uruchomiona dalsza część wolskiej trasy warszawskiego metra.

Mieszkam przy ul. Olbrachta i przed budową metra w roku 2010 miałam bardzo wygodny transport do centrum dwóch linii – 422 i 520.

Linia 422 została zabrana z ul. Olbrachta, inną trasą zaczęła jeździć na Bemowo. Bardzo wygodna i przyspieszona linia 520 (nasza ukochana pętla przy ul. Znanej) została skrócona wyłącznie do ul. 

Płockiej.

Aby dojechać np. do kina Femina czy okolic dworca centralnego bez kłopotliwych przesiadek, musiałam chodzić z dziećmi do tramwaju (Przystanek Sowińskiego). Nie jest to miła droga, zwłaszcza 

jesienią i zimą, gdy zmrok zapada bardzo wcześnie – prowadzi przez cmentarz, częściowo jest słabo oświetlona przez brak latarni.

   

Chciałam zapytać, od kiedy powróci na ulicę Olbrachta jakiś dobry autobus, może będzie to 520?

Bardzo o to prosimy – zwłaszcza mieszkańcy bloków przy ul. Olbrachta 23, 23a i 23b 



Szanowni Państwo,

chciałabym wyrazić swoje zdanie i potrzeby dotyczące komunikacji miejskiej po otwarciu metra przy ul. Górczewskiej. 

Bardzo przydałby się bezpośredni autobus jadący na trasie od Ratusza Bemowo do przystanku Deotymy. Wielu rodziców w tym ja zaprowadza swoje dzieci do żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych 

w tym rejonie. Obecnie musimy się przesiadać co jest bardzo uciążliwe zwłaszcza z małym dzieckiem w wózku.

Kolejne bardzo ważne bezpośrednie połączenie to z przystanku Deotymy w stronę Woli do ul. Płockiej.

Oczywiście przywrócenie dawnego kursu linii 109 łączącego Ratusz Bemowo i Płocka Szpital jest także bardzo istotne, ponieważ metro na Bemowie dopiero się buduje i obecnie potrzebujemy takiego 

bezpośredniego połączenia, aby móc dostać się do pracy, szkoły itp.

Bardzo proszę o uwzględnienie mojej prośby podczas ustalania nowych tras komunikacji miejskiej na Woli.Nie zgadzam się na wprowadzenie zmian trasy autobusu 105, gdzie wszystkie kursy dojeżdżałyby jedynie do Ronda Daszyńskiego i jeździłyby rzadziej niż dotychczas. W chwili obecnej przed otwarciem 

kolejnego etapu II linii metra, już jest mało kursów jeżdżących bezpośrednio z naszej części Woli czy też Bemowa do centrum, dlatego uważam likwidacje kursów 105 jeżdżących do Browarnej, czy też 

kursowania linii 171 na Torwar za niewłaściwe. Warto dodać, że metro w układzie dwóch linii nie dociera wszędzie do centrum miasta, przesiadanie się więc z autobusu na II linię metra, potem na I linię 

metra i kolejno jeszcze na autobus czy tramwaj aby dotrzeć np. w okolice Placu Trzech Krzyży czy na Torwar, który jest miejscem dużych imprez kulturalnych i sportowych, wydłuża znacznie czas 

podróży.

Pragnę zauważyć, że Odolany są obecnie bardzo intensywnie rozwijającym się urbanistycznie obszarem, gdzie z roku na rok przybywa setek mieszkańców. W trakcie lub w planach jest budowa 

kolejnych osiedli, w tym np. Bliska Wola Tower na rogu Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia, gdzie wyrasta jeden z największych bloków w Polsce (1800 mieszkań), więc będzie go zamieszkiwało ok. 5 

tys. mieszkańców. Zmiany w układzie komunikacji po otwarciu kolejnego etapu II linii metra powinny więc nadążać za ww. czynnikami.

Niezrozumiałe jest też tak drastyczne zmniejszanie częstotliwości kursowania linii 109, która zapewnia szybkie połączenie do największego warszawskiego dworca kolejowego, jak również likwidacja linii 

155, która jest dobrym uzupełnieniem dotychczasowej siatki połączeń na Woli.

W związku z tym postuluję:

1. Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej do Browarnej,

2. Utrzymanie kursowania linii 171 w obecnej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej na Torwar,

3. Utrzymanie kursowania linii 155 w obecnej częstotliwości,

4. Utrzymanie kursowania linii 109 w obecnej częstotliwości.

Dzień dobry,

chciałabym przesłać moje sugestie dotyczące komunikacji miejskiej na Woli (a konkretniej w rejonie Odolan).

1. Pozostawić przystanek Ordona w stronę centrum, tam gdzie znajduje się obecnie (za skrzyżowaniem, na którym łącznie zatrzymują się wszystkie autobusy - jadące z Kasprzaka, 255 z Ordona i 

reszta z Elekcyjnej).

2. Pozostawić linię 171 do centrum - jeździ ono "obok" metra, np. żeby dojechać w okolice Emilii plater wymaga przesiadek i/lub dojścia sporego kawałka na piechotę.

3. 109 i (z nadzieją) pozostawiona linia 171 zatrzymujące się na przystanku Ordona w stronę centrum, razem z resztą autobusów tam jeżdżących.

4. 109 ze zwiększoną częstotliwością, albo pozostawienie 171 (jedyny autobus jadący do dworca centralnego raz na 20 minut to za rzadko).Dzień dobry,

w ramach konsultacji zgłaszam następujące postulaty co do kształtu układu komunikacyjnego po otwarciu metra na Woli.

1. Przywrócenie linii 506 na odcinku Jelonki - Śródmieście.

Ta linia jest niezbędna do czasu uruchomienia linii tramwajowej na ul. Człuchowskiej. Rejon Jelonek Południowych będzie ominięty przez metro szerokim łukiem, a czas dojazdu z przesiadką do metra 

będzie dłuższy od czasu, w jakim pokonywała dystans do Śródmieścia linia 506 (wiecznie zatłoczona, bo była idealną opcją w tej relacji).

Propozycja uruchomienia linii 105B dowodzi, że Jelonki Południowe i Odolany to różne obszary, wymagające różnych rozwiązań komunikacyjnych, a nie tej samej linii 105. Przypominam, że z dzielnicy 

Ursynów nadal jeżdżą do Śródmieścia przyspieszone 503 i 504, mimo że Ursynów jest położony wzdłuż linii metra, a nie w poprzek, jak (wg planów) Bemowo (czyli mieszkańcy Ursynowa mają metro 

bardziej "po drodze"). Jeśli jest uzasadnienie dla istnienia linii 503 i 504, to tym bardziej jest uzasadnienie dla 506. Brak przywrócenia tej linii oznacza dzielenie mieszkańców Warszawy na lepszych i 

gorszych.

Propozycję dojazdu do Śródmieścia z absurdalną przesiadką przy rondzie Daszyńskiego pominę milczeniem. Proszę tylko pamiętać, że Śródmieście często nie jest celem podróży, a miejscem kolejnych 

przesiadek np. przy dw. Centralnym. Ile takich przesiadek pasażer ma odbywać podczas jednej podróży? I dlaczego akurat pasażer z Jelonek czy Bemowa, podczas gdy pasażer z Pruszkowa, 

Legionowa albo Józefowa dojeżdża do centrum Warszawy wygodniej i szybciej? No i ile jeszcze osób da się wepchnąć do fatalnie zaprojektowanego łącznika M1-M2, zanim wydarzy się jakieś 

nieszczęście?

1a. Tramwaj na Człuchowskiej

Przy okazji chciałbym przypomnieć, że linia tramwajowa na ul. Górczewskiej powstała tylko dlatego, że linia metra miała biec pod ul. Połczyńską lub Człuchowską. Od początku planowano odrębne formy 

komunikacji szynowej dla Jelonek Północnych i Południowych, bo po prostu obszar ten jest zbyt rozległy. Po przywróceniu torów na ul. Górczewskiej linia 10 będzie tam jeździła pusta (dublując metro 

zarówno lokalnie, jak i w relacji do Śródmieścia), a Jelonki Południowe pozostaną bez tramwaju, bez metra i - według planów - bez przyspieszonej linii 506. Brak logiki takiego rozwiązania jest 

porażający. Tramwaj na Człuchowskiej jest potrzebny "na wczoraj".

2. Pozostawienie linii 112 bez zmian.

Krótko: 112 nie ma nic wspólnego z budowanym odcinkiem metra. Pełni zupełnie inną rolę jako linia obwodowa, spinająca w całość różne części dzielnicy Bemowo i łącząca ją z sąsiednimi Bielanami. 

Linia jest bardzo popularna mimo kursowania tramwajów na Powstańców Śląskich - może dlatego, że Chrzanów, Jelonki i Bemowo intensywnie się zabudowują i popyt na komunikację rośnie. Otwarcie Szanowni Państwo! 

Po przejrzeniu propozycji zmian, proszę o uwzględnienie moich sugestii i potrzeb: 

Mieszkam przy przystanku Antka Rozpylacza, widzę więc z czym na cidzien i ja i mieszkańcy muszą się mierzyć jeśli chodzi o komunikację.

1.520 - niegdyś szybkie,świetne,bezpośrednie połączenie z Centrum Powinno ak dawniej wrócić na Olbrachta i kończyć bieg na Znanej. Przez ostatnie lata,gdy trwała budowa metra, nie było żadnego 

bezpośredniego połączenie z centrum. A przecież jest tu pełno starszych osób, działkowiczów,dzieci. Jest to niezbędne. Starsi ludzie nie dadzą rady dojść do metra, a każda przesiadka jest 

problematyczna. Mnie dojście do Górczewskiej zajmuje 10 min. A przecież z tej części Górczewskiej ludzie dojeżdżają do Artusa, przychodni, parku i nie mają żadnego bezpośredniego połączenia. To 

skandal.

2. 109 ma jeździć rzadziej niż dotychczas. Protestuję! Już teraz często się spóźnia w godzinach szczytu i długo się czeka na autobus.

Poza tym, od ratusza Bemowo do pętli Górczewska brakuje połączeń. Tramwaje już nie jeżdżą, nie dano żadnej zastępczej komunikacji. Czesto w 109 czy 154 jest ogromny ścisk na tym odcinku,gdy 

autobusy będą jeździć rzadziej to będzie jakaś katastrofa. Uważam,że powinny jeździć częściej,a nie rzadziej.

Proszę pomyśleć o wszystkich mieszkańcach ,szczególnie starszych i najbardziej potrzebujących bliskiej komunikacji

Szanowni Państwo, 

Zgłaszam sprzeciw dot. planowanemu skróceniu lini autobusowej e-2 do przystanku Metro Ratusz Arsenał. Uniemożliwi to wielu mieszkańcom Warszawy dojazd do pracy na Woli, gdzie w znajduje się 

spora ilość budynków biurowych. 

Uprzejmie proszę o przywrócenie linii według poprzedniego planu kursowania linii e-2.

Z poważaniem, 

Witam Państwa

W imieniu swoim i sąsiadów z ul. Szeligowskiej i gen.Ludomiła Rayskiego mam propozycję w zmianie tras linii autobusowych w godzinach szczytu 6.30 – 8.30 ( dojeżdżających do Daszyńskiego)z 

kilkuletniej obserwacji.

Aktualnie linia 743 (przystanek - Chrzanów) jest przeładowana, (pasażerowie - młodzież do szkoły, kobiety z wózkami, pracujący w innych dzielnicach) kończą się prace na nowo wybudowanych 

blokach, przybędzie kilkuset mieszkańców i nie będzie szansy wejść do autobusu przy kursowaniu co 40 min.

Propozycje:

Linia 249 zwiększenie częstotliwości i przedłużenie trasy do Metra Księcia Janusza (obecnie Os. Górczewska) zamiast kilku brygad z linii 105 (obecnie dowożących pasażerów do Ronda Daszyńskiego)  

Ta niewielka zmiana byłaby znacznym ułatwieniem dojazdów do pracy mieszkańców tej części Bemowa - intensywnie się rozbudowującej w okresie zanim Metro zostanie ukończone w tym kierunku.

Dzień Dobry

W związku z planowanymi konsultacjami dotyczącymi zmian w kursowaniu autobusów na Bielanach prosiłbym o zmiany rozkładu jazdy autobusów lini: 

114,116, 203. W godzinach wieczornych do 24 jak i w dni nierobocze ruch tych autobusów zamiera i trudno się dostać z Metra Młociny 114 i 203 na Chomiczówkę i na odwrót. Często szybciej jest dojść 

pieszo!. W założeniu miały wozić ludzi do metra, 116, którym można się dostać do metra Marymont podzieliło również ten los. Obecnie od częstość jazdy tych autobusów zależy skuteczna komunikacja 

Chomiczowki z Centrum

Szanowni Państwo,

Chciałbym stanowczo przekazać swoją krytyczna opinie nt skrócenia trasy linii 520. 

Każdego dnia dojezdzam ja z Marysina gdzie mieszkam do pracy na Wolę oraz wracam. 

Nie ukrywam, że na całej trasie tj. Marysin - UD Wola jaka codziennie jeżdżę 2 razy, autobus jest pełen ludzi. Po skróceniu trasy linii 520 w moim i wielu innych pasażerów przypadku po uruchomienia 

nowych stacji metra na Woli nie wpłynie w żaden sposób jak Państwo tłumaczą na polepszenie się komunikacji w Warszawie. Wręcz przeciwnie. W opisanym wyżej przypadku wiele osób na tym straci. 

Z nowo otwartych stacji metra w tym przypadku wiele osób nie skorzysta. 

Proszę o poważne potraktowanie niniejszej opinii.

Witam 

Apeluje o pozostawienie linii autobusowej nr 105 na dotychczasowej trasie.

Plany likwidacji przystanku MENNICA bardzo utrudnia zycie mieszkancom pobliskich budynkow.

Bloki w poblizu w/w przystanku zamieszkuja w przewazajacej czesci  osoby starsze czesto niedolezne.

Zwracam sie z apelem do wlasciwych wladz o wziecie pod uwage trudnosci starszych ludzi.



Szanowni Państwo,

chciałam edytować swoją poprzednią wiadomość, ponieważ bardziej zależy mi na autobusie jadącym przez ul. Ciołka niż Deotymy, ponieważ żłobek mojego syna znajduje się przy ul. Ciołka.

W związku z tym bardzo przydałby się bezpośredni autobus jadący na trasie od Ratusza Bemowo do ul. Ciołka/Obozowa. Wielu rodziców w tym ja zaprowadza swoje dzieci do żłobka, przedszkoli i szkół 

podstawowych w tym rejonie. Obecnie musimy się przesiadać co jest bardzo uciążliwe zwłaszcza z małym dzieckiem w wózku.

Kolejne bardzo ważne bezpośrednie połączenie to z przystanku przy ul. Ciołka/Obozowa w stronę Woli do Płocka Szpital.

Oczywiście przywrócenie dawnego kursu linii 109 łączącego Ratusz Bemowo i Płocka Szpital jest także bardzo istotne, ponieważ metro na Bemowie dopiero się buduje i obecnie potrzebujemy takiego 

bezpośredniego połączenia, aby móc dostać się do pracy, szkoły itp.

Bardzo proszę o uwzględnienie mojej prośby podczas ustalania nowych tras komunikacji miejskiej na Woli.

Absolutnie nie zgadzam się na takie zmiany w komunikacji autobusowej!!!!!!!!

Dzień dobry,

myślę że pomysł na częstotliwość linii 109 jest chybiony (20/20/20). W tej chwili już od godziny 7 do 9 już na przystanku Klemensiewicza autobus jest zapełniony a częstotliwość kurowania wynosi 6 

minut. Totez dojazd do stacji metra byłby bardzo utrudniony. Dodatkowo póki co nie działa linia tramwajowa z przystanku osiedle Górczewska. Bardzo bym prosił o pozostawienie obecnej częstotliwości 

kursowania linii 109.Dzień dobry,

Załączam poniżej moje i sąsiadów uwagi w sprawie zmian komunikacyjnych po otwarciu wolskiego odcinka metra.

Niezbędne jest wzmocnienie obsługi komunikacyjnej zachodnich Odolan oraz Jelonek. Proponowane obecnie rozwiązania nie tylko nie poprawiają, ale w wielu miejscach pogarszają dostępność 

bezpośrednich połączeń z tych gęsto zaludnionych obszarów w kierunku Centrum, Powiśla czy Ochoty. Szczególnie skrócenie linii 105 będzie skutkowało pogorszeniem komunikacji z takimi obiektami 

jak Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Uniwersytecka, Ogród Saski, Galeria Zachęta czy Centrum Nauki Kopernik. Zmiany dotyczące linii 171 zlikwidują kolejne połączenie mieszkańców Woli z 

Powiślem.

Jednocześnie trzeba rozważyć zmianę planowanego przebiegu linii 154 na zachód tak, aby jechała ulicą Wolską aż do Powstańców Śląskich. Obecnie Zachodnie Odolany nie mają żadnego połączenia 

z kluczową arterią jaką jest ulica Żwirki i Wigury. Jazda na Lotnisko Chopina w najszybszym wariancie wymaga dwóch przesiadek i jazdy przez Centrum – jest to rozwiązanie absurdalne dla osób 

podróżujących z bagażem czy z dziećmi.

Układ komunikacyjny na Woli po otwarciu nowego odcinka metra powinien uwzględniać realne potrzeby mieszkańców oraz dynamiczny rozwój poszczególnych rejonów. Nowe biurowce w okolicy Ronda 

Daszyńskiego, intensywna i wciąż rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa Odolan, Bemowa, Jelonek i Ursusa sprawią, że potoki pasażerów będą się zwiększać. Nie można opierać całego systemu 

komunikacji tak dużej dzielnicy na jednej linii metra, która w rzeczywistości obsługuje jedynie część mieszkańców Woli. Priorytetem miasta powinno być rozwijanie sieci transportu zbiorowego poprzez 

zwiększanie dostępności i jakości połączeń. Nie może być tak, że jedne regiony lub dzielnice zyskują nowe połączenia kosztem innych. Stałe rozwijanie sieci i uwzględnianie rosnących potrzeb 

mieszkańców jest kluczowe dla popularyzacji transportu publicznego oraz poprawy jakości życia w mieście.

Prosze o pozostawienie lini autobusowych 171, 112, 184 na swoich dawnych trasach. Trasy te były od dawna dopasowywane do potrzeb mieszkańców. Wreszcie udało śię je bardzo dobrze 

zaprojektować i tu nagle nieprzemyślane innowacje. Skracanie tras prowadzi do ogromnega bezładu i nieustannego przesiadania się całych watach ludzi z jednego pojazdu do drugiego nieraz  

kilkakrotnie. Przykładem są trasy autobusów

 149, 320 które powinny być przedłużone. Nie dość źe nigdzie nimi nie można nimi dojechać to kurs kilkukilometrowy w jedną  trwa kilka minut. Autobusy tych  linìi więcej stoją na pętli autobusowaj niż 

jadą. Drogi proceder!Szanowni Państwo,

od wielu lat jestem związany z Warszawą i od blisko 4 mieszkam na Bemowie, na Jelonkach. Z zainteresowaniem śledzę aktualny stan dyskusji na temat proponowanych zmian tras linii autobusowych 

po otwarciu nowych stacji II linii metra. Osobiście cieszę się, że z przystanku znajdującego się blisko mojego bloku (Klemensiewicza) będę mieć możliwość dotarcia do metra za pomocą aż 7 lub 8 linii 

autobusowych. Liczę tylko, że nie będą one jeździły "stadami", czyli 2-3 autobusy różnych linii jednocześnie w odstępie 10-15 minut, co wydłużyłoby niepotrzebnie czas oczekiwania na przystanku 

autobusowym. Mam nadzieję, że II linia metra będzie ułatwieniem dla mieszkańców Jelonek i czas potrzebny na dotarcie do centrum Warszawy, w którym pracuję, znacznie się skróci. Pamiętam, że 

wiele lat temu przez Bemowo jeździło wiele linii przyspieszonych, które później zamieniono na zwykłe. Nie jestem pewien, kto podjął tę kiepską dla mieszkańców decyzję.

Z niepokojem jednak przyglądam się planowanym zmianom tras autobusowych, które zapewniają transport do sąsiednich dzielnic. Często podróżuję na Bielany aby spotkać się ze znajomymi oraz na 

uczelnię, którą wprawdzie skończyłem, ale nadal jestem z nią związany. Autobus bezpośredni z przystanku Osiedle Górczewska jest niepraktyczny z uwagi na długi czas jazdy spowodowany 

zygzakowatą trasą. Najlepsza jest dla mnie linia 112, ale mam daleko do przystanku i ją planuje się skrócić tak, żeby na Bielany jeździła z pętli Nowe Bemowo. Wiele lat temu spod bemowskiego ratusza 

jeździł autobus linii 184, który sprawnie łączył Bielany z dworcem Zachodnim. Niestety został on wycofany z tej trasy.

O ile komunikacja z Bielanami jest aktualnie sprawna, to nadal poprawy wymagają połączenia z Ursusem i Włochami. Cieszy mnie to, że po długich miesiącach od oddania wiaduktu nad torami 

kolejowymi (przedłużenie ulicy Lazurowej) uruchomiono autobus linii 220, ale 189 jadący w kierunku Włoch miewa chwila zastoju spowodowanego korkami na ulicy Dźwigowej. Ten sam problem ma 

również autobus 194.

Tym samym, zwracam uwagę na potrzebę zapewnienia prostszego i bardziej praktycznego połączenia Bemowa z sąsiednimi dzielnicami, co będzie pomocne mieszkańcom jadącym nie tylko do pracy w 

Śródmieściu, ale również i do szkoły lub przedszkola, na przykład by móc odebrać dzieci. Zwracam również uwagę na to, że może najrozsądniejszym wyjściem byłoby zostawienie linii autobusowych, tak 

jak są i dopiero po otwarciu nowych stacji metra, po przeprowadzeniu stosownych badań, powrócenie do pomysłu zmian tras.

Chciałbym również, żeby Warszawa przestała być miastem zorganizowanym na kształt sypialni, którego komunikacja zoptymalizowana jest pod potrzeby ludzi, którzy wcześnie wstają, potem jadą do 

pracy, wracają następnie do domu i już go nie opuszczają. 

Witam chciałbym napisać w sprawie zmiany linii112,otóż jak wiadomo linia ta łączy CH Marki z Karolinem gdzie są markety.jak są markety to i są ludzie pracujący w nich.Należę do grupy ludzi 

pracujących w Tesco i dojeżdżający z Bródna do miejsca pracy.z mojej załogi dużo ludzi dojeżdża z Pragi,Bielan.I linia 112 jest najdogodniejszą linią dojazdową /bezpośrednią/z domu do miejsca 

pracy.Nie licząc klientów robiących zakupy w Tesco jak i też w Bricomanie.dlatego skrócenie tej linii i zmuszenie ludzi do korzystania z linii metra jest bardzo nie rozsądne,powodujące też wydłużenie 

czasu dojazdu do pracy/możliwe spóznienia/konieczne przesiadki.Dlatego prosiłbym wraz z załogą Tesco dojeżdżającą do pracy o nie skracanie linii112,i nie komplikowanie nam życia i tak już ciężkiego.                                                                                            

Szanowni Państwo,

Wnioskuję o przywrócenie dawnego (przed rozpoczęciem budowy metra) rozkładu oraz trasy dla linii E2 (tzn. od Bemowa) oraz utrzymanie linii 171 wg dotychczasowej trasy.

Niezależnie od uruchamianej linii metra, autobusy linii E2 oraz 171 zapewniać powinny w dalszym ciągu możliwość dotarcia mieszkańcom Woli i Bemowa do innych (jak dotychczas) części miasta.

Proszę o przyjęcie mojego głosiu w sprawie pozostawienia Lini 102 na obecne trasie w Wolskim odcinku.

102 to jedyny autobus z Młynowa, który bez przesiadki z okolic młynowa dojeżdża bezpośrednio do centrum i na Nowy Świat.

Metro na Wolskim odcinku nie pokrywa trasy 102, a przystanki na Siedmiogrodzkiej/Grzybowskiej i Królewskiej są w kluczowych miejscach pomiędzy ulicami Kasprzaka a liniami tramwajowymi na 

Wolskiej/Solidarności. 

Nie wspomnę już o dojeździe do przychodni na Grzybowskiej dla wielu pacjentów. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o nie skracanie linii autobusowej nr 112 i 171. Państwa propozycja jest bardzo niekorzystna dla mieszkańców Bemowa.

Wiele ludzi korzysta z tej linii od Karolina aż do CH w Markach. Ja zresztą wsiadając do autobusu nr 112 przy Ratuszu na Bemowie zwróciłam uwagę, że zawsze autobus jest zapełniony, dlatego nie 

rozumiem skąd ta kontrowersyjna propozycja. 

Wprowadzenie linii 271 z Karolina wcale nie poprawi transportu, a właśnie go utrudni bo chcąc dojechać do Ch Marki z Karolina będzie trzeba 3 razy się przesiadać,  to jest jakiś absurd. 

Natomiast wycofanie linii 171 pogorszy połączenie Woli z Powiślem, Torwarem i Stadionem Legii. Przed budową metra było kilka połączeń linii autobusowych Bemowa Z Wolą m.in. 171, 190, E2, które 

chcą teraz Państwo zabrać a co za tym idzie utrudnić dojazd w tych dzielnicach.  Gdzie wcześniej można było dojechać jedną linią a teraz będzie trzeba na dwa, trzy razy się przesiadać. 

W związku z tym zwracam się z prośbą o pozostawienie tych kursów.

Proszę o pozostawienie linii 184 na obecnej trasie. Tym autobusem z ul. Elekcyjnej dowożę do szkoły trójkę dzieci, sam też pracuje na Bemowie. 

Wiem, że na siłę chcecie przerzucić wszystkich do nowej linii metra, ale metro na woli ma tylko 3 przystanki, więc w imieniu swoim i małżonki proszę, nie twórzcie patologicznej komunikacji. Zostawcie 

linię 184 na ul. Elekcyjnej. to dla Nas mieszkańców bardzo ważne połączenie i jedyne jakie nam zostało z Dworcem Zachodnim (bo autobus 154 już zabraliście). 

Witam.

Stanowczo protestuję przeciwko zmuszaniu pasażerów do korzystania z komunikacji "podziemnej" czyli metra.

Metro jest dobrodziejstwem ale dla tych którzy mieszkają w jego pobliżu. Proszę pomyśleć o tych dla których skrócenie linii autobusowych 171, 102, 520 było by codzienną, dodatkową "atrakcją" w 

postaci konieczności wielokrotnego przesiadania się. Dlaczego nie wróci na swoją poprzednią trasę autobus 171, dlaczego na ulicy Górczewskiej jest miejsce dla ścieżek rowerowych a nie ma dla 

autobusów komunikacji miejskiej. Mieszkamy w takiej części dzielnicy Wola że korzystanie z metra nie będzie najłatwiejsze i na dodatek chcecie Państwo zabrać nam autobusy jadące Górczewską ( linia 

171, 520 ). Czekałam na powrót tej komunikacji kilka lat. Proszę nas nie rozczarować.



Dzień dobry, 

Wobec proponowanych zmian na Odolanach po uruchomieniu kolejnych stacji metra linii M2, chciałbym odnieść się do likwidacji linii 155 i przeznaczenia linii 154/354 na przewóz pasażerów z okolic 

ulicy Redutowej do Metra Księcia Janusza. 

154 jest linią z wieloma trudnościami trwającymi od lat: konieczność stosowania krótkiego (i starego z nieokreślonego powodu) taboru, długa trasa, wiele skrętów, na których powstają zatory, a przez to 

kłopoty z punktualnością.

Nie wydaje się być to dobrym sposobem na lokalny szybki dostęp okolicznych osiedli do metra. 

Chciałbym zaproponować inne rozwiązanie do rozważenia:

Modyfikacja linii 255 w taki sposób, aby dawała więcej opcji dowozu do metra, jednocześnie służąc większej liczbie pasażerów bez konieczności stosowania dłuższego taboru. 

Proponowana trasa:

Rondo Daszyńskiego - Kasprzaka - Jana Kazimierza - Hubalczyków - Wolska - Redutowa - Olbrachta - Metro Księcia Janusza

Proszę zauważyć, że to świetne rozwiązanie na kilku płaszczyznach:

• mieszkańcy ulicy Jana Kazimierza mają wciąż dobry dojazd do/z metra

• mieszkańcy okolic ulicy Redutowej otrzymują szybki i wygodny dojazd do/z metra (autobusy opróżnią się po przejechaniu ulicy Jana Kazimierza i będą gotowe na pasażerów od początku Redutowej. 

Trasa krótka, zatem spora szansa na punktualność)

• Jana Kazimierza i okolice Redutowej uzyskują wygodne połączenie między sobą

• Trasa jest dłuższa, co pozytywnie wpływa na warunki pracy kierowców (wielokrotnie rozmawiałem z kierowcami i słyszałem opinie, że krótkie trasy są większym 

• obciążeniem psychicznym ze względu na rutynowość i dużą powtarzalność)

• usuwa potrzebę wprowadzania linii 354, która z jednej strony jest dobrym pomysłem, ale bardzo razi fakt, że okolice Redutowej kompletnie tracą przywilej korzystania z linii poza godzinami szczytu 

Potencjalnym problemem wydawać mógłby się manewr w okolicy pętli Cm. Wolski. 

Autobus jadąc od ulicy Redutowej musiałby skręcać w prawo z Wolskiej i wykonywać zawrotkę na pętli, żeby trafić na ulicę Hubalczyków. Uważam, że nie jest to problemem - nie ma bowiem obaw przed 

korkami. Jest to wciąż bardziej korzystne niż warunkowe skręty z Wolskiej w Jana Kazimierza lub Sowińskiego. 

Pozostaje wątpliwość, czy jest to możliwe, by Metro Księcia Janusza było krańcem linii.

Wnoszę o utrzymanie na Woli linii 155 na dotychczasowej trasie. Moje dziecko chodzi do szkoły SP 238 na ul. Redutowej. Aktualnie mamy połączenie z Redutową liniami 167 i 155. Skasowanie linii 155 

i zmiana trasy 167 spowoduje iż brak będzie bezpośredniego połączenia z Redutową. Ponadto pozbawiacie nas /kierunek z ul. Znana, Antka Rozpylacza /bezpośredniego połączenia ze Śródmieściem. 

W związku powyższym prosimy o rozważenie pozostawienia linii 155 na dotychczasowej trasie, bądź przywrócenie linii 520 w starej trasie z ul. ZNANA.

Szanowni Państwo,

chciałabym zgłosić swoje uwagi dotyczące planowanych zmian w rozkładach jazdy autobusów na Woli po otwarciu metra. 

Dotyczą one dwóch linii autobusowych: 109 i 171.

109 jest linią łączącą Wolę z Dworcem Centralnym, do którego nie dojeżdża bezpośrednio żadna linia metra. Dworzec Centralny jest jednym z najważniejszych punktów komunikacyjnych na mapie 

Warszawy, jest węzłem przesiadkowym na wiele innych linii, więc musi być możliwe łatwe i niewymagające przesiadki dojechanie do niego z Woli. Ponadto osoby  dojeżdżające autobusem z Woli na 

dworzec nie mogą znaleźć się w sytuacji  zwiększonego ryzyka spóźnienia się na pociąg lub konieczności wyjścia z pracy lub z domu wcześniej, bo autobus jeżdżący do najważniejszego miejsca 

komunikacyjnego w Warszawie będzie jeździł tylko raz na 20 minut (nie doliczając spóźnień w stosunku do rozkładu, które trzeba w rzeczywistości brać pod uwagę). W związku z wagą Dworca 

Centralnego jako węzła komunikacyjnego autobusów i pociągów stanowczo nie zgadzam się z propozycją zmniejszenia obecnej częstotliwości kursowania linii 109, ponieważ zmniejsza i utrudnia to 

dostęp mieszkańców Woli do bardzo istotnego punktu na mapie miasta. 

171 jest linią łączącą Wolę nie tylko z Dworcem Centralnym, którego wagę opisałam powyżej, ale także jadącą przez wiele innych istotnych nie tylko dla mieszkańców Woli miejsc: przystanki na al. 

Jerozolimskich, które dowożą ludzi do różnych punktów w Centrum, plac Trzech Krzyży, Powiśle, park Agrykola, Torwar. Drastyczne skrócenie tej trasy szkodzi nie tylko mieszkańcom z Woli, ale też np. 

Powiśla, czy osobom przejeżdżającym do lub przez centrum, czyli ludziom nie mającym nic wspólnego z otwarciem metra daleko na Woli. W przypadku tej linii autobusowej w związku z wagą Dworca 

Centralnego jako węzła komunikacyjnego autobusów i pociągów oraz z faktem, że linia 171 dojeżdża w wiele innych ważnych miejsc na mapie miasta, do których nie dojeżdża żadne metro, stanowczo 

nie zgadzam się z propozycją skrócenia trasy 171.

Jeśli chcą Państwo, żeby jakiś autobus dowoził pasażerów z Chomiczówki do metra Księcia Janusza i kończył tam trasę, to może lepszym rozwiązaniem jest skrócenie linii 171 tak, żeby jeździło od 

ronda Daszyńskiego po starej trasie do Torwaru, a osobną linię skierować z Chomiczówki do Księcia Janusza

Dobry wieczór,

Piszę do Państwa w sprawie utrzymania autobusu 171 na dotychczasowych zasadach. Zlikwidowanie jedynego autobusu, który łączy Bemowo z Centrum jest absurdalne. 

Przed rozpoczęciem prac nad budową metra  do centrum z Bemowa jeździły przynajmniej 2 autobusy  171 i 507. Zlikwidowano jeden a teraz podobno planujecie Panstwo zlikwidować następny….

Nie każda z osób korzysta z metra. Znam wiele osób które zamieszkują na Bemowie ( nowe Bemowo okolice Powstanców Ś, Widawska, Wrocawska etc) a które boją się korzystać z metra. W  związku 

z tym postuluję o utrzymanie jednego bezpośredniego autobusu

Witam, myślę że złym pomysłem jest skrócenie linii 171 to jedyny autobus którym można się do stać  na  np. na plac trzech krzyży lub dalej na Torwar. Pamiętaj my że nie wszyscy mieszkańcy pracują w 

centrum i pasuje im dojazd metrem. A może by zmienić linie 154 aby pomijała dojazd do dworca zachodniego i bezpośrednio jechała na na ul Bitwy 1920 roku.

Witam 

W związku z odbywającymi się konsultacjami chciałabym zgłosić:

1. Wydłużenie trasy 102 do metra centrum nauki kopernik. Gdyż z przystanku rondo waszyngtona do przystanku metra stadiom narodowy jest bardzo daleko

2. Przywrócenie lini 318 z torwaru do metra centum nauki kopernik. Linia 162 kursuje bardzo nieregularnie, nagminnie się spóźnia.

3. Lepsze zaplanowanie kursów autobusow 502, 514, 520, 525 na ostrobramskiej. Zazwyczaj jadą wszystkie na raz a później 10min nic.

4. Utworzenie buspasu na ostrobramskiej

Szanowni Państwo,

niniejszym mailem chciałabym zgłosić sprzeciw wobec planowanej likwidacji/zmianie połączeń autobusowych linii 155 oraz 167 w związku z oddaniem do użytku części linii metra na ul. Górczewskiej.

Jestem mieszkanką ww. części dzielnicy Wola i stanowczo uważam, iż ograniczanie mieszkańcom możliwości wyboru oraz korzystania z miejskiego transportu jest bezzasadne, tym bardziej, iż nie jest 

to wystarczająco dobrze skomunikowana cześć miasta, w szczególności ul. Olbrachta - tym samym ogromnych osiedli, które się tu znajdują.

Nie znajduje uzasadnienia likwidacja autobusów linii tj. 155, 167 w przypadku, gdzie już od pierwszych przystanków wsiadają do nich pasażerowie. Trzeci przystanek to praktycznie zapełnione całe 

autobusy. Są to linie, które służą mieszkańcom transportowi do pracy czy też szkoły. 

Planowana linia metra niewiele może pomóc, gdyż po pierwsze: znajduje się po innej stronie czyli od ul. Górczewskiej (kilkadziesiąt minut drogi) po drugie: niektórzy mieszkańcy (w tym ja) znajdują się 

pomiędzy stacjami, co znacznie utrudnia korzystanie po trzecie: metro "biegnie" zupełnie inną częścią miasta, pozostała strona jest źle skomunikowana - nie mówiąc o tym, że aby dostać się na np. 

Ochotę i okolice zmusza się mieszkańców do WIELOKROTNYCH przesiadek.

Podkreślić należy, że ul. Olbrachta powinna być znacznie lepiej skomunikowana, niż stan obecny. Dlatego też niedopuszczalne winno być likwidowanie we. linii autobusowych.

Zgłaszam stanowczy sprzeciw wobec planowanych przez Państwo zmian, prosząc jednocześnie o kolejne nowe połączenia dla mieszkańców przy ul. Olbrachta.

Przeczytałam o zmianie trasy linii 171, a właściwie wycofania jej z Powiśla.

Jaki w takim razie ma ZTM pomysł na komunikację z Torwaru i ulicy Rozbrat do Centrum? 171 jest jedyną linią, którą można dojechać do Alei Jerozolimiskich i przesiąść się w dowolną stronę, dojechać 

do Dworca Centralnego itd.

Tutaj nowe stacje metra nic nie pomogą.

Rano nie do niektórych autobusów dosłownie nie da rady wsiąść, przez co spóźniam się do szkoły czasami nawet gdy wyjdę wcześniej. 

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami w trasach środków komunikacji miejskiej spowodowanymi rozbudową II linii metra apeluję o nie wprowadzanie zmian w trasie autobusu o numerze 184, konkretnie na odcinku ul. 

Deotymy.

Linia ta jest kluczowym środkiem transportu dla wielu mieszkańców ulicy Obozowej, Kasprzaka, Prymasa Tysiąclecia, Deotymy, etc. Jest ona jedynym połączeniem z Dworcem Zachodnim oraz 

przystankiem PKP Wola (Kasprzaka), który jest dla pasażerów niezbędnym punktem przesiadkowym. 

Pozbawienie ulicy Deotymy linii 184 oznacza również ogromne utrudnienia dla uczniów 4 szkół znajdujących się w pobliżu (Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 71, Szkoła Podstawowa nr 338, Szkoła 

Podstawowa nr 148, Zespół Szkół nr 32), Przedszkola nr 135 oraz Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej przy ulicy Brożka 1a.

Warto również zwrócić uwagę na to, że na ulicy Ciołka planowane jest wprowadzenie czterech linii, natomiast ulica Deotymy ma pozostać z jednym autobusem kursującym dwa razy w ciągu godziny. 

Rozumiemy, że Państwa działania mają na celu skłonienie nas - mieszkańców - do korzystania z nowo otwartej części metra, jednak, niestety, metro nie zapewnia nam transportu we wszystkie możliwe 

kierunki. Ponadto, bez linii 184 dotarcie do metra również jest utrudnione - pozostaje czekanie 30 minut na autobus, który przewiezie nas niespełna pięciominutową trasą (od przystanku Deotymy do 

przystanku Park Moczydło), lub przejście tego dystansu piechotą, co może być bardzo problematyczne dla osób starszych lub niepełnosprawnych (podkreślam, że na ulicy Deotymy znajduje się szkoła 

integracyjna).

Bardzo proszę o ponowne rozważenie losów tej linii.



Szanowni Państwo,

chciałabym zgłosić swoje uwagi do proponowanych zmian w komunikacji na Woli i Bemowie po otwarciu kolejnych stacji metra. 

Na początku pozwolę sobie na uwagi ogólne:

1. Otwarcie trzech kolejnych stacji na fragmencie drugiej linii metra w tym mieście nie zastąpi komunikacji w dwóch dzielnicach (Wola i Bemowo), a właśnie to Państwo próbują zrobić wprowadzając takie 

zmiany. Nie da się w ten sposób zastąpić transportu naziemnego, zwłaszcza w okolicach, które nie mają linii tramwajowych, a tak się stanie – na niektórych odcinkach Górczewskiej czy Lesznie zostanie 

jedna linia 190. Kiedy wcześniej były tam trzy, a metro wcale się nie pojawiło.

2. Komunikacją miejską poruszają się nie tylko sprawni, prężni i młodzi, ale także seniorzy, osoby niepełnosprawne, matki z dziećmi w wózkach. Każda z tych grup woli mieć bezpośrednie, choćby 

długie, połączenie z centrum miasta, czy jakąkolwiek jego częścią, niż trzy przesiadki na prostej trasie, żeby dojechać do lekarza czy większego sklepu. A dodatkowo przystanki linii naziemnych są 

zawsze oddalone od wejście do metra, a same stacje metra przedzielone wieloma poziomami schodów. To, że windy do metra są niemal permanentnie nieczynne chyba Państwo wiedzą, bo ogłoszenie 

na ten temat od lat już wisi na stronach internetowych transportu miejskiego. Wykluczacie w ten sposób Państwo te grupy z życia w mieście.

3. To kolejny etap odcinania komunikacji z Bemowa. W ostatnich latach straciło już bezpośrednie połączenie z Dw. Centralnym (linia 507), Traktem Królewskim i Wilanowem (linia E-2) czy Mokotowem 

(linia 167). Teraz jeszcze chcecie odciąć dzielnicę od samego Centrum skracając linię 171. Nie wszyscy mieszkańcy Bemowa mieszkają w pobliżu linii tramwajowych, a dwie linie tramwajowe nie 

zastąpią czterech autobusowych. Patrząc na przykładzie mojej mamy seniorki – przez te wszystkie zmiany nie ma już bezpośredniego dojazdu do Dw. Centralnego, Krakowskiego Przedmieścia czy 

choćby Łazienek i Wilanowa, gdzie jeździła niegdyś na spacery. Teraz nawet nie dojedzie bez przesiadek do centrum (to a propos wykluczania seniorów z życia w mieście).

4. Puszczając tyle linii do stacji Księcia Janusza chyba chcecie Państwo uczynić podróżowanie metrem skrajnie nieprzyjemnym doświadczeniem. Chcecie wtłoczyć mieszkańców trzech dzielnic w jedną, 

niedokończoną nitkę metra? W ten sposób na stacji Młynów nie będzie się dało do metra wejść, a przystanek krańcowy będzie komunikacyjnym koszmarem, jak teraz ten na Pradze, dzięki 

nieprzemyślanym zmianom w liniach naziemnych. Naprawdę nie musicie wymuszać na mieszkańcach miasta korzystania z drugiej linii metra, oni będą to chętnie robić, tylko warto pozostawić wybór 

osobom, które wolniej, ale bezpośrednio wolą dojechać w wybrane miejsce. Pragnę również wspomnieć o tym ile biurowców buduje się w okolicy Ronda Daszyńskiego. Metro w tych okolicach bardzo 

szybko może się stać niewydolne. Nie warto na siłę wtłaczać do niego ludzi likwidując im alternatywne możliwości dojazdu.

5. Nie mogę również powstrzymać się od uwagi, że zmiany proponują chyba osoby, które z komunikacji miejskiej nie korzystają i nie mają pojęcia jak w praktyce wygląda poruszanie się po tym mieście. 

Jak bardzo zatłoczone są niektóre linie, że każda konieczność przesiadki wydłuża podróż o min. 10 minut, a co dopiero jeśli są niesprzyjające warunki pogodowe.

Przechodząc do szczegółów:

- Nie widzę uzasadnienia dla rozbicia linii 102 na dwie osobne – czyli 102 oraz 106. Czy konsultowane to było z mieszkańcami Pragi, którzy stracą bezpośrednie połączenie z Powiślem czy 

Śródmieściem? Czemu z kolei Wola ma tracić dogodny dojazd pod Stadion Narodowy czy na Saską Kępę? Wnioskuję zatem o pozostawienie linii 102 na obecnej trasie, i najlepiej ze zwiększoną 

częstotliwością kursowania. Teraz w godzinach szczytu autobusy potrafią być pełne już na trzecim przystanku od wyjazdu z pętli Młynów.

- Wnioskuję o zwiększenie częstotliwości kursowania listy 109 – to świetne połączenie Woli z Centralnym, warto by było częstsze.

- Linia 171 pod żadnym pozorem nie powinna być skracana wyłącznie do stacji metra Księcia Janusza – to jedyna linia łącząca Bemowo z centrum miasta. Sam pomysł likwidacji tego połączenia po 

zabraniu z dzielnicy E-2 jest oburzający! To praktycznie ostatnia linia autobusowa, która łączy dzielnicę z miastem… A po jej skróceniu mieszkańcy okolic Leszna zostaną tylko z jedną linią autobusową. 

Wnioskuję o pozostawienie 171 na wydłużonej trasie, takiej jak przed rozpoczęciem budowy metra na tym odcinku.

- Powody skrócenia linii 520 oraz E-2 również nie są dla mnie zrozumiałe. Już teraz widać, że Wola potrzebuje minimum dwóch linii autobusowych łączących ją z centrum – w godzinach szczytu, kiedy E-

2 kończy swoją trasę na Pl. Bankowym, przepełnione do granic możliwości autobusy 520 jadą dalej na Wolę. Metra w ciągu Al. Solidarności nie ma... Samo 190 nie udźwignie tylu pasażerów. Fundujecie 

ludziom komunikacyjny koszmar, który skończy się ich przesiadką do aut – nikt nie chce codziennie dojeżdżać do i z pracy „na sardynkę”. 520 powinno jeździć co najmniej na dawnej trasie, do krańca 

Znana, a już na pewno gdzieś na Wolę – np. Młynów. Dla mieszkańców Woli to świetne połączenie ze ścisłym centrum, czy Pl. Konstytucji, oraz Łazienkami, którego nie zastąpi po zmianach żadna inna 

linia.

- Linia E-2 miała najwięcej sensu, gdy łączyła Bemowo z Wilanowem. Jaki jest sens skracanie jej do Pl. Bankowego? Wilanów ma co najmniej cztery linie autobusowe dojeżdżające do dw. Centralnego. 

Rozumiem, że tym ruchem chcą Państwo udowodnić, że ta linia w ogóle nie ma sensu i ją za chwilę skasować? Wnioskuję o przedłużenie tej linii, nawet jeśli przez dalszą budowę metra na Bemowie nie 

może dojeżdżać tam, to powinna jechać tak daleko na Wolę jak to możliwe. Same linie tramwajowe nie są wystarczające – w godzinach szczytu na wysokości przystanku Długosza nie da się już wsiąść 

do zapchanych 23 czy 24 w kierunku centrum. O tym, że dzięki E-2 miałam bezpośredni dojazd do pracy nawet nie wspominam…

- Na koniec chciałabym się również pochylić nad transportem na Młynowie. Tu w ostatnich kilku latach wybudowano bardzo wiele bloków mieszkalnych, a oferta komunikacyjna nie zmieniła się, a teraz 

jeszcze chcą ją Państwo ograniczyć. Metro naprawdę nie załatwi wszystkich bolączek dojazdowych tej okolicy. Proszę nie skracać linii 102, zostawić tutaj 520 i 171, czy E-2.

Dzień dobry,

po zapoznaniu się z informacjami na temat zmiany trasy kursowania autobusu 129 na Woli, mam prośbę o uwzględnienie zmiany w częstotliwości jego kursowania. Jest to obecnie najszybsze 

połączenie autobusowe łączące osiedla w okolicy przystanku Znana ze stacją metra Księcia Janusza. Dojazd do stacji byłby dużo sprawniejszy, gdyby autobus 129 kursował częściej, np.co 15 minut. 

Dodatkowo autobus ten jest jedynym łączącym Wolę z Ursusem - ułatwi to dostęp do jedynej w okolicy popołudniowej szkoły muzycznej, do której uczęszcza wiele dzieci z Woli.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Nie zgadzam się na likwidację autobusów na woli proszę ich zostawić 

Szanowni Państwo !

 w związku z doniesieniami dotyczącymi skrócenia trasy autobusu linii 520 zgłaszam swój stanowczy sprzeciw.

Jest to jedyny autobus bezpośredni jakim dojeżdżam do  pracy na Plac Bankowym, przesiadanie się na inny środek transportu zajmie mi o 10 minut więcej  a w godzinach szczytu to każda minuta jest 

cenna. Autobus jest pełen , więc uważam ,że autobus jest rentowny.

Moim zdaniem  autobus może mieć pętlę na Placu Bankowym a zawracać przy Muzeum Niepodległości jest tam skręt w lewo i spokojnie może wjechać z powrotem na Plac Bankowy.

Mam nadzieję, że moje uwagi będą wzięte pod uwagę

Szanowni Państwo,

chciałabym zgłosić swoje uwagi dot. zmian w komunikacji miejskiej, planowanych po otwarciu zachodniego odcinka II linii metra.

1. Metro nie zastąpi połączenia z Dworcem Centralnym, które dawała linia 109. W przypadku podróży z dużym bagażem będzie problematyczne dostanie się na dworzec, niemożliwe bez przesiadki, co 

wiąże się z wnoszeniem/znoszeniem ciężkiego bagażu po schodach (brakuje wind i schodów ruchomych na wielu przystankach). Linia 109 pozwalała na wygodny dojazd do dworca, wjeżdżając pod 

wiatę przed budynkiem. Wiele osób liczyło na to, iż po otwarciu metra linia ta wróci na swoją dawną trasę.

2. Jedynym autobusem kursującym po Górczewskiej będzie 190, którego trasa częściowo dubluje się z II linią metra, zabrane zostaną natomiast kluczowe połączenia z Centrum i Pragą Południe (171, 

520, 102). W przypadku awarii metra okolica, która leży ok. 15 min od Centrum, będzie od niego praktycznie odcięta - jak wiadomo, autobusy zastępcze delegowane w takich przypadkach nigdy nie 

spełniają swojej funkcji, ze względu na nadmiar pasażerów. Na tak duży ciąg komunikacyjny, jakim jest ul. Górczewska, jeden autobus (w dodatku powielający w dużej części trasę metra) to 

skandalicznie mało. Ponadto metro nie dowiezie w obrębie najbliższej okolicy (przystanki Młynarska, Leszno, Okopowa, Wola Ratusz, Kino Femina).

Proponowane przez Państwa rozwiązania komunikacyjne są trudne do zaakceptowania dla mieszkańców tzw. bliskiego Bemowa ( okolice Ratusza Bemowo). Przed rozpoczęciem budowy metra do 

Placu Bankowego ( jeśli nie było korka ) dojeżdżałam w 15-20 minut E2 lub 20 -25 171. Rozumiem, ze  na czas budowy jest gorzej, ale to co Państwo proponujecie na stałe jest nie do zaakceptowania! 

E2 wycofano w ogóle z Bemowa, a skrócenie 171 ( zamiast przywrócenia jego poprzedniej - sprzed budowy metra ) trasy to porażka!  Nadal nie będzie żadnego rozsądnego dojazdu na plac Bankowy ( 

2 przesiadki to chyba przesada, a 26 jedzie bardzo długo ). Centrum to nie tylko skrzyżowanie Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej ( i tak będę musiała się przesiąść żeby tam dojechać). Żeby dotrzeć do 

Rotundy mam się przesiąść dwa razy???Zapominacie Państwo zupełnie o mieszkańcach trochę dalszego Bemowa ( Wrocławska), do którego metro nigdy nie dojedzie.

Na dworzec Centralny - jeden autobus 109 co 20 minut? Z przesiadką tez nie będzie lekko - co najmniej dwie! Czy naprawdę ktoś to przemyślał?

Linia 112 była bardzo dogodnym połączeniem z Targówkiem. Skrócenie jej do Nowego Bemowa jest zupełnie niezrozumiałe. Może kiedyś jak II linia metra będzie funkcjonowała w całości - miałoby to 

jakiś sens , ale teraz? 

Czy naprawdę ktoś przeanalizował sytuację komunikacyjną  mieszkańców Bemowa? Nie wynika to z zaproponowanych rozwiązań.

Proponowane przez Państwa rozwiązania komunikacyjne są trudne do zaakceptowania dla mieszkańców tzw. bliskiego Bemowa ( okolice Ratusza Bemowo). Przed rozpoczęciem budowy metra do 

Placu Bankowego ( jeśli nie było korka ) dojeżdżałam w 15-20 minut E2 lub 20 -25 171. Rozumiem, ze  na czas budowy jest gorzej, ale to co Państwo proponujecie na stałe jest nie do zaakceptowania! 

E2 wycofano w ogóle z Bemowa, a skrócenie 171 ( zamiast przywrócenia jego poprzedniej - sprzed budowy metra ) trasy to porażka!  Nadal nie będzie żadnego rozsądnego dojazdu na plac Bankowy ( 

2 przesiadki to chyba przesada, a 26 jedzie bardzo długo ). Centrum to nie tylko skrzyżowanie Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej ( i tak będę musiała się przesiąść żeby tam dojechać). Żeby dotrzeć do 

Rotundy mam się przesiąść dwa razy???Zapominacie Państwo zupełnie o mieszkańcach trochę dalszego Bemowa ( Wrocławska), do którego metro nigdy nie dojedzie.

Na dworzec Centralny - jeden autobus 109 co 20 minut? Z przesiadką tez nie będzie lekko - co najmniej dwie! Czy naprawdę ktoś to przemyślał?

Linia 112 była bardzo dogodnym połączeniem z Targówkiem. Skrócenie jej do Nowego Bemowa jest zupełnie niezrozumiałe. Może kiedyś jak II linia metra będzie funkcjonowała w całości - miałoby to 

jakiś sens , ale teraz? 

Czy naprawdę ktoś przeanalizował sytuację komunikacyjną  mieszkańców Bemowa? Nie wynika to z zaproponowanych rozwiązań.



Dzień dobry! 

Szanowni Państwo, 

Apelujemy do Was o pozostawienie linii 520 na dotychczasowej trasie tj. Marysin - Płocka Szpital!

Od momentu rozpoczęcia/trwania prac z budową kolejnych stacji Metra oraz w związku ze zlikwidowaniem linii 171, wprowadzenie linii 520 na Wolę było/jest świetnym rozwiązaniem dla pasażerów 

jadących z okolic Pragi -Południe tj. Gocław, okolice ul.Ostrobramskiej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rozwiązania, gdyż pokonanie tej trasy w godzinach rannych oraz popołudniowych jest szybkie 

i komfortowe. Częstotliwość kursowania linii 520 nie powoduje tłoku w autobusach, a bus pas pozwala na szybkie pokonanie trasy, w odróżnieniu od trasy tramwajowej tzn.Rondo Waszyngtona-

Zajezdnia Wola.

Likwidacja linii 520, mimo nowych stacji Metra, powoduje dla nas wiele utrudnień a mianowicie: 

-dojazd do Metra do linii M2 z okolic ul.Ostrobramskiej  to podróż 2 autobusami; Rano, spiesząc się do pracy, będzie to wymagało wcześniejszego wstania oraz wyjścia z domu.

- pracując na Woli w obrębie ul.Młynarskiej, ul.Leszno, wysiadając na najbliższej nowej sracji Metra nie ma połączenia autobusem do ww.ulic, jedynie dojście pieszo ok.10-15min w zależności od 

sprawności fizycznej;

- powrót Metrem na ww.teren dzielnicy Praga -Południe, to albo dojście pieszo do linii M2, co jak wyżej pisałam może być uciążliwe dla wielu osób albo oczekiwanie w godzinach ok.16.00 na próbę 

zmieszczenia się do tramwaju linii 24, by dojechać do stacji Rondo Daszyńskiego; Patrząc na tryb życia oraz związane z tym obowiązki np.odebranie dziecka na czas z Przedszkola/Szkoły, pasażer nie 

może pozwolić sobie na stanie na przystanku i liczenie na cud, aby wejść do już zatłoczonego tramwaju;

-kolejnym argumentem jest fakt, iż niestety nie każdy może podróżować Metrem z uwagi na zdrowie i związane z tym choroby np.zawroty głowy, wysokie ciśnienie tętnicze itp.

Reasumując powyższe, apelujemy do Państwa o pozostawienie na dotychczasowej trasie linii 520!!!

Proponując Nam, mieszkańcom Warszawy, konsultacje społeczne,  znacie już Państwo nasze zdanie, a zatem w trosce o komfort pasażerów, prosimy o uwzględnienie naszego zdania i wynikającej z 

niego potrzeby.Dzień dobry,

Piszę w sprawie planowanej zmiany kursowania autobusu linii 102 w związku z otwarciem dalszej części II linii metra. 

Autobus linii 102, jadący na Al. Waszyngtona jest w tym momencie jedynym połączeniem z Saską Kępą, tramwaj 24, który jedzie z Bemowa, jako alternatywny srodek transportu (a po planowanej 

zmianie jedyny!), po dojechaniu na Wolę jest już bardzo zatłoczony, w zwiazku z czym osoby starsze, jak moja mama, nie są w stanie wytrzymac drogi tym środkiem komunikacji na tak długiej trasie. 

Dyskomfort zwiazany z podróżą tym tramwajem jest odczuwalny nie tylko w godzinach szczytu, w związku z czym usuniecie lub zmiana trasy linii 102, wiąże się z jeszcze większym zagęszczeniem ruchu 

w linii 24, która dojeżdża nie tylko do Centrum, ale również na praską część miasta. 

Autobus 102 jedzie "na skróty", jest mozliwosć zajęcia miejsca, co umożliwia osobie starszej odbycie bezpiecznej podróży, a innym uzytkownikom komunikacji miejskiej podróż w bardziej komfortowych 

warunkach. Metro, natomiast, po którego otwarciu planowane są zmiany, nie dojeżdza w tą część miasta w zwiazku z czym linia 102 jest niezbedna jeśli chodzi o komunikację dzielnicy Woli z Saską 

kępą. 

Planowana linia 106 bedzie pokrywala sie trasą linii 105 oraz trasą jadacej Dobrą linią 127, jej wprowadzenie jest niezasadne, ponieważ nie ma możliwosci dojechać ta linią do ronda Waszyngtona, do 

którego dojeżdża linia 102. 

Pragnę ponownie podkreślić, że trasa linii 102, nie pokrywa się z trasą żadnej linii metra, a otwarcie nowych stacji II linii metra nic nie zmienia w kontekście komunikacji dzielnicy Woli i Pragi Południe, na 

którą autobus linii 102 dojeżdża. 

W związku z powyższym wnioskuję o pozostawienie linii 102 na dotychczasowej trasie oraz pozostawienie jej rozkładu jazdy bez zmian. 

Witam. Bardzo proszę o nie usuwanie linii 171 i 520.  Mało tego uważam że powinny zostać na takiej trasie jaka obowiązywała je przed wybudowaniem metra.  Są to linie niezmiernie potrzebne 

mieszkańcom woli i bemowa do bezpośredniego połączenia z Powiślem i Marysinem.  Podróżowanie zprzesiadką jest stratą czasu, a te linie są bezpośrednimi połączeniami z Warszawy i choć czasem 

jeździły tam przeładowane to metro miałoby jedynie rozładować tłok i ułatwić komfort jazdy? Likwidacja tych linii będzie jedynie przeniesieniem tego tłoku z autobusów na metro, a nie ułatwieniem 

podróży. Przysłowiowe zamienił stryjek siekierke na kijek. Pomysł zabrania tych linii bądź skrócenia ich trasy będzie dalece nierozsądnym rozwiązaniem..

Witam,

Zwracam się z prośbą o przywrócenie autobusu 197 na trasie Elekcyjna - Deotymy. W tej okolicy został tylko jeden autobus linii 184, który jeździ bardzo rzadko i niezgodnie z planem jazdy. Jest albo za 

wcześnie albo za późno co uniemożliwia komunikację na tej trasie osobom starszym które nie mogą się poruszać samodzielnie oraz matkom i dzieciom. 

Szanowni Państwo,

postuluję utworzenie linii łącznikowej na trasie CH ARKADIA - Powązkowska - Tatarska - Ostroroga - OBOZOWA - powrót Wawrzyszewska - Ostroroga - Tatarska - Powązkowska - CH ARKADIA. Na 

Obozowej przejazd bez postoju. Taki przebieg linii zapewni skomunikowanie obecnie mocno rozbudowujących  się osiedli w rejonie ul. Św. Stanisława i ul. Ostroroga  z CH ARKADIA z możliwością 

przesiadki do tramwajów na Bródno i Żoliborz. Dodatkowo linia obsłuży mieszkańców z rejonu ul. Płockiej oraz osiedla Koło (podjazd tramwajem do ul. Wawrzyszewskiej). Obecnie komunikacja możliwa 

jest tylko tramwajami przez al. Solidarności i Okopową, początkowo jadąc ul. Młynarską na długim odcinku ODDALAMY się od celu podróży i jeszcze czeka nas przesiadka na ciąg tramwajów Towarowa 

- Okopowa.

Z góry dziękuję za rozpatrzenie mojej propozycji.

Dzień dobry,

nie podoba mi się zmiana zaproponowana przez Państwa dotycząca zmian w związku z otwarciem nowych stacji metra na Woli.

A dotyczy to przede wszystkim linii:

1. 102  i  105- połączenie tych dwóch linii w jedną i skrócenie trasy spowoduje uciążliwy  wydłużony czas i więcej przesiadek, aby dostać się chociażby z Osiedla Za Żelazna Bramą do szpitala wolskiego.  

 105 - jest to linia, którą można dojechać bez przesiadek do szpitala wolskiego- czy to na ostry dyżur, w odwiedziny czy też na konsultacje do CZD. 102- łączy natomiast ze szpitalami na Szaserów i 

Niekłańskiej. Ponadto już teraz linia 102 w części wolskiej jest zatłoczony, a puszczacie Państwo krótkie tabory. 

2. 171- skrócenie linii spowoduje brak połączenia Woli z Torwarem i  Powiślem. Żeby dojechać do pracy mieszkańcy tych części Warszawy będą narażeni na większą ilość uciążliwych przesiadek. 

Zmiany chociażby na tych liniach znacznie pogorszy jakość transportu publicznego.

Dzień dobry, 

   Na wstępie chciałbym pochwalić propozycję wydłużenia linii 714, 719, 729 bezpośrednio do stacji Metra Księcia Janusza, jest to bardzo dobra decyzja i mam nadzieje, że zostanie wprowadzona w 

ostatecznej wersji zmian. Sam osobiście będę korzystał z tej zmiany i pozwoli mi to ograniczyć korzystanie z auta w codziennej drodze do pracy dzięki bezpośredniej przesiadce do metra.

   Chciałbym też złożyć kilka uwag odnośnie linii 171, 520 i 109.

Linia 171 jest bardzo potrzebna na obecnej pełnej trasie Chomiczówka - Torwar, skrócenie jej spowoduje konieczność 3-krotnej przesiadki (autobus + metro + autobus) zamiast bezpośredniego 

połączenia co dla wielu osób np: starszych, dzieci, młodzieży, matek z wózkiem, osób niepełnosprawnych będzie bardzo niekomfortowe i zniechęcające do komunikacji publicznej. Jednocześnie 

rozumiem potrzebę racjonalnego wykorzystania taboru, dlatego proponuję aby wzorem innych linii pozostawić trasę 171, na pełnym odcinku Chomiczówka - Torwar ze zmniejszoną częstotliwością co 15 

min przez cały dzień, a na odcinku Chomiczówka - Metro Księcia Janusza kursy skrócone co da na wspólnym odcinku częstotliwość 7-8 min.

Linia 520, analogicznie proponuje powrót na trasę z przed budowy Metra tj. Znana - Marysin w ograniczonej częstotliwości co 15 min przez cały dzień i kursy skrócone Marysin - Centrum co na 

wspólnym odcinku da częstotliwość 7-8 min.

Linia 109, zwiększenie częstotliwości z 20 min na 15 min. przez cały dzień.

  Na koniec chciałbym zaznaczyć, że moje propozycje zebrałem pośród osób z którymi mam kontakt i rozmawiałem o komunikacji. Są to osoby, które na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej na 

terenie Woli, Bemowa, Bielan, Centrum i Pragi Południe.

Mam nadzieje, że uwzględnią Państwo moje prośby w ostatecznym planie komunikacyjnym dla Woli i Bemowa po otwarciu kolejnego odcinka II linii Metra Warszawskiego.

prosimy o przywrocenie autobusu nr 506.

Dzień dobry,

zapoznałem się z proponowanymi zmianami komunikacji na Bemowie po uruchomieniu metra.

Moje zdziwienie jest tym większe że coraz więcej  autobusów zabieranych jest z Bemowa, a jedynie gwarantuje się dojazd do granicy dzielnicy linia (E2,184), a teraz 112 i 171. 

Teraz dochodzi zmian linii 112 którą wiele osób podróżuje na Żoliborz i Bródno, zwłaszcza jest to idealne połączenie dla osób starszych do szpitala Bródnowskiego (bez przesiadki).

Rozumiem że kierunek Karolinowo nie jest oblegany od ulicy Lazurowej, lecz nie zgadzam z zabraniem autobusu od Hali Wola. Dlatego uważam że najlepszym rozwiązaniem będzie przeniesienie linii 

do pętli Os.Górczewska. Pętla nowe Bemowo wieje pustkami i ma utrudnione przesiadki  między tramwajem  i autobusem. Ta propozycja zmiany to kompletna bzdura, a propozycje są przygotowane 

przez osobę nie znającą realiów Bemowa. Nie rozumiem też dlaczego nie przywróci się nam linni E-2. Często z niej korzystałem i autobus był tak przepełniony że już przy ratuszu Bemowa nie można 

było wsiąść. Dlatego wnioskuję o przywrócenie tego autobusu na Bemowo.

Witam,

Dot. likwidacji linii 112 na odcinku Karolin - Bemowo

Nowa linia metra nie ma żadnego wpływu na poprawę komunikacji między Nowym Bemowem, a Karolinem. Kolejna próba likwidacja autobusu 112 na odcinku Bemowo – Karolin CAŁKOWICIE likwiduje 

połączenie tych rejonów, a metro jest tylko pretekstem do tego działania. 

Pytanie: Jaki wpływ ma otwarcie 3 stacji II linii metra na komunikację na trasie Bemowo – Karolin? Odpowiedź ŻADNEGO!!! Z trasy, gdzie kursuje jeden autobus zabieranie tego autobusu jest działaniem 

szkodliwym. BRAK JAKIEJKOLWIEK KOMUNIKACJI NA TYM ODCINKU. Tworzenie linii dowożących tylko do stacji metra jest działaniem bezsensownym. Nie wszyscy podróżują metrem, które nota 

bene nie jest zbyt rozbudowane i ma dość ograniczony zasięg. Czy ja mieszkam w stolicy Polski czy na zapadłej wsi?! Pod pretekstem reorganizacji związanej z otwarciem metra próbuje się po cichu 

likwidować inne połączenia, na które metro nie ma żadnego pozytywnego wpływu. O likwidacji 112 można będzie mówić wtedy, kiedy metro dotrze do Karolina. Ktoś się chyba trochę pośpieszył z tą 

likwidacją. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka. A ta linia, która będzie kursować z Karolina do metra to tak jak napisałam powyżej nie jest żadną alternatywą dla obecnej trasy 112.

Witam

Mieszkam na Chomiczowce pare już lat. Bardzo prosze o pozostawienie linii 171 i 121 oraz o przywrocenie 167, a takze o zwiekszenie czestotliwosci linii 203 - rowniez w weekendy.W związku z prowadzonymi konsultacjami proszę o rozważenie zmiany trasy planowanego autobusu 271 na ulicy Lazurowej w taki sposób, żeby z przystanku Szobera albo Batalionów Chłopskich 

można było szybko dojechać do stacji metra Księcia Janusza.

Teraz jeżdżę autobusem 105 do Ronda Daszyńskiego, ale do Księcia Janusza by było szybciej. Dalej jadę metrem do centrum. Myślę, że taka trasa jaką proponuję będzie lepsza i dużo osób z niej 

skorzysta.

Oczywiście może być inny autobus niż 271, ale chodzi o to, żeby z Lazurowej skręcał w Górczewską i jechał prosto do metra.



Szanowni Państwo

Bardzo proszę o nie likwidowanie połączenia lini 197 ul. Elekcyjną. Jest to jedyne połączenie od strony Bemowa które, zabiera dzieci z ul. Wolskiej i wiezie do szkoły na ul. Elekcyjną. Dzieci w takim 

przypadku nie będą miały żadnego połączenia ze szkołą gdzie już w tej chwili nie ma parkingu nawet na chwilowe zatrzymanie samochodu i odprowadzenie dziecka do szkoły. Jest to o tyle ważne 

połączenie ponieważ szkoła na ul. Elekcyjnej jest placówką dla dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności, które wymagają dogodnego dojazdu. 

Bardzo proszę także o rozpatrzenie możliwości w ramach zmian komunikacyjnych utworzenia przystanku np. „Na rządanie” Monte Cassino przeciwległego do tego który znajduje się przy szkole tylko w 

kierunku Gwiaździsta. 

Zdaje sobie sprawę, że moja prośba może pozostać bez odpowiedzi z uwagi na jednostkę jaką reprezentuje. Wierzę, że oprócz siebie reprezentuje również tych którzy potrzebują uwagi, tych 

pomijanych, dla których dojazd i edukacja jest najważniejsza. Szanowni Państwo,

w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi pozwolę sobie, jako mieszkaniec dzielnicy Bemowo, wyrazić swoje zdanie na temat planowanych zmian w komunikacji miejskiej w dzielnicy. 

Na wstępie zaznaczę, że rozumiem interes ekonomiczny przemawiający za takim rozwiązaniem - zmniejszenie liczby taboru, który jest potrzebny do obsługi linii autobusowych na Bemowie i Woli. 

Pragnę jednak zaznaczyć, że się z tym argumentem nie zgadzam. Żyjemy w czasie, w którym głośno podnosi się konieczność ratowania środowiska naturalnego, zmniejszenia liczby CO2 oraz innych 

działań, które są nakierowane na ratowanie klimatu naturalnego. Nie da się tego jednak osiągnąć bez rozwoju komunikacji miejskiej. W mojej ocenie - zmniejszenie liczby autobusów oraz 

skrócenie/wycofanie wielu linii autobusowych jest zupełnym przeciwieństwem polityki klimatycznej a jednocześnie jest to działanie wbrew interesowi Państwa klientów, którzy kupując bilety de facto 

współfinansują Państwa działalność. 

Co do przedmiotowych zmian (odnoszę się do wybranych):

109 - pomysł zmniejszenia częstotliwości kursowania linii 109 jest pomysłem błędnym i wyrokiem skazującym dla tej niej. Wraz ze spadkiem częstotliwości kursowania spadnie również zainteresowanie 

pasażerów co da Państwu argument za likwidacją linii w przyszłości. Obecny rozkład nie wymaga korekt. Linia 109 zapewnia połączenie Woli i Bemowa z Dworcem Centralnym, który jest również 

ważnym elementem dla transportu zbiorowego mieszkańców Warszawy. 

Podsumowując: Jestem przeciwko zmianom proponowanym przez ZTM i domagam się ich wycofania. 

112 - linia 112 jest bardzo ważna dla mieszkańców Bemowa - zapewnia połączenie pomiędzy północną a południową jej częścią. Jej skrócenie do pętli Nowe Bemowo odbierze dużej liczbie 

mieszkańców (zwłaszcza osiedla Jelonki) połączenie wewnątrz dzielnicy jak również odbierze wygodne połączenie z Białołęką.

Odpowiadając na kontrargument - tak jest połączenie tramwajowe, linia nr 11 (której trasa pokrywa się częściowo z linią 112. Jednak proszę pamiętać, że w przypadku awarii jednego składu (a te jednak 

zdarzają się dość często) pasażerowie pozbawiani są alternatywnego transportu. Dodatkowo linia 112 obsługuję osiedle Chrzanów, które nie ma jeszcze metra (ani tramwaju). 

Podsumowując: Ten pomysł jest jednym z najgorszych zgłoszonych przez ZTM i jestem jemu przeciwny. 149 - pomysł bardzo dobry ale nasuwa mi się pytanie - czy jest to rozwiązanie tymczasowe jak wycofanie z Bemowa linii E-2, 506 czy 507?

154 - nie mam uwag

155 - nie mam uwag

171 - jest to najgorszy i zdecydowanie nieprzemyślany pomysł! Linia 171 została już przedłużona na Chomiczówkę i obecnie zapewnia połączenie mieszkańców Bielan, Bemowa i Woli z Centrum. 

Dodatkowo linia 171 zapewnia połączenie ze Szpitalem Wolskim, Stadionem Legii i Torwarem. Popieram w tej kwestii stanowisko Zarządu Dzielnicy Bemowo, które podkreśla znaczenie tej linii dla 

naszej dzielnicy. Proszę zwrócić uwagę, że nawet przy założeniu, że linia ta zapewni połączenie z Metrem dalej pozostaje kwestia uciążliwości przesiadek i tłoku panującego przy tej czynności. W 

przypadku dojazdu na Torwar (bez brania pod uwagę linii 523) dojazd na Torwar wymaga - dojazdu do stacji metra Centrum lub Centrum Nauki Kopernik a następnie przesiadkę do autobusu. Wydłuża 

się czas potrzebny na dojazd (do którego dochodzi również oczekiwanie na kolejny środek transportu).  Zdaję sobie sprawę, że linia 171 jest "wiecznie opóźniona" ale zapewnia dojazd do Centrum już 

od godziny 5:05 (częstotliwość kursowania linii metra z Woli nie jest mi znana, nie znalazłem takiej informacji na stronie internetowej a byłaby to cenna wskazówka). Dla porównania alternatywny tramwaj 

linii 24 kursuje o 5:05 do Centrum i ma przerwę do 6:30. W tym czasie są 3-4 kursy linii 171. Ta linia gwarantuje dojazd do pracy. 

Podsumowując: Uważam, że ta linia nie powinna nie powinna być skracana ani nie powinna być zmieniana jej częstotliwość. 

190 - zgłaszam zastrzeżenie do zmian częstotliwości kursowania tej linii (za wyjątkiem niedziel, które teraz jako niehandlowe mogą faktycznie kumulować mniejszą liczbę pasażerów). 

520 - a czy wycofanie linii z Bemowa nie miało być tymczasowe?

E-2 - zaproponowaną zmianę traktuję w kontekście żartu z Państwa strony. Edward jest legendą dla Warszawskiej komunikacji miejskiej - kupujecie i remontujecie Państwo zabytkowe autobusy (godne 

podziwy) argumentując to dbaniem o tradycję. Edward jest jednym z elementów historii warszawskiej komunikacji miejskiej. Zgoda - autobus pokrywa się z trasą Metra M1 i M2 ale Metro czasami nie 

kursuje (porzucony bagaż, awaria składu, wypadek) a i nie wszyscy ludzie są na tyle sprawni by przesiadać się kilka razy aby dojechać na Wilanów. Ta linia może być uzupełnieniem komunikacji 

Metrem. 

Przy okazji - zgadzam się z osobami, które wskazują, że tęsknią za "Edwardem" ta linia jest potrzebna a żart z uruchomieniem linii M2 jest trochę nie na miejscu bo Edward jeździł z Nowego Bemowa a 

nie z Księcia Janusza (to już Wola). 

Podsumowując: nie dla skrócenia, tak dla powrotu na Bemowo. 

Reasumując, zmiany są oczywiście potrzebne ale należy je wprowadzać w sposób, który skłoni mieszkańców do komunikacji miejskiej. Mieszkańcy są wdzięczni za dobro cywilizacyjne w postaci Metra 

ale ważne jest aby pamiętać, że system działa gdy wszystkie elementy "krwiobiegu" działają prawidłowo. Proszę zwrócić uwagę, że dowożenie ludzi do metra jest rozwiązaniem słusznym ale Metro  w 

Warszawie jeszcze nie świadczy usług na poziomie Metra w Londynie, Paryżu czy Moskwie. Tu są to jedynie dwie linie (w tym druga w budowie). 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o reanalizę tego projektu. Wierzę, że wszystkie zmiany nie są potrzebne. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że Bemowo to dzielnica, która szybko się rozwija (i nie, nie 

reprezentuję interesu deweloperów zalewających Bemowo betonem) i potrzebuje wydolnego systemu komunikacyjnego. Z całym szacunkiem ale w przypadku awarii na stacji Księcia Janusza na 

godzinę będziecie Państwo szybko (czyli nie w przeciągu godziny, dwóch) zapewnić 24 tys. miejsc dla pasażerów? Doświadczyłem kilkukrotnie wyłączenia stacji metra spowodowanej pozostawaniem 

bagażu i zawsze wspominam związany z tym "chaos" komunikacyjny - brak komunikacji zastępczej, pełne autobusy i tramwaje. Wnoszę o rozwagę. 

Szanowni Państwo,

zapoznałam się z proponowanymi zmianami przebiegu trasy autobusu 112 po otwarciu metra na Woli i stanowczo sprzeciwiam się skróceniu trasy do przystanku Bemowo-Ratusz. Linia 112 łączy 

Bielany z dalszymi rejonami Bemowa, jest to połączenie bardzo wygodne zwłaszcza dla starszych osób. Seniorzy z mojej rodziny korzystają z tej linii kilka razy w tygodniu.

Po zmianie trasy nie będzie dogodnego połączenia bez przesiadek z dalszym Bemowem, jeżeli ostatnim przystankiem będzie Bemowo Ratusz. Jak starsze osoby mają dostać się do Hali Wola, albo na 

ul. Człuchowską, bez konieczności przesiadania się do metra albo kolejnego autobusu?

Bardzo proszę o uwzględnienie w korektach tras potrzeb także i takich pasażerów, dla których konieczność przesiadania się jest poważnym utrudnieniem. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o nie skracanie linii autobusowej nr 112 i 171. Państwa propozycja jest bardzo niekorzystna dla mieszkańców Bemowa.Wiele ludzi korzysta z tej linii od Karolina aż do 

CH w Markach. Ja zresztą wsiadając do autobusu nr 112 przy Ratuszu na Bemowie zwróciłam uwagę, że zawsze autobus jest zapełniony, dlatego nie rozumiem skąd ta kontrowersyjna propozycja. 

Wprowadzenie linii 271 z Karolina wcale nie poprawi transportu, a właśnie go utrudni bo chcąc dojechać do Ch Marki z Karolina będzie trzeba 3 razy się przesiadać,  to jest jakiś absurd. Natomiast 

wycofanie linii 171 pogorszy połączenie Woli z Powiślem, Torwarem i Stadionem Legii. Przed budową metra było kilka połączeń linii autobusowych Bemowa Z Wolą m.in. 171, 190, E2, które chcą teraz 

Państwo zabrać a co za tym idzie utrudnić dojazd w tych dzielnicach.  Gdzie wcześniej można było dojechać jedną linią a teraz będzie trzeba na dwa, trzy razy się przesiadać. Poza tym po co były 

stawiane nowe wiaty autobusowe skoro chcecie wycofać autobusy . Metro nie jest jedynym środkiem komunikacyjnym i nie każdy zamierza z niego korzystać . W związku z tym zwracam się z prośbą o 

pozostawienie tych kursów ponieważ ułatwi mi to dojazd do pracy oraz rodziny. 

Dzień dobry

w ramach konsultacji chciałabym złożyć postulat, aby autobus linii 136 pozostał na obecnej trasie na Woli (przystanki na Płockiej) a nie wracał na "starą" trasę czyli ul. Górczewską i dalej na trasę 

Prymasa Tysiąclecia. Obecny przebieg pozwala dowieźć większą ilość ludzi do stacji metra na Płockiej a i tak trafia na trasę tyle, że dalej zabierając więcej pasażerów z Woli. Szanowni Państwo

Jestem wieloletnią mieszkanką osiedla Bemowo I. Od lat z niepokojem obserwuję "cięcia" kolejnych linii tramwajowych i autobusowych w mojej okolicy. Przy skrzyżowaniu Radiowej i Wrocławskiej 

mieszkam już ponad 25 lat. To oczywiste, że w tak długim czasie musiało dojść do zmian w komunikacji, ale dlaczego za każdym razem na gorsze - pytam retorycznie? Proponowany nowy przebieg linii 

po zakończeniu budowy metro w znaczącym stopniu pogorszy sytuację komunikacyjną okolicy. A jest to rejon zdecydowanie przez Zarząd  ZTM zapomniany. Szanowni Państwo na osiedlu Bemowo I i 

Bemowo II mieszka wiele tysięcy ludzi, którzy codziennie jadą do pracy. Kiedyś mieliśmy E2, 507 i wiele innych , ich zawieszenie tłumaczono wtedy budową metro. Teraz w planie jest skrócenie linii 171 i 

112, a pewnie po rekonstrukcji pętli tramwajowej na Górczewskiej - zostaną zabrane z tej okolicy jakieś linie tramwajowe. Co w zamian - wygoda dogodnych przesiadek i możliwość przejazdu metro. Cóż 

nie dla wszystkich jest to kuszące, zarówno dla ludzi młodych jak i starszych. Metro nie dociera przecież wszędzie. Trudno jest się "dogodnie" przesiadać po wielogodzinnym dniu pracy do tego z 

zakupami, albo z dzieckiem. Uważam, że osoby planujące takie zmiany raczej na co dzień nie korzystają z komunikacji miejskiej, a próby liczenia pasażerów poszczególnych linii są mało precyzyjne i 

jednostkowe.

Jako wieloletnia pasażerka, (w dojazdach do pracy nie korzystam z samochodu) chciałabym też nadmienić, że komunikacja ma służyć ludziom, których nie trzeba uszczęśliwiać na siłę.

Bardzo proszę o ponowne wnikliwe przeanalizowanie zmian w komunikacji, szczególnie tych dotykających mieszkańców Bemowa Lotniska.

Witam

Chcę się odnieść do proponowanych zmian w komunikacji na woli które maja wejść w życie po otwarciu kolejnych stacji na II linii metra na Woli. 

Jako mieszkaniec nowego osiedla przy Redutowej w uważam, że pomimo, iż ulica Redutową pojada autobusy 3 linii (154, 197, 397) to ich częstotliwość jest niewystraszająca i powinna być zwiększona, 

w szczególności dla lini 154, która jako jedyna zapewni możliwość dostania się do Al. Jerozolimskich i dalej w głąb Ochoty bez dodatkowych przesiadek. 

Wszystkie autobusy na wspomnianych liniach powinny być dłuższe, aby mogły pomieścić większa liczbę pasażerów. W chwili obecnej, w godzinach szczytu, dostanie się do autobusu z przystanków na 

Redutowej graniczy z cudem, ze względu na panujący tłok. 

Warto zauważyć ze w najbliższych miesiącach do użytku zostanie oddany kolejny etap w inwestycji Budimexu (350 mieszkań), zaś inny deweloper planuje kolejne osiedle przy Redutowej (ok 700 

mieszkań). Neutralnie na tej trasie przybędzie też osób z okolicznych osiedli, w tym przy Jana Kazimierza chcących dojechać do metra.



Szanowni Państwo,

w ramach konsultacji nt. funkcjonowania komunikacji publicznej na Woli chciałbym zwrócić uwagę na obszar Odolan. Jest to bardzo dynamicznie rozwijające się osiedle, szczególnie w okolicach ul. Jana 

Kazimierza. Za tym rozwojem nie nadąża jednak komunikacja miejska. Sprawia to, że coraz trudniej wydostać się z tej okolicy w porannym szczycie komunikacyjnym. Autobusy linii 105, mimo że kursują 

często, to zazwyczaj są przepełnione i trudno do nich wsiąść, a czasami jest to po prostu nie możliwe. Sytuacji nie poprawia fakt, że bardzo często nie przyjeżdżają zgodnie z rozkładem, co sprawia, że 

często podjeżdżają na przystanek dwa a nawet trzy autobusy jednocześnie, a potem kolejny nie podjeżdża przez następne 10 min. 

Autobus linii 255 nie jest alternatywą, ponieważ jeździ zbyt rzadko, a ponadto stoi często kilka minut w korku przed skrętem z ul. Jana Kazimierza w ul.Ordona. 

Biorąc pod uwagę powyższe, poddaję pod rozwagę rozważenie uruchomienia nowej linii kursującej na trasie Cmentarz Wolski - Rondo Daszyńskiego. Linia taka mogłaby kursować chociażby w dni 

powszednie w godzinach pooranego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Powinna ona wtedy kursować z dużą częstotliwością, np. co 5 min. Wraz z dotychczasową linią 105 rozładowałaby ona 

tłok w komunikacji umożliwiając szybki dojazd do metra.

Liczę na rozważenie powyższej propozycji.

Szanowni Państwo,

Piszę w sprawie ograniczenia linii autobusowych do 1!  po uruchomieniu metra na Woli Mieszkańcy  odcinka od ulicy Płockiej do ulicy Okopowej zostali pozbawieni możliwości jakie mieli wcześniej 

czy nawet przez ostatnie 3 lata. ZTM zabrał wszystkie dotychczasowe linie autobusowe zostawiając zatłoczoną w godzinach szczytu linię 190. Liczyliśmy się z tym, że po uruchomieniu linii metra 

nastąpią zmiany w komunikacji, ale że zmiany będą aż tak radykalne i nielogiczne - nie przypuszczaliśmy. Ulicą Górczewską jeździło 5 autobusów (nie liczę E-2 ponieważ się nie zatrzymywał w tej 

okolicy), mogliśmy dojechać do dworca Centralnego (109), metro tam nie dojeżdża a nam propnuje się co? Przesiadki!!!

Najbardziej przykre jest zabranie linii 520, która to linia stanowiła doskonałe połączenie kilku dzielnic Warszawy. Proponujemy przedłużenie kursowania nie do dworca Centralnego a do pętli Młynów. 

W Al. Jerozolimskich i Świętokrzyskiej  i  tak te ulice są zakorkowane . Trzeba też mieć wzgląd na seniorów, dla których wyjątkowo niewygodne są proponowane wielokrotne  przesiadki .

Kolejna zmiana dotyczy linii 102. Czy rzeczywiście jest ona konieczna? ZTM nie zaoszczędzi wozokilometrów ponieważ w miejsce autobusu 102 dajecie 106, który w przeważającej części pokrywa się z 

dotychczasową trasą 102. Robicie przy tym krzywdę zarówno mieszkańcom Pragi jak i Woli. 

Niezrozumiałym jest fakt, dlaczego ZTM działa przeciwko mieszkańcom i przeciwko zdrowemu rozsądkowi. Dlaczego zmiany dotyczą linii, które się sprawdziły i o które ludzie walczą. Jeśli walczą, to 

znaczy, że te linie są niezbędne. Po zmianach żeby dojechać na przykład 

na Marysin trzeba się trzykrotnie przesiadać!  Aby dojechać do np. MDM-u 2 razy! Nawet do ronda Dmowskiego trzeba się przesiadać!!! Coś naprawdę jest nie tak! Proszę w imieniu swoim i wielu, wielu 

innych mieszkańców tej okolicy o przeanalizowanie tych propozycji. Zyskacie wdzięczność tysięcy pasażerów. Chyba , że Wam na zadowoleniu pasażerów nie zależy.

Szanowni Państwo,

nie widzę powodu skrócenia linii 105 do Ronda Daszynskiego po otwarciu metra na Woli. Powinna jeździć tak jak dotychczas (do Browarnej i kurs skrócony). Co więcej, jeszcze z większą częstotliwością 

(nie trudno zauważyć ścisk w autobusach w godzinach popołudniowych). 

Ponawiam prosbę o zwrot lini 520 na " starą" trasę. nie każdy lubi lub może kożystać z metra a ten autobus miał szczególnie dobrą trasę ( nie chcę być wredna ale temu kto wymyślił zmianę do Płockiej 

dobrze nie życzę). 

PONAWIAMY PROŚBĘ O ZWROT LINI 520 NA TRASĘ ZNANA - MARYSIN

Szanowni Państwo,

w ramach organizacji linii autobusowych proszę o rozważenie nowego połączenia autobusowego od pętli Młynów do Ronda Radosława (Galeria Arkadia). Obecnie moja podróż komunikacją w ten rejon 

zajmuje ponad pół godziny i wymaga przesiadki na przystanku Okopowa.

Bardzo proszę także o pozostawienie przejazdu linii 520 od ul. Płockiej na Pragę Południe, nowa linia metra nie obsługuje tego rejonu i dojazd na Pragę Południe bez obecności 520 wymagał będzie 

kilku uciążliwych przesiadek.

Dzień dobry,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o niemodyfikowanie trasy obecnej linii 171. Jest to jedyna linia, która bezpośrednio łączy moje mieszkanie przy PKP Kasprzaka ze Szpitalem im. prof. Orłowskiego przy 

przystanku Książęca. Ze względu na stan zdrowia jest to dla mnie wybitnie ważne połączenie, z którego korzystam bardzo często. Po skróceniu trasy 171, mimo bliskości 2 linii metra, tę samą trasę 

będę musiała odbywać z 2 lub 3 przesiadkami, co w moim obecnym stanie będzie dla mnie szalenie obciążające.

Bardzo liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Szanowni Państwo,

 

Jestem mieszkanką Woli a wcześniej  Bemowa i chciałabym w ramach konsultacji społecznych zgłosić swoje uwagi do proponowanych zmian w komunikacji miejskiej po uruchomieniu stacji metra: 

Płocka, Młynów i Księcia Janusza.

https://www.ztm.waw.pl/wp-content/uploads/2019/12/WTP_projekt_zmian_na_Woli.pdf

Zmiany te – w odczuciu moim i wielu innych mieszkańców –spowodują odcięcie mieszkańców Woli od kluczowych usług publicznych do których należy zaliczyć m.in.: Ratusz Wola, szpitale, edukacja.

Proponowane rozwiązania pokazują, że ZTM dąży się doprzekierowania lub likwidacji istniejących połączeń i wprowadzenie nowych tras, wymuszających  jazdę z przesiadkami.

W aplikacji jakdojadę istnieje opcja "dogodne połączenia" = bez przesiadek, które przy proponowanych założeniach sprawi, że będą niemal niedostępne. Wystarczy przetestować kilka tras

z tych proponowanych, żeby okazało się, że np. dojazd, który obecnie zajmuje 20 min bez przesiadek, po zmianach będzie trwał 40 min z przesiadkami.

Likwidowane są lokalne linie, w zamian przywracane sądługodystansowe autobusy,

które kursują przez całe miasto. Takie linie są bardziej podatne na korki. W rezultacie zmniejszy się znacznie usieciowienie dzielnicy, co z kolei spowoduje wykluczenie komunikacyjne wielu osób 

(niepełnosprawnych, seniorów, matek z dziećmi), które zamiast mieć łatwy dostęp do komunikacji

i dostać się bezpośrednio z pkt. A do B będą musiały wydłużyć trasę pieszą do najbliższego przystanku bądź dostać się do stacji metra, a następnie przesiadać w inną linię metra lub autobus/tramwaj.

Zachodzi podejrzenie, że propozycje zmian pisały osoby nie mieszkające na Woli lub Bemowie

i nie znające realiów okolic jak i potrzeb mieszkańców lub osób pracujących na terenie tych dzielnic.

Zrozumiałe, że zmiany mają na celu przekierowanie pasażerów do nowej nitki M2.

Nie mniej prawie siłowe wymuszanie korzystania z linii M1 i M2 bez alternatywnych połączeń autobusowych spowoduje jeszcze większe obłożenie linii M1 oraz tramwajów 10, 11, 13, 20, 23, 24 czy 26 w 

godzinach szczytu, które już teraz w dni robocze jest fatalne.

Każdy, kto musi się dostać do stacji Ratusz Arsenał z Bemowa lub Woli wie, że tramwaje 20, 23 są już obecnie przeładowane nawet poza godzinami szczytu. Podobnie wygląda sytuacja

w tramwajach jadących ulicą Wolską.

W sytuacji wystąpienia awarii na torach tramwajowych, Wola i Bemowo zostaną odcięte od reszty miasta, a brak dogodnych połączeń autobusowych i związana z tym konieczność przesiadki do linii M2 

wydłuży powroty do domów.

Zachodzi też uzasadnione podejrzenie, że w sytuacji narzucenia mieszkańcom proponowanych rozwiązań, z pominięciem głosu mieszkańców Bemowa i Woli, część z nich przesiądzie się do 

samochodów, co przełoży się na jeszcze większe korki, podniesienie poziomu zanieczyszczeń, większy hałas. Co było by w sprzeczności z głoszoną przez władze Warszawy chęcią poprawy jakości 

powietrza, dążeniem do walki ze zmianami klimatycznymi czy zagwarantowaniem pieszym bezpieczeństwa na ulicach.

Uwagi do proponowanych zmian

 

− w miejsce linii 520 i E-2, które łączyły Wolę z Ratuszem Wola i węzłem przesiadkowym Ratusz Arsenał, zostanie jeden, bardzo długi kurs linii 190 (do Marek), który w godzinach szczytu będzie 

przeciążony i opóźniony (ma kursować co 7,5 min w dni robocze); brak propozycji alternatywnej komunikacji w razie utrudnień na trasie

− w miejsce zaplanowanej do likwidacji linii 155 (Znana – Olbrachta – Redutowa – Kasprzaka – Szpital Wolski – Rondo Daszyńskiego); proponuje się linię 154, która łączy StareBemowo z dość odległą 

al. Krakowską (jak w przypadku linii 190 ryzyko obłożenia i opóźnień oraz brak alternatywnejkomunikacji w razie utrudnień na trasie) jak również wymuszenie na mieszkańcach Ulrychowa z rejonu ulic 

Olbrachta, Sowińskiego, Pustola, Redutowa, Szulborska łatwego dotarcia do Szpitala Wolskiego oraz Instytutu Matki i Dziecka jak i do znajdujących się w tym rejonie przedszkoli i szkół. Linia 154 

powinna zostać skrócona (podzielna na 2) oraz jej częstotliwość i wielkość autobusów (obecnie często są to autobusy nieprzegubowe) powinna zostać zwiększona

− linie 520 i E-2, które łączyły Wolę z Feminą gdzie istnieje wygodny punkt przesiadkowy w stronę Bielan, Żoliborza i Tarchomina oraz w kierunku Śródmieścia czy Mokotowa, a dalej Służewia (Mordoru), 

zostaną przerzucone do wsparcia mieszkańców Pragi Południe i Wilanowa; zlikwidowanie możliwości przesiadek na skrzyżowaniu al. Solidarności z Jana Pawła przesunie ruch na pl. Kercelak (mało 

bezpieczne, krótkie i źle wyregulowane światła) oraz dogęści i tak już obciążoną stację Metro Ratusz Arsenał

− linia 103 jedzie obrzeżem Żoliborza (Powązkowską) i chwali się, że to połączenie zostanie zachowane

− linia 190 powinna zostać na obecnej trasie – jest to jedyny autobus, który łączy al. Solidarności z Kasprzaka i Szpitalem Wolskim; zautobusu korzysta wiele starszych osób jadących z Pragi do szpitala 

i przychodni; bez niego konieczne byłyby dwieprzesiadki: na skrzyżowaniu Okopowej i al. Solidarności i drugi raz na Rondzie Daszyńskiego

− linia 109 kursująca co 20 min, również w dni robocze, to nie jest standard wielkomiejski

- skrócenie linii 171 uniemożliwi w wygodny sposób dotarcia do Placu Trzech Krzyży czy na Torwar. 

 

Niniejszym wnoszę o uwzględnienie moich uwag, a także o wzmocnienie usieciowienia dzielnicy oraz nie kasowania krótszych lokalnych połączeń z newralgicznymi punktami (Ratusz Wola, Kino 

Femina, Hala Mirowska, Szpital Wolski).

Szanowni Państwo, 

W związku z planowanymi zmianami przebiegu trasy autobusu linii 102, związanymi z otwarciem tzw. wolskiego odcinka metra, Stowarzyszenie “Wiatrak”, jako organizacja reprezentująca głos 

mieszkańców Saskiej Kępy, Kamionka, Grochowa i Gocławia, przesyłamy nasze uwagi do planowanych zmian. 

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.  



Szanowni Państwo,

Kilka uwag w sprawie zmian autobusów po otwarciu linii metra na Woli:

Pomysł, że skoro w Warszawie mamy dwie linie metra i dojedzie się nimi wszędzie jest chyba lekko szalony. Dojedziecie Państwo do Dworca Centralnego metrem? A co z Torwarem? Pomyśleliście o 

komplikacjach dla niepełnosprawnych przy zwiększaniu ilości przesiadek? Czy wszyscy z Bemowa jadą do centrum? Czy ktokolwiek z planujących próbował się przesiąść w godzinach szczytu z M2 do 

M1? Już obecnie na stacji Świętokrzyska w godzinach szczytu nie daje się wsiąść do pociągu, jazda na „glonojada” to standard. Wydłużenie M2 na Bemowo i jednoczesnie zmniejszenie liczby 

autobusów nie rozwiąże tego problemu tylko go nasili. Użyjcie wyobraźni. Metro to nie jakiś cud, że wystarczy wrzucić tam kilka autobusów ludzi i oni znikną w czeluści i się rozmyją.

109 – zupełnie chybiony pomysł z ograniczeniem częstotliwości kursowania, jest to podstawowe bezpośrednie i dość szybkie połączenie Bemowa z Dworcem Centralnym i centrum. Skoro teraz autobus 

jeździ pełny praktycznie od pętli do pętli jak sobie to wyobrażacie po zmniejszeniu liczby kursów? Że się będą ludzie dwa razy przesiadać jadąc np. na Torwar? Metro nie zastąpi ani tego połączenia, ani 

171. Zostawcie jak jest, a jak będą jeździć puste to wtedy ograniczajcie.

Z wszystkich Państwa planów dodatkowo przemawia jedno – cała Warszawa jeździ do centrum i metrem. Od lat pozostaje zupełnie zaniedbana szybka komunikacja obwodowa stolicy. Czy ktoś mógłby 

pomyśleć o szybkim spięciu pętli na Bemowie (os. Górczewska, nowe Bemowo) z pętlą na Al. Krakowskiej? Mały szybki autobus, ale kursujący po trasie szybiego ruchu (S7/8) łączący bezpośrednio te 

pętle. Na al. Krakowskiej są duże firmy, klikadziesiąt tysięcy ludzi pewnie tu pracuje i wszyscy, którzy jadą z Bemowa, albo muszą jechać przez centrum (1-1,5 godziny), albo stać w korku przez Włochy 

(1 godzina lekko), albo turlać się przez Ursus linią 220 (w praktyce znowu godzina lekko, z czego pół godziny jak śledzie w beczce). Kilkadziesiąt osób, które ja znam więc wybiera codziennie samochód 

(15-20 min). Przyznacie Państwo, że 80 min dziennie więcej w podróży nie zachęca do ZTM i inwestowania w kartę miejską.

moje uwagi.

dojezdzam spoza warszawy, do p+r polczynska, potem 105. zapewne to dla warszawy dobry model? wiec:

1. 105b powinien zaczynac z p+r polczynska, a nie cm. wolski

2. przynajmniej jeden tramwaj, 10 lub 11 powinien jezdzic ponownie okopowa, a nie skierniewicka, gdzie powoduje korki, a wysiadanie jest na ulice.

Witam,

Dot. likwidacji linii 112 na odcinku Karolin - Bemowo

Nowa linia metra nie ma żadnego wpływu na poprawę komunikacji między Nowym Bemowem, a Karolinem. Kolejna próba likwidacja autobusu 112 na odcinku Bemowo – Karolin CAŁKOWICIE likwiduje 

połączenie tych rejonów, a metro jest tylko pretekstem do tego działania. 

Pytanie: Jaki wpływ ma otwarcie 3 stacji II linii metra na komunikację na trasie Bemowo – Karolin? Odpowiedź ŻADNEGO!!! Z trasy, gdzie kursuje jeden autobus zabieranie tego autobusu jest działaniem 

szkodliwym. BRAK JAKIEJKOLWIEK KOMUNIKACJI NA TYM ODCINKU. Tworzenie linii dowożących tylko do stacji metra jest działaniem bezsensownym. Nie wszyscy podróżują metrem, które nota 

bene nie jest zbyt rozbudowane i ma dość ograniczony zasięg. Czy ja mieszkam w stolicy Polski czy na zapadłej wsi?! Pod pretekstem reorganizacji związanej z otwarciem metra próbuje się po cichu 

likwidować inne połączenia, na które metro nie ma żadnego pozytywnego wpływu. O likwidacji 112 można będzie mówić wtedy, kiedy metro dotrze do Karolina. Ktoś się chyba trochę pośpieszył z tą 

likwidacją. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka. A ta linia, która będzie kursować z Karolina do metra to tak jak napisałam powyżej nie jest żadną alternatywą dla obecnej trasy 112.

Dzień dobry , kontaktuję się z Państwem w kontekście  planowanych zmian trasy linii 112. Jest to jedyna linia łącząca Chomiczówke  chociażby z Fortem Chrzanów, który i tak jest już bardzo słabo 

skomunikowany. Bemowo (Lazurowa, Batalionów Chłopskich) rozrasta się w bardzo szybkim tempie, przybywają nowe osiedla, nie ma ani jednej linii (oprócz 112), która by łączyła mieszkańców z 

Bielanami, Żoliborzem. 

Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o podstawienie dłuższych autobusów linii 154 bądź zwiekszenie czestotliwości ich kursowania szczególnie w godzinach szczytu. Autobusy tej linii są bardzo zatłoczone, a są one 

jedynym środkiem transportu między Wolą a Włochami. Na trasie tego autobusu (Wola - Wlochy) nie przebiega żadna linia tramwajowa ani metro.

Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Dzień dobry,

w związku z trwającymi konsultacjami pragnę wyrazić moją opinię:

Po otwarciu metra, w przypadku likwidacji linii 155 odbieracie Państwo jedyne połączenie z tramwajami 

mieszkańcom z okolic ulic: Znana, Sowińskiego, Pustola, Olbrachta.

Dodatkowo pragnę zauważyć, że zaproponowane odstępy kursowania autobusów

167 oraz 201, czyli co najmniej 10 min są bardzo długie.

Szczególnie będzie to bardzo uciążliwe w godzinach porannych.

Moim zdaniem w godzinach porannych autobusy powinny kursować w odstępach 7 min.

Należy zauważyć, że zaproponowane przez WTP zmiany przyczynią do zwiększenia ruchu samochodowego.

Wyrażam swoje niezadowolenie z wycofania z pętli Znana tych dwóch linii i zastąpienia jej jakąś linią podmiejska o numerze 200. Mieszkańcy ulicy Olbrachta nie potrzebują dojazdu poza miasto. 

Potrzebują dojazdów do tramwajów lub do innych węzłów przesiadkowych. Stacja metra księcia Janusza nie rozwiązuje problemu, ponieważ ruch w kierunku placu bankowego odbywa się aleja 

Solidarności.  Tam znajduje się ratusz. Niepotrzebny nam dojazd do ratusza na Bemowie . Osoba która układała te plany nie wziela pod uwagę że mieszkańcy z ulicy Olbrachta nie mają potrzeb aby 

udawać się na Bemowo Dojazd do węzłów przesiadkowych gwarantowany był przez te dwa autobusy. Jeśli 520 nie może wrócić na Znaną to proszę pozostawić 155 do ronda Daszyńskiego.  Możecie 

Państwo skrócić częstotliwość tego autobusu. Ale dowozi on ludzi do tramwajów reduta wolska gdzie wysiada około 50 osób a także do kasprzaka szpital i szkoły a także do ronda Daszyńskiego.  

Rondo Daszyńskiego nie jest wyłącznie stacja metra jest to węzeł przesiadkowy do tramwajów w tym do jedynki. Proszę uwzględnić moje uwagi. 

Witam. Proszę nie likwidować linii nr 171 oraz 520 z Woli bardzo utrudni to komunikację z tej dzielnicy.

Proszę o utrzymanie linii 171 w dotychczasowej trasie. Jest to bardzo dobre połączenie z Woli do dworca ceNtralnego , kruczej, pl trzech krzyży.  Byłam operowana w szpitalu Orlowskiego i musiałam 

tam wykonać badania. Nie wyobrażam sobie innego dojazdu z Woli.

Dzień Dobry, 

bardzo proszę o zachowanie w dotychczasowej trasie linii autobusowej nr.171. Skrócenie kursu jak to wynika z doniesień medialnych spowoduje utrudnienia w komunikacji dla dzieci uczęszczających z 

Nowego Bemowa do szkoły katolickiej przy ul.Bema.Chcę zauważyć, że aktualnie jest to jedyna linia , którą  można bezpośrednio dojechać z Nowego Bemowa do szkoły. Nadto przystanek PKP 

Kasprzaka znajduje się  po tej samej stronie co szkoła, co zapewnia bezpieczeństwo dzieciom.Nie muszą przechodzić przez ruchliwe skrzyżowanie jakby to miało miejsce gdy mieliby korzystać z lini 523.

Zatroskana o bezpieczeństwo dzieci bardzo proszę o pozostawienie lini 171 na dotychczasowej trasie.

z wyrazami szacunku 

Dzień dobry,

Uprzejmie proszę o przywrócenie linii E-2 kursującej na Bemowo ul. Górczewską.

Nie było lepszego i szybszego połączenia Bemowa z Centrum, a linia M2 nie wypełni luki, z powodu której cierpimy.

I proszę o pozostawienie linii: 171 i 109 na dotychczasowych trasach

Pozdrawiam i z góry dziękuję

Dzień dobry,

chciałbym wziąć udział w konsultacjach odnośnie zmian przebiegu linii autobusowych po otwarciu nowego odcinka metra na Woli i bardzo poprzeć propozycję przedłużenia tras lisni autobusowych 714, 

719 i 729 do stacji Metra Ks. Janusza.

Jest to bardzo dobra propozycja i znacznie usprawni transport mieszkańców zachodnich dzielnic Warszawy i ościennych miejscowości, gdzie powstało bardzo dużo nowych osiedli i powstają kolejne.

Witam

W tej chwili, a będzie to bardziej widoczne po otwarciu 3 nowych stacji metra, brakuje takiego połączenia:

- autobus jadący od ulicy Połczyńskiej - przejeżdżający całą ulicę Lazurową - na rondzie Radio Wolna Europa skręca w prawo i jedzie prosto ulicą Górczewską aż do nowych stacji metra. 

Chodzi o to, żeby jak najszybszą trasą połączyć osiedla wzdłuż ulicy Lazurowej z nowymi stacjami metra. Aktualnie nie spełnia tego warunku żadna linia. Najbliżej jest tego w tej chwili linia 190, ale 

przede wszystkim jedzie dłuższą drogą i nie wzdłuż całej ulicy Lazurowej.

Gdyby nie powstała taka linia, o której piszę to warunkiem koniecznym jest zwiększenie częstotliwości linii 190 do częstotliwości jaką w tej chwili ma linia 105.

Linia 190 ma bardzo długą trasę, przejeżdża przez centrum i utyka w korku. Gdy w tej chwili czekam na autobus 190 (w kierunku Bemowa) przy Jana Olbrachta w godzinach szczytach autobusy 

podjeżdżają co 15-20 minut, a powinny bodajże wg rozkładu co 10minut. 

Podsumowując jednym zdaniem. Będzie brakowało autobusu, który przewiezie ludzi bezpośrednio i najszybszą trasą ze stacji Księcia Janusza na osiedla wzdłuż ulicy Lazurowej. 

Dzień dobry!

Mieszkam przy ulicy Płockiej i 520 to linia, którą dojeżdżam do pracy na Saskiej Kępie.

Skrócenie trasy tej linii bardzo utrudni mi, jak również mojej rodzinie codzienną drogę do pracy.

Ani metro, ani tramwaje nie maj takiej trasy (będzie to powodowało kilka przesiadek lub konieczność dotarcia na pieszo ponad pół godziny).

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby!

Dzień dobry!

Mieszkam przy ulicy Leszno.520 jest linią, którą przemieszczam się codziennie (do pracy i w dni powszednie).

190, ani metro, ani linie tramwajowe nie zastąpią tej linii.

Do metra jest długi kawałek do przejścia na pieszo.

Proszę o niezabieranie tej linii.



Witam

Chciałbym zgłosić postulat zwiększenia  częstotliwości kursowania autobusów 154 i 149 w okolicach WAT po uruchomieniu nowych stacji metra.

Uzasadnieniem jest zwiększająca się liczba mieszkańców w naszej okolicy tj. ul. Kocjana i Kaliskiego oraz całego Starego Bemowa.

Proponowana częstotliwość to 7,5/10 min w godzinach szczytu.Witam,

Chciałbym jako mieszkaniec Bemowa wyrazić swoją zdecydowanie  negatywną opinię na temat planowanej zmiany kursowania autobusu linii 112. 

Codziennie dostaję się do pracy z ul. Sterniczej na Bemowie, kończąc kurs na Targówku. Planowana zmiana trasy związana z jej skróceniem wiąże się z koniecznością przesiadki i szukania 

alternatywnych sposobów dostania się do celu podróży. Metro nie wchodzi w grę z racji braku bezpośredniego połączenia na w/w trasie. Cała sytuacja mnie denerwuje ponieważ nie ma sensu zmieniać 

coś co moim zdaniem dobrze funkcjonuje. Sąsiedzi uważają podobnie. Jako osoba opłacająca podatki w Warszawie i płacąca za bilety komunikacyjne proszę o nie wprowadzanie zmian na trasie linii 

112.

Dzień dobry,

proszę poinformować mnie jakie będą zmiany

w komunikacji autobusowej na trasie linii 112

Jestem za pozostawieniem długości trasy tej linii 

bez zmian.

Szanowni Państwo, 

jako mieszkanka gminy Stare Babice popieram zmianę tras autobusów miejskich 714, 719 i 729 i wydłużenie ich do stacji metra Ks. Janusza. O wydłużenie trasy choćby do stacji Bemowo Ratusz 

wnioskowaliśmy już od dłuższego czasu. Taka zmiana trasy będzie na dużą korzyść przede wszystkim dla młodzieży dojeżdżającej z naszej gminy do warszawskich szkół. 

Szanowni Państwo,

jako mieszkanka gminy Stare Babice mocno popieram zmianę trasy autobusu miejskiego 714 i wydłużenie jej do stacji metra Ks. Janusza. O wydłużenie trasy choćby do stacji Bemowo Ratusz 

wnioskowaliśmy już od dłuższego czasu. Taka zmiana trasy będzie na dużą korzyść przede wszystkim dla młodzieży dojeżdżającej z naszej gminy do warszawskich szkół.

Trzymamy kciuki za tę zmianę.

Dzień dobry, 

Zgłaszam poparcie dla wydłużenia trasy autobusów 714, 729, 719 do metra Ks. Janusza. 

W trosce o zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego wydłużenie tych tras wydaje się niezbędne, zwłaszcza przy rosnącej liczbie mieszkańców gmin graniczących z dzielnicami Bemowo, Bielany i 

Wola. 

Szanowni Państwo,

jako mieszkanka gminy Stare Babice mocno popieram zmianę trasy autobusu miejskiego 714 i wydłużenie jej do stacji metra Ks. Janusza. O wydłużenie trasy choćby do stacji Bemowo Ratusz 

wnioskowaliśmy już od dłuższego czasu. Taka zmiana trasy będzie na dużą korzyść przede wszystkim dla młodzieży dojeżdżającej z naszej gminy do warszawskich szkół.

Witam

Uprzejmie proszę o utworzenie linii autobusowej na starej trasie 184 na odcinku Metro Młociny - Hala Wola . Bardzo brakuje bezpośredniego połączenia na tym odcinku.

Dzień dobry, 

apeluję o zachowanie aktualnej trasy linii 520. 

Po pierwsze, należy wskazać, iż otwarcie 3 nowych stacji metra na Woli nie zmieni nic dla mieszkańców i pracowników okolic ronda Kercelak, jak również okolic Woli Ratusz i Kina Femina. Wręcz 

otwarcie tych stacji metra, patrząc na proponowane zmiany w komunikacji, utrudni ludziom tutaj mieszkającym i dojeżdżającym korzystanie z niej. 

W tych okolicach w ostatnim czasie zabrano tramwaj 10 (wrócił na starą trasę), linia E-2 dojeżdża tylko do Placu Bankowego. Teraz chcą Państwo zlikwidować połączenie linii 520 na Woli i jednocześnie 

skierować linię 171 na nową trasę.

Z istniejących przed zmianami linią 520, E-2, 190 i 171 zostanie tylko JEDNA linia - 190, która to linia w dodatku dla osób mieszkających w okolicy przystanków OKOPOWA, WOLA RATUSZ i KINO 

FEMINA, np. chcących dojechać do Metra Ratusz Arsenał, Starego Miasta czy Dworca Wileńskiego będzie pokrywać się z trasą tramwajów nr 13, 20, 23 i 26. 

Pragnę zauważyć, iż mieszkańcy stracą bardzo ważne połączenie. Linia 520 łączyła Wolę z Wawrem, a po drodze stanowiła idealne połączenie ze Śródmieściem (Metrem Świętokrzyska, Centrum, 

Torwarem, stadionem Legia), Pragą, Ostrobramską itd.

O ile osoby korzystające z przystanku Okopowa będą mieli bezpośredni dojazd do ścisłego centrum tramwajami linii nr 22 i 24, to mieszkańcy okolic Wola Ratusz i Kino Femina, za sprawą likwidacji linii 

520, stracą bezpośrednie połączenie z Centrum! Inna sprawa, że w tym rejonie dochodzi często do awarii tramwajów, a także brak jest autobusów na odcinku Plac Zawiszy-Towarowa-Okopowa.

Dla mnie ta zmiana jest nie do przyjęcia, bowiem osoby korzystające z ZTM, które mają obecnie 4-5 przystanki do przystanku CENTRUM, będą musieli tę samą trasę pokonać niewygodnymi 

przesiadkami. I tak, jadąc np. z przystanku Wola Ratusz będzie trzeba dojechać do Ratusz Arsenal linią nr 190 albo tramwajami i potem pomiędzy tłumem ludzi, schodami przy przystanku Metro Ratusz 

Arsenal przedostać się do przystanku tramwajowego w kierunku Centrum i dalszą trasę pokonać linią np. 35. 

Tak krótka trasa przejazdu znacznie się wydłuży. Niemal dwukrotnie! Wszystko przez likwidację linii 520 i konieczność korzystania z  uciążliwych przesiadek. Jak osoby, które na co dzień pokonują 

niewielkie odcinki mają być zachęcone do korzystania z ZTM i kupowania biletów. PRZECIEŻ PŁACĄ TYLE SAMO za bilety miesięczne co osoby, które pokonują dziennie niemal kilkadziesiąt kilometrów 

łącznie! Już bardziej opłacać będzie czasowo i finansowo korzystanie z rowerów miejskich bądź prywatnych, niestety tylko w miesiącach letnich.

Zatem główny postulat to zachowanie bezpośredniego, autobusowego połączenia przystanków OKOPOWA - WOLA RATUSZ - KINO FEMINA z przystankiem METRO ŚWIĘTOKRZYSKA i CENTRUM. 

Myślę, że podobne głosy pojawiają się na spotkaniach i w sugestiach mailowych, dlatego wyrażam ogromną nadzieję na zachowanie obecnej trasy linii 520. 

Dzień dobry, 

Szanowni Państwo, 

Chciałabym wyrazić swój sprzeciw i żal z powodu planowanej likwidacji linii 520 po otwarciu nowych stacji metra na Woli. 

Autobus jest jedyną bezpośrednią linią łączącą Marysin i okolice, oraz Pragę Południe że Śródmieściem, Wolą i Bemowem. 

Planowana zmiana spowoduje, że dojazd w wiele lokalizacji będzie wymagał dwukrotnych przesiadek. 

Proszę o sprawdzenie jak bardzo zatłoczone składy tej linii kursują w godzinach szczytu i w najgorszym przypadku o pozostawienie linii 520 w godzinach bardzo wzmożonego ruchu podczas dojazdów 

do szkół i pracy. 

Nadmienię, że dojazd do wolskich szkół, urzędów miasta, szpitali, teatrów, sądów których jest na Woli bardzo dużo i które znajdują się właśnie na trasie autobusu 520 stanie się bardzo niekomfortowy. 

Proszę o uruchomienie przystanku na żądanie na ul. Kasprzaka przed ulicą Bema w stronę Ronda Tybetu. Czas podróży od skrzyżowania z Bema do przystanku PKP WOLA (KASPRZAKA) i cofnięcie 

się do bloków przy ul. Bema to w godzinach szczytu ok 10 min. Czas ten jest tak długi ponieważ autobusy od Bema stoją w korku a i układ świateł na przejściu dla pieszych na rondzie Tybetu nie 

pozwala na jednorazowe pokonanie skrzyżowania. 

Przykładem niech będzie przystanek KAROLKOWA który od przystanku RONDO DASZYŃSKIEGO jest przystankiem stałym a odległość jest stosunkowo niewielka.

PROSZE O PILNA ODPOWIEDZ

Jako mieszkaniec dzielnicy Śródmieście: Powiśle składam sprzeciw co do zmian komunikacji w związku z wybudowaniem nowych AZ TRZECH STACJI METRA.

w szczególności zmiany w komunikacji autobusowej:

520: objazd wycieczkowy wokół PKiN i dublowanie 525, pozbawienie dojazdu na Wole m.in. do Szpitala przez starszych ludzi 

171: likwidacja kultowego autobusu, który powinien zostać oraz przejść zmiany w układzie w celu uniknięcia korków

w zamian za to 517: o zmniejszonej częstotliwości! przy czym zauważam ze w tej lokalizacji w ostatnim czasie zlikwidowano DWIE LINIE autobusowe: 155 (miał wrócić po wybudowaniu metra) oraz 318 

(nie wrócił po wakacjach).

Nie jest dla mnie to zrozumiałe, ze w związku z tym, że w odległej dzielnicy wybudowano trzy stacje metra to Powiśle ma ponosić koszty ograniczenia komunikacji. Rozumiem, ze mam przeprowadzić się 

na Wole? 

dodatkowe zmiana trasy prowadząca przez zakorkowane Aleje Jerozolimskie i zdublowanie autobusu 523 i 178 pozbawiając dojazdu z Powiśla na Wole bo wybudowane tam trzy stacje metra jest bez 

zasadne.

Powiśle nie jest skomunikowane z Wola. 

Dodatkowo zauważam, ze linia nr 517 czyli linia pospieszna której kategoria nie mieści się w obsłudze Powiśla co do przystanków, które są gęsto rozmieszczone. Istnieje więc zagrożenie, że 517 nie 

będzie zatrzymywał się na wszystkich przystankach, ponieważ co do zasady zatrzymuje się na przystankach przesiadkowych a wiele takich na Powiślu nie jest np. przystanek KOŹMIŃSKA.

Po za tym charakterystyką linii pośpiesznej jest też większa prędkość jazdy, która nie wpisuje się w ulice Rozbrat, Górnośląską tworzące aleje parkowe. 

REASUMUJAC wprowadzone zmiany maja doprowadzić do tego aby mieszkaniec Powiśla dojechał do stacji metra politechnika lub centrum następnie przesiadł się w I linie metra i  dojechał do metra 

świętokrzyska by ponownie przesiąść się w II linie metra a nastepnie wysiąść na wybudowanej stacji by ponownie przesiąść się w autobus dojeżdżający do miejsc w których jeździły 171/520.

czyli generalnie dodatkowo trzy przesiadki tyle co nowych stacji metra. Brawo Wy!

PROSZE O PILNA ODPOWIEDZ

dla czego w związku z tym, że w odległej dzielnicy wybudowano trzy stacje metra, to Powiśle ma ponosić ogromne koszty ograniczenia komunikacji?



Witam,

Proszę o rozważenie:

1/ częściowej zmiany trasy autobusu 397 - skrócenie i optymalizacja trasy, dojazd do metra Słodowiec.

Obecnie trasa pokrywa się w całości z 197 i dowozi ludzi do metra STARE BIELANY, pokonuje te same przystanki, w tym samym czasie.

Czy jest możliwe skierowanie trasy 397 do METRO SŁODOWIEC, czyli skręcenie z ulicy Perzyńskiego w Żeromskiego i nastepnie powrót?

Autobusy są male, krótkie i mogłyby parkować i zawracać na którymś z 2 rond przy metro Słodowiec.

EFEKT: szybszy dojazd do metra (Słodowiec), a nie jak obecnie aż 3 kolejne przystanki do Metra Stare Bielany i pokonanie 2 przejść dla pieszych w celu wejścia do metra. 

Po zmianach i przy usytuowaniu przytsanku po stronie metra Słodowiec - wysiadanie byłoby bezkolizyjne na stronę metra.

2/ Lepsze ustawienie i zgranie godzin odjazdu 103 i 397 i 197 z przystanku gen. Maczka (wysiadanie na przystanku przy ekranach, przystanek w stronę Bielan).

Po dojechaniu 197 i 397 na ul. Maczka/Obroncow Tobruku można przesiadać się na 103, aby dojechać na Dworzec Zachodni (pociągi dalekobieżne z Warszawy).

Czy można lepiej zgrać godziny odejsć 103-197-397 tak aby autobus 103 nie uciekał?

Teraz godziny przyjazdu 197 i 397 nakładają się z odejściem 103 z przystanku gen. Maczka w stronę Dw. Zachodni.

Wiatm, 

Jako wniosek który chciałam zgłosić do uwzględnienia planowania tras autobusów po otwarciu stacji metra, to wydłużenie do stacji metra przy ks. Janusza  tras autobusów 201,397 i 197. Mieszkam na 

osiedlu Zielone Bemowo, cała rodzina dojeżdża tymi autobusami do tramwajów na ul. Obozowej,dalej dojazdamy już innymi liniami do szkoły i pracy. Jesli autobusy ww linii będą dojeżdżać do 

metra,bardzo ułatwi i przyspieszy nam to dojazdy do pracy/ szkoły w Centrum, na  Woli i na Pradze.

Mam nadzieje, ze wielu mieszkańców zgłosi ten postulat. Uważam, ze  osiedla przy ul. Osmanczyka i Ob. Tobruku powinny być skomunikowane z wolskim metrem.

Dzień dobry!

Będę pisać krótko i na temat.

Mieszkam na Bemowie całe życie, najpierw przy pętli os. Górczewska na Szobera teraz przy Hali Wola (właśnie kupiliśmy mieszkanie). Przeżyłam najróżniejsze zmiany tras i numerów autobusowych i 

tramwajowych. Dlatego zależy mi na wyrażeniu swojej opinii i cieszę się, że mogę to zrobić :)

Linia 105 Błagam zostawcie ją do końca!! Na Browarną. Jeżdżę nią na Uniwersytet i na Mariensztat. I tak część kursów jeździ tylko do Ronda Daszyńskiego, to dlaczego niektóre nie mogą jechać dalej? 

Dzięki 105 jest też połączenie z Królewską i Placem Grzybowskim, na czym też mi zależy.

Linia 106 może wrócić na trasę, podobnie jak 506 :)

Linia 125 szkoda, że już nie jeździ na Bemowo bo przydałoby się połączenie z Międzylesiem z Centrum Zdrowia Dziecka, do którego też jeździmy. Teraz musimy brać samochód, a tak to się wsiadało i 

jechało bezpośrednio.

Linia 109 musi jeździć częściej niż co 20 minut!!! z Pętli nie ma innej drogi pod Ratusz Bemowo, do Wola Parku itd. Niemożliwe jest żeby czekać 20 min na kolejny jeśli jeden ucieknie :( chyba, że to nie 

będzie jedyny autobus z pętli.

171 też powinno jeździć dalej niż na Księcia Janusza :(

Liczę również na to, że wrócą tramwaje na pętle Górczewska 8,10,26 co najmniej.

Nie wszystko da się rozwiązać metrem! Metro wszędzie nie dojeżdża - na razie przynajmniej. Matki z wózkiem czy niepełnosprawni mają nie lada problem żeby dostać się na peron metra. Zdaje się, że 

na ONZ-cie trzeba użyć aż 3 wind do tego, szkoda sensu czasami :(

Wiem, że zrobicie tak żeby było najlepiej, ale wszystkim nie da się dogodzić. Zmiany są potrzebne chociaż bolesne :) Dziękuję za możliwość podzielenia się opinią i pozdrawiam 

Szanowny Pani Prezydencie, Szanowni Państwo, 

od dłuższego czasu pojawiają się w prasie informacje odnośnie zmian w kursowaniu autobusów, jakie ZTM ma wprowadzić w związku z uruchomieniem nowych stacji drugiej linii metra. 

Jestem mieszkańcem osiedla na Ulrychowie, który regularnie korzysta z komunikacji miejskiej. Mój przystanek autobusowy to Znana. Gdy dziesięć lat temu kupiliśmy z żoną mieszkanie w tej części 

Warszawy bardzo cieszyliśmy się, że mamy do dyspozycji linię 520, to autobus, który bez przesiadek dowoził nas do pracy, a moje dziecko do szkoły, która znajduje się na ul. Wolność, niedaleko 

wolskiego ratusza, a także na zajęcia pozalekcyjne w okolice Placu Bankowego. Gdy rozpoczęła się budowa metra, odżałowaliśmy skrócenie trasy tej linii autobusowej. Nadal jednak moje dziecko mogło 

jednym autobusem dojechać po szkole do dziadków, na Płocką. Przez trzy lata budowy metra jeździliśmy z przesiadkami. Dzięki linii 155 i 167 dojeżdżaliśmy do tramwaju i potem dalej. Dowiedzieliśmy 

się jednak, że ZTM planuje dalsze skrócenie linii 520 po uruchomieniu nowych stacji metra, a dodatkowo likwidację linii 155, która łączy nas z liniami tramwajowymi. Argumentacja, że przecież będzie 

metro nie jest dla nas satysfakcjonująca, bo metro nie zatrzymuje się tam, gdzie chcemy każdego dnia dojechać, czyli w okolice Al. Solidarności. Teraz moje dziecko by dojechać do szkoły będzie 

musiało przesiadać raz albo dwa razy, a gdyby chciało skorzystać z dobrodziejstwa metra, będzie musiało jechać do szkoły naokoło. Ja do pracy również będę miał utrudniony dojazd. Wszystkim nam 

zwiększy się czas dojazdu, o średnio 10-15 minut. Oczywiście to niewiele, ale 10 minut w jedną, 10 w drugą, sprawi, że rocznie spędzimy w komunikacji miejskiej 80 godzin więcej. Staramy się nie 

korzystać z samochodu, by nie generować korków i zmniejszyć emisję spalin. Jeśli jednak będziemy musieli przesiadać się tyle razy, łatwiej będzie pojechać samochodem. 

Dlatego bardzo proszę w imieniu swoim, oraz mojej żony i syna, o przywrócenie linii 520 do trasy z 2016 z krańcówką przy Znanej. W naszej okolicy buduje się coraz więcej domów wielorodzinnych i 

powstają nowe osiedla, z pewnością kilkanaście tysięcy osób będzie również chciało korzystać z komunikacji miejskiej, jeśli będzie miało realną alternatywę dla jazdy samochodem, tymczasem 

proponowane przez ZTM rozwiązania nie dają takiej alternatywy. 

Witam

Mieszkamy na Woli na trasie autobusu 520 , dwa przystanki za nowo otwieraną stacją metra Młynów.

Ten autobus to jedyny bezpośredni środek transportu do Centrum i na Plac Konstytucji, na którym wysiadam do pracy.

Codziennie też razem ze mną jedzie nim mnóstwo osób, wiele starszych wiekiem. Dla mnie jako osoby niepełnosprawnej 

jak i dla tych starszych osób zabranie tego autobusu będzie bardzo dużym utrudnieniem. 

Do nowego metra musiałabym się cofać, a schody jak i samo metro to problem dla mnie i plus przesiadki.

Proszę uwzględnić głos osoby, której już samo poruszanie się komunikacją miejską sprawia trudność, 

a co dopiero kilka przesiadek czy schodów.

Witam

Wyrazam sprzeciw dot. usuniecia linii autobusowych 520 i 171. 

Uwazam ,że powinny zostac zachowane na trasie jaka obowiązywała przed budową metra. Po usunieciu linni 171, bezpośrednim połączeniem z Powiślem zostanie metro. Zabranie tej linii jest 

nierozsądnym rozwiązaniem . Zdarzają sie przypadki ze metro musi byc czasowo zamkniete z roznych przyczyn . Wówczas mieszkancy Bemowa,Woli, byliby pozbawieni bezposredniego polączenia a 

jazda z przesiadką często wiąze się ze stratą czasu. Bywa ze kolejki metra są przeładowane ,zwłaszcza rano. Nie kazdy jest w w stanie przepychać sie łokciami wsiadają do środka komunikacji. Budowa 

metra ma nam ulatwic podróżowanie i skrócic czas jazdy ,a nie dostarczac dyskomfortu w podrózy do pracy tudziez w innym celu. Nie kazdy z róznych wzgledów może skorzystac z metra. 

Podobne argumenty dotyczą linii 520 . 

W zwiazku z powyzszym uwazam ze obie te linie powinny byc zachowane z trasą z przed budowy metra. 

Dzień dobry

W związku z planowanymi zmianami kursowania autobusów po otwarciu II linii metra na Woli, chciałam zwrócić uwagę, że planowane częstotliwości kursowania autobusów wzdłuż ul. Górczewskiej na 

odcinku Lazurowa - Bemowo Ratusz są zbyt rzadkie. 

Mieszkam na osiedlu Górczewska i na co dzień korzystam z przystanku Klemensiewicza. Obecnie, po zamknięciu linii tramwajowej na tym odcinku, jedynym sposobem dojazdu do Ratusza Bemowo jest 

autobus. Ten stan będzie trwał na czas budowy kolejnych stacji metra, dlatego bardzo niepokoi mnie propozycja kursowania autobusów przez przystanek Klemensiewicza co 20 min. Co więcej, 2 z 3 linii 

nie rozpoczynają trasy z pętli Górczewska, co w praktyce będzie oznaczać ciągłe spóźnianie się tych autobusów. Dzieję się to również w tej chwili z linią 154.

W mojej opinii, budowa metra nie przyśpieszy powrotu do domu z centrum, jeśli następnie będę czekać na autobus 20 min lub przesiadać się (ze konieczną zmianą przystanku) na odcinku, który teraz 

linia 109 pokonuje w 7 min. Z odcinka Lazurowa -Bemowo Ratusz korzystają nie tylko mieszkańcy osiedla Górczewska, ale także osiedli na Pełczyńskiego, za Tesco i osiedli na Chrzanowie. Jest zatem 

wskazane, aby mieszkańcy zachowali dobry i szybki dojazd do najbliższej stacji metra- Księcia Janusza. 

W związku z powyższym, bardzo proszę o uwzględnienie moich argumentów w tej sprawie i wskazanie rozwiązania, które nie sprawi problemu mieszkańcom tych osiedli po otwarciu tego "mającego 

poprawić jakość komunikacji publicznej", jakim jest metro. 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie włączenia mojego wniosku  do dokumentacji z Konsultacji społecznych. 

Szanowni Państwo, 

Jestem studentka WAT i pisze z propozycja, by po powstaniu metra powstało więcej połączeń od uczelni(przystanek Archimedesa, WAT, kocjana).

Z góry dziękuje za wszelkie zmiany w tym kierunku. 



W związku z nadchodzącym otwarciem wolskiego odcinka drugiej linii metra wnioskujemy o zmianę planowanego przebiegu linii 154 tak, aby jechała ulicą Wolską aż do Powstańców Śląskich. Obecnie 

Zachodnie Odolany nie mają żadnego połączenia z kluczową arterią jaką jest ulica Żwirki i Wigury. Jazda na Lotnisko Chopina w najszybszym wariancie wymaga dwóch przesiadek i jazdy przez 

Centrum – jest to rozwiązanie absurdalne dla osób podróżujących z bagażem czy dziećmi. Aby poprawić obsługę komunikacyjna obszaru, gdzie ciągle oddawane są nowe inwestycje, a szacowana 

liczba mieszkańców ma sięgać nawet 30 000 osób, niezbędne jest dołożenie dodatkowych połączeń z innymi rejonami miasta. Obecnie linia 105 w szczycie jest wykorzystywana w maksymalnym 

możliwym wymiarze. Już na wysokości przystanku Fort Wola nie daje się w porannym szczycie wsiąść do pełnego autobusu i trzeba „przepuścić” dwa lub trzy pojazdy. Niewielka korekta trasy autobusu 

linii 154 pomoże rozwiązać przynajmniej część problemów komunikacyjnych, z jakimi obecnie zmagają się mieszkańcy Odolan - poprawi komunikację z Dworcem Zachodnim oraz Ochotą i Mokotowem.

Opcjonalne przesunięcie linii 167 na ulicę Redutową zapewni pełną obsługę komunikacyjną połączeń z ulicą Górczewską. Zmiana ta nie będzie więc powodować utrudnień czy pogorszenia sytuacji 

mieszkańców okolicznych terenów, szczególnie, że w pasie ulicy Górczewskiej będzie jeździć metro. Nie wymaga także żadnego dodatkowego taboru, a znacznie poprawi obsługę komunikacyjną 

zachodniej części Odolan.

Dzień dobry,

Swoimi kolejnymi nieudanymi zmianami wydlużaja Państwo mój dojazd do pracy(uwaga w WARSZAWIE) często do 2 godzin. Nie wyobrażam sobie zabranie drugiego (po 184) autobusu z okolic Hali 

Człuchowskiej, mieszkająć przy Czluchowskiej ponięzdy Lazurową a Powstańców miałam na Bazyliańską jede bezpośredni autobus, po zmianie trasy 112 muszę się przesiąść teraz będę musiala albo 

przystanek dojść albo podjechac 190(jedno skrzyzowanie) wsiasc w tramwaj ( drugie skrzyzowanie) aby wsiasc w 112 , żeby potem na moście przesiąsc sie w następny aitobus. Mam ttudnosci w 

poruszaniu.Kto wymyśla takie zmiany ? Pewnie ktoś młody, kto codziennie do pracy jeżdzi samochodem a w weekendy biega w maratonach wiec rozumiem, ze bieganie po skrzyzowaniach i jednego 

czy dwoch przystankow nie stanowi problemu. Już nam zabrano bezposrednie polaczenie na Szczesliwice(184), 106 na Krakowskie Przedmiscie itd...

Dla kogo są to dobre zmiany???????

W kwestii zmian autobusów po otwarciu II linii meta

pomysł przedłużenia linii 7xx jest ok, poprawcie punktualność zwłaszcza 714 i przywróćcie 712 też do metra - bo z Latchorzewa jest tylko ta jedna tragiczna linia...

Absolutnie niedopuszczalne jest zmniejszenie częstotliwości 109 - już teraz rano i po południu należy ja zwiększyć do 5 minut ! Ten autobus jest zawsze pełen, często już na pętli, a w drodze powrotnej 

wieczorem również trudno wsiąść..

154 - częściej co 10 -12 minut w szczycie, tu są tylko krótkie pojazdy na długiej trasie w kierunku Ochoty - dojazd do metra  akademików WAT  i osiedli wzdłuż Kocjana .

Zmniejszyć ilość 105 - jeżdżą po 3 -4 naraz, wczoraj na pętli stało ich 6 ... 105B - to bezsensowny pomysł, ile osób jeździ z tej pętli? I są tam tramwaje.

171 musi zostać jak teraz , linia bardzo potrzebna, na bardzo dobrej trasie - na Torwar.

184 na starą trasę przez Powstańców Śląskich - nie każdy autobus musi już teraz jeździć obok metra (potem będzie st. Ratusz), a chcemy dojeżdżać w różne miejsca bez kilku przesiadek...

I uwaga- skupicie się na stacji Rondo Daszyńskiego i Księcia Janusza - a jest przecież stacja Płocka - gdzie praktycznie nie ma i nie planujecie żadnego dojazdu autobusami z zachodniej Woli/Bemowa. 

Po co pchać wszystkich w jedno miejsce a nie zapewnić bardziej równomierne rozłożenie ruchu 

Dzień dobry,

Piszę w sprawie zmian komunikacyjnych na Woli. Czy autobus 255 w godzinach szczytu moglby jeździć częściej?

Obecne co 15 minut (zresztą bardzo nieregularne) powoduje, że i tak nie opłaca się czekać i lepiej wsiąść w 105, do której trzeba kawalek dojść, co jest dość kłopotliwe szczególnie z małym dzieckiem 

(co nierzadkie na Jana Kazimierza) . Poza tym jadąc od centrum 105 nie staje na przystanku Reduta Wolska, więc tym dłuższy staje się dystans do przejścia.

             Jako       mieszkanka       Bemowa       tzw.      Nowego

             Bemowa,reprezentanka  średniego pokolenia wystepującego w

             wiekszości  zabieram  głos  i  stanowczy sprzeciw przeciw

             wszelkim  zmianom komunikacyjnym.

             Skracnie wszelkich lini do metra ks,Janusza pozbawia nas

             dobrego,szybkiego     i     bezpiecznego    dojazdu    do

             śródmieścia,Mokotowa,Ochoty    i    wielu    dzielnic,bez

             konieczności   wielu   przesiadek,z   metra  do  metra  i

             pokonywania wielu barier schodowych.

                Większośc    ma   problem   z chodzeniem po schodach

              Większośc tez nie lubi jeżdzic  metrem  z  powodu  wielu

             utrudnień i ograniczeń.

             Wielu  też  nie  może jeżdzić schodami ruchomymi z powodu

             lęków.  Ja  dlatego  też rzadko korzystam z metra, a

             tylko takie sa na nowej linii metra.

              Brak zwykłych schodów i trudności chodzenia po nich

             oraz brak czynnych  wind,konieczność  wielokrotnych

             przesiadek to zbyt duże obciążenie i niebezpieczeństwo dla

             starszych,schorowanych  i wielu osób niepełnosprawnych na

             wózku,wózków  z  dziećmi, czy chorych mających problemy z

             chodzeniem.  Utrudnia  wielu z nas w bezpiecznym dotarciu

             do  celu,często lekarzy w bezpiecznym,szybkim dotarciu do

             celu..  A  nie wszystkich stać na taksówki,by dojechać do

             centrum czy innych dzielnic. Stawia się im bariery.

Przecież  metrem  nie da się wszędzie dojechać,nawet tymi

             dwoma.  Wydłuzony dojazd przez całe miasto i drogi.Bilet

             75   minutowy   nie   wystarczy   na   tyle  kłopotliwych

             przesiadek. Kogo stać na taki dojazd ?

            Linia  171  -skrócenie  jej tylko do metra ks. Janusza,bez

            mozliwości  dojazdu do centrum,placu trzech krzyzy,dolnego

            mokotowa,Torwaru .Czyli dojazd do metra ks,janusza,pózniej

            metrem  do centrum i nastepona przesiadka w coś,by dojechać

            na torwarm,ul.Piękną,rozbrat. Czy musimy jeżzić 2 godziny?

            Linia  167.  Zabrana nam juz wcześniej z Nowego Bemowa,bez

            powrotu jak linia 122.która dojeżdzałą do Starówki i dolny

            Mokotów. 167 dojeżdzał do Ochoty.ul.Grójeckiej,gdzie córka

            chodzia do szkoły.,na SGH.Lazienki,Czerniakowską,Siekierki

            Bartycka i dalej.

            Połączenie  z linia 184 jest bez sensu. 184 nie dojeżdza na

            Grójecką,Czerniakowską,Dolny   Mokotów  Na  dodatek  linie

            te jeżdzą rzadko i w święta są skaracane,wycofywane.

Linia  112.  skrócenie  do  Nowego  Bemowa  bez możliwości

            dojazdu      na     Jelonki,Człuchowską.Lazurową    sklepu

            Kaufland,parku Górczewska i  dalej.  A  mieszkaćy

            jelonek    nie  maja  połaczenia z Markami,Pragą,Zeraniem,

            szybką   Trasą   Toruńska,dojeżdzaja   też   do  szkól  na

            bielanach,żoliborzu.

            507 Zabrana z dobrym dojazdem do ronda ONZ,Dworca Centralnego bez

            konieczności chodzenia po schodach i tunelach.

            Zabrano  nam  linię  tramwajową  6  jeżdzącą  do  szpitala

            Bielańskiego,czy 28 przeniesione na pętlę Piaski,tym samym

            brak  dojazdu  do  Dworca Wschodniego.wileńskiego. Zabrano

            nam    linię   11,zastapiono  zatłoczona  10  jeżdzącą  ze

            Służewca okrężną,długą trasą. Wcześniej zabrano linię 13.

            Rozbudowywano  ostatnio  pętlę  autobusowa  i  tramwajową.

            Zaczeto  wycofywać  wiele autobusów. Pisano,żę pętla Nowe

            Bemowo nie udżwignie dużej ilośći tramwajów,wycofując 6,28

            13 z pętli. A przecież na petli jest tylko 23,24 i 35.



            E2 zabrano nam do wilanowa.Lazienek

            Już  tak  wiele  niekorzystmnych  zmian  zrobiono na Nowym

            Bemowie.,  Nie  wszyscy  mają  samochody.  Zachęca  się do

            komunikacj zbiorczej,ale utrudnia sie nam mieszkańcom.

            Metro  nie  jest  jedyną mozliwa komunikacją i patentem na

            dojazd.  Nie można kazać ludziom sto razy się przesiadać i

            jechać   2   przystanki   mjetrem  do  kolejnego  metra  i

            nasteopnych   środków  komunikacji.  metro  nie  jeżdzi  na

            mokotów,ochotę.   O  innych  liniach  juz nie piszę.

            Proszę   o   przeanalizowanie  wielu  połaczeń  dla  wielu

            mieszkaców,by  wszyscy mieli właściwy dobry dojazd. Metro

            na    Księcia   janusza nie jest patentem na przejazd prze

            Warszawę   i  jedynym  dojazdem  na  inne  dzielnice.  Nie

            rozwiązuje    naszych   problemów  Metro   nie   dociera

            wszędzie....  My  mieszkańcy Nowego Bemowa jestesmy bardzo

            pokrzywdzeni.

Szanowni Państwo, 

Jako osoba korzystająca przede wszystkim z transportu miejskiego, jestem przeciwna skróceniu linii 171 do przystanku Księcia Janusza. Jest to doskonałe połączenie że Śródmieściem i Powiślem, a co 

najważniejsze, jest to połączenie bezpośrednie. 

Uważam, że na Bemowo powinna wrócić linia E2. To z kolei było idealne połączenie z Mokotowem i Wilanowem. Wiele osób, które z niego korzystały, przesiadło się do własnych samochodów, 

ponieważ przesiadka znacznie wydłuża podróż i obniża jej komfort. 

Myślę, że osoby, które zajmują się projektowaniem tras linii autobusowych i tramwajowych powinny je testować, np. sprawdzać jakie są warunki przesiadki. Średni jej czas wynosi 10 minut, w przypadku 

osób starszych, niepełnosprawnych lub podróżujących z małymi dziećmi, może być on znacznie dłuższy, bo bardzo rzadko istnieje możliwość dokonania przesiadki na jednym przystanku. Przykładem 

źle zaplanowanych połączeń są trasy linii tramwajowych łączących Bemowo z Bielanami i Żoliborzem, z których korzystają uczniowie liceów. Po ostatnich zmianach czas dojazdu uczniów mieszkających 

na Górach lub osiedlu Bemowo I/II wydłużył się o ok. 10 minut. 

Bardzo proszę o wzięcie pod uwagę moich uwag. 

Szanowni Państwo, 

   W odpowiedzi na zaproponowane przez Państwa zmiany po uruchomieniu kolejnych stacji II linii metra na Woli, chciałabym wyrazić swój sprzeciw. Jestem mieszkanką okolicy przystanku/ punktu 

przesiadkowego przy ul. Młynarskiej. Mocne promowanie i zachęcanie mieszkańców dzielnicy do korzystania z metra jest nietrafione. Najbliższą stację metra mam oddaloną o 1 km od miejsca 

zamieszkania, na dodatek w przeciwną stronę niż kierunek do centrum, do którego najczęściej się przemieszczam. Dojście do niej to ok. 15/ 20 minut. W tym samym czasie mogę być już np. przy pl. 

Bankowym lub w okolicy dw. Centralnego. Jaki jest sens podróży w innym kierunku niż obrany? Czy jest sens tracenia czasu na to, aby „koniecznie” skorzystać z II linii metra? Nie ma. Obecnie przyjęty 

wariant przebiegu II linii metra nie jest korzystny dla mieszkańców terenów ograniczonych ulicami Młynarską a Okopową. Poprzez proponowane zmiany mieszkańcy stracą dogodne połączenie z 

południowo – wschodnią częścią Warszawy. Korekty tras może poprawią jakość podróży w kierunku południowo – zachodnim, ale na tych terenach nie jest zlokalizowane centrum Warszawy czy 

największe skupiska biurowców. Należy pamiętać również o nowopowstałych osiedlach w okolicy ul. Obozowej (rejon ulic Banderii, Wawrzyszewskiej i Ostroroga). Już teraz daje się zaobserwować 

wzmożony ruch pasażerski i samochodowy na trasie do centrum, czyli ul. Młynarską. Likwidacja linii 171, 520 i nie zachowanie E2 oraz nie przywrócenie linii tramwajowej nr 13 na starą trasę znacznie 

pogorszy jakość dojazdu mieszkańców. Zmuszają Państwo do nieustannych przesiadek i zmian środków lokomocji. Na dodatek minimalny czas podróży znacznie się wydłuża, a nie ma (niestety!) w 

Warszawie biletów 30 minutowych (jak jest np. we Wrocławiu). Państwa działania nieustannie dążą do zniechęcania warszawiaków do korzystania z publicznego transportu. Okrajanie liczby autobusów i 

tramwajów, zmniejszanie częstotliwości kursowania to działania, które nie spotkają się ze zrozumieniem i zachęcają do korzystania z samochodu. 

   Nie ma też żadnej informacji o powrocie linii tramwajowej nr 13 na starą trasę. Dlaczego jej wycofanie i przekierowanie na inną trasę odbywa się po cichu? Ulicą Młynarską kiedyś kursowało 6 różnych 

tramwajów (1, 12, 13, 20, 23 i 24), które dawały doskonałe połączenie z wieloma dzielnicami Warszawy. 1 można było się dostać w okolice Annopola, 12 i 24 w dogodny sposób dojechać do Centrum i 

dalej na Gocławek, 20 łączyła Koło i Wolę z Ochotą, dzielnicą, która obecnie jest zupełnie odcięta od bezpośredniego połączenia z tym rejonem Warszawy. 

    Pozostawienie jedynie 3 linii tramwajowych znacznie pogorszy jakość dojazdu, zważywszy na zwiększoną liczbę mieszkańców we wspomnianej okolicy Obozowej.Warszawa szczyci się, że jest dużą europejską stolicą. Może tak i jest. Rozwija się dynamicznie. Liczba ludności zamieszkującej stolicę nieustannie wzrasta. Transport publiczny jest niezbędny. Niestety 

działania ZTM mają na celu sprowadzenie go do poziomu, jak w małym miasteczku, gdzie jest jeden autobus. Niestety metro nie dojedzie do wszystkich ulic. Nie jest jedynym środkiem transportu. 

Warszawa ma do wyboru autobusy, tramwaje i metro. Nieustanne dążenie do zmuszania mieszkańców do korzystania z jednego środka transportu jest błędem. Używanie argumentu, że trasy pokrywają 

się z liną metra jest śmieszne. Tak, na pewnych odcinkach pod ziemią i nad ziemią będzie ten sam kierunek przemieszczania się, ale autobus czy tramwaj skręci i dowiezie pasażerów do innych 

rejonów. 

 

Poniżej przedstawiam konkretne propozycje w odpowiedzi na zaproponowane zmiany: 

o   Linia autobusowa 171 – utrzymanie trasy z przed budowy metra czyli na starej trasie Nowe Bemowo – Torwar. Była to linia bardzo oblegana właściwie na każdym odcinku trasy. W dogodny sposób 

można było dotrzeć z Woli w okolice trasy Łazienkowskiej. Całkowita likwidacja linii jest niedopuszczalna. 

o   Linia autobusowa 520 – jej trasa jest bardzo dobra. Łączy okolice przyszłej stacji metra Młynów z Marysinem. Poza tym pozwala na szybkie dostanie się do Centrum miasta. 

o   Linia autobusowa E2 – zachowanie trasy z przed budowy metra wraz z zachowaniem przystanku na ul. Młynarskiej. Pozawala na połączenie Woli/ Bemowa z Wilanowem, który w ostatnich latach 

bardzo się rozwinął. 

o   Linia tramwajowa 13 – przywrócenie trasy z przed budowy metra 

 

Przywrócenie w okolice ulicy Leszno/ Młynarskiej jedynie autobusu linii 190 jest niedopuszczalne. 

Wyrażam swój kategoryczny sprzeciw przeciw zaproponowanym zmianom organizacji transportu miejskiego po otwarciu kolejnych stacji II linii metra na terenie dzielnicy Wola. 

Dzień dobry,

Jako osoba dojeżdżająca w godzinach szczytowych dni powszednich w okolice przystanku Kino Femina z Dolnego Mokotowa, chciałbym wyrazić swoją opinię na temat wycofania linii 520 oraz E2 z alei 

„Solidarności”.

Uważam ten pomysł za nietrafiony. W przypadku obydwu linii głównym problemem jest węzeł przy placu Bankowym, a dokładniej – jego niewygodny układ, który utrudnia przesiadki. Aby dojechać z pl. 

Konstytucji pod tzw. Sądy, trzeba przesiąść się albo pod Dw. Centralnym, albo pod Arsenałem. Obydwie możliwości oznaczają bieganie po schodach przejść podziemnych. Obecna trasa linii 520 ten 

problem eliminuje i umożliwia pokonanie tego odcinka w krótszym czasie. Podejrzewam, że nie ma planów i środków na uruchomienie linii tramwajowej, która by skręcała z Marszałkowskiej w aleję 

„Solidarności”, dlatego proponuję przekierowanie linii 520 na pętlę Esperanto (dawną trasą niedawno skróconej linii 527). Takie rozwiązanie oszczędzi czas pasażerów i nie będzie stanowiło bariery dla 

osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

O ile skracanie 520 można argumentować pokrywaniem się trasy z metrem z liniami tramwajowymi, o tyle E2 swojego ekwiwalentu nie ma. Nie wszyscy pasażerowie tej linii kończą swoją podróż pod 

Uniwersytetem. Ci, którzy jadą w okolice dawnego Kina Feminy, skazani zostali na przesiadkę do tramwaju. Niestety tramwaje kursujące Trasą W-Z są w godzinach szczytu niezwykle zatłoczone w 

obydwu kierunkach i nie widzę powodu, by dokładać tam jeszcze pasażerów z Traktu Królewskiego. Linia E2, jako szczytowa linia ekspresowa, powinna pełnić funkcję usprawniającą komunikację 

właśnie w tych porach dnia. Jeśli już konieczne jest, by jej bieg kończył się pod Arsenałem, można by chociaż poprowadzić zawrotkę ulicami Nowolipki i Jana Pawła II, aby zabrać pasażerów spod 

Feminy w kierunku Starego Miasta – tam przystanek tramwajowy jest po drugiej stronie skrzyżowania.

Całej sytuacji nie ułatwia dzielenie przystanków kierunkami. Na placu Bankowym każdy autobus odjeżdża z innej wysepki, a te zaś oddzielone są przejściami z sygnalizacją świetlną. Nie jest to 

przestrzeń przyjazna pieszym. Swoją drogą – dziwne, że ZTM proponuje układ, w którym jeden z peronów (bezpośrednio przed lewoskrętem w aleję „Solidarności”) pozostawałby niewykorzystany. Nie 

jest lepiej pod wyżej wspomnianą Feminą w kierunku Starego Miasta – pasażerowie przebiegający w ostatniej chwili z obecnego przystanku 520 na przystanek 160/190 to nic nadzwyczajnego. 

Moją propozycję można też oczywiście odwrócić – E2 posłać na Esperanto, a 520 jeszcze dalej. W końcu wcale nie tak dawno 501 dojeżdżało aż na Jelonki. Warszawie brakuje obecnie tranzytowych 

linii pospiesznych. Istniejące są często przepełnione oraz dodaje się im niepotrzebnych przystanków (na dniach stało się tak z 402, 503 i przystankiem Nowoursynowska). Pasażerom dodaje się 

przesiadek, aby poprawić punktualność linii stojących w korkach, ale ostatecznie czas przejazdu wydłuża się. 

W ogromnym, a pomijanym chyba, kryzysie jest linia 189. Planowanych buspasów na Dolinie Służewieckiej nie ma. Autobusy kursują już niezwykle często – rano aż co 6 minut – ale jednak nie 

rozładowuje to tłoku. Z jednej strony brakuje jakiegoś 489 albo 589, ale z drugiej – nic to nie da, jeśli przykładowo ulica Bonifacego ma tylko jeden pas i „zawalona” jest samochodami w obie strony. 

Chciałbym wiedzieć, czy są podejmowane jakieś kroki o międzydzielnicowym znaczeniu, bo widzę, że uruchamia się tylko krótkie połączenia typu 228 i 328, które sprytnie omijają wąskie gardła i tylko 

dopychają pasażerów do „starych” długich linii. Jednocześnie w mojej okolicy praktycznie puste kursuje 130 (a technicznie chyba winno być 330, bo zdaje się, że weekendy już z rozkładu wypadły).

Mam nadzieję, że mój pomysł i przemyślenia wpłyną jakkolwiek na podjętą decyzję lub będą chociaż pomocne przy przyszłym planowaniu.

Witam,

Mieszkańcom Chomiczówki zależy na przywróceniu poprzedniej częstotliwości kursów 114, bo ten autobus jest ważnym połączeniem z metrem (Pl. Wilsona) i z Bródnem. Obecna częstotliwość: co 12 

minut w szczycie, co 15 minut poza szczytem, a rano i wieczorem co pół godziny, jest zdecydowanie zbyt rzadka. To bardzo utrudnia nam życie.

Witam,

Jestem mieszkanką Bemowa - Jelonek. Propozycja Państwa dotycząca zmian linii 112 z perspektywy mieszkańców jest nietrafiona. Skrócenie  trasy 112 z Karolina na Nowe Bemowo będzie nam 

utrudniać dojazd na Bielany i Bródno. Na tym odcinku nie ma i nie będzie metra, zatem nie widzę sensu skracanie trasy tej linii, tym bardziej, że nie proponujecie żadnej alternatywy. 

Ponadto, nie wiem, czy bierzecie pod uwagę osoby starsze, które najczęściej korzystają z komunikacji miejskiej. Linia 112 ułatwia dojazd do dwóch ważnych szpitali i ich przychodni przyszpitalnych - 

bielańskiego (z przesiadką na 103 i krótkim odcinkiem do przejścia na przystanek) i bródnowskiego. Dla osób starszych, które najczęściej cierpią na choroby układu krążenia i narządu ruchu 

przesiadanie się jest ogromnym utrudnieniem, a w polskich realiach emeryta nie stać na taksówki.

Jelonki to starzejące się osiedle. Rozmawiam na temat zmian w komunikacji z mieszkańcami i powyższe uwagi są głosem tych, którzy nie mogą sami przekazać Wam swoich obaw. 

Społeczeństwo starzeje się, bierzcie więc pod uwagę w propozycjach zmian także tę grupę społeczną. I nie chodzi tu tylko o windy, ruchome schody, łatwy podjazd itp. 

Mam nadzieję, że decyzje o zmianach nie będą podejmowane jedynie w oparciu o Google Maps i aspekt ekonomiczny, ale także z uwzględnieniem realnych potrzeb mieszkańców.

Dzień dobry, 

Jako mieszkaniec gminy Stare Babice poddaje pod rozwagę aby linia autobusowa 714 miała przedłużona trasę i kończyła swoją trasę przy stacji metra Ks. Janusza. 



Witam Państwa, dowiedziałam się o planach wycofania linii autobusu 171 na Bemowie

Mieszkam na ul. Wrocławskiej i to jest jedyny autobus którym mogę dojechać do Centrum

Co w takim wypadku Panstwo proponujecie w zamian? Zabraliście nam już E2. I co mamy na piechotę dobierac się do Centrum. Również słyszałam że taki sam los czeka autobus linii 112. To z kolei 

jedyne połączenie bezposrednie z Bemowa na Brodno. Bardzo proszę o rozważne podjęcie decyzjiBardzo się cieszę że mam możliwość napisania co myślę o zmianach w rozkładach jazdy autobusów . Od dawna się zbieram, żeby do Państwa napisać Ale pomysł zabrania 171 przeważały szalę.  

Proszę postawic się w sytuacji pasażerów przystanku " Widawska " . Zabraliscie nam 507, później e-2, zmieniliście trasę 167 co było już totalnym absurdem . Większość osób które wsiada na widawskiej 

na Kasprzaka przesiada się i czeka na 167 ( łącznie że mną  ) Był to dla mnie totalny niewypał zabierać 167 tłumacząc metrem a dac 184 na tą samą prawie trasę co miało 167 z powodu jakim poniekąd 

było metro , czyli równie dobrze można było zostawić 167 a ulzylibyscie wielu pasażerom.  Proponuję od 6 do 8 stanąć na przystanku i zapytać pasażerów czy chcą powrotu 167. Kolejna zabrana linia to 

112 i 220 

Teraz linia 171 i nadal przystanek " Widawska " . Jak mamy dojechać do wola park,  jak mamy dojechać do ratusza ( docinanie nam drogę od władzy)  Czy wy wogole chcecie nas odciąć od światA? 

Tlumaczycie że mamy metro , jakie my mieszkańcy okolic widawskiej mamy metro ? Gdzie ? Jak nawet do metra nie będziemy mieli dojazdu bo autobus zabieracie . To są chyba żarty

Szanowni Państwo,

pisałam już w sprawie konsultacji, ale postanowiłam napisać raz jeszcze, po wysłuchaniu audycji w jednej ze stacji radiowych, w której rzecznik ztm (albo jakiś inny przedstawiciel ztm) się wypowiadał. 

Kwestia dotyczyła likwidacji linii 102 oraz 171.

Mówienie, że linia 171 w znacznej części pokrywa się z metrem, jest kłamstwem.  Po oddaniu trzech nowych stacji na Woli druga linia metra będzie miała kilkanaście kilometrów, również linia 171 (trasa 

sprzed rozpoczęcia budowy) również miała kilkanaście kilometrów. Jeżeli linia 171 zostałby przywrócona na starą trasę, pokrywałaby się  z metrem jedynie na odcinku dwóch przystanków metra (Księcia 

Janusza - Młynów) i na tej samej trasie trzech przystanków autobusowych. Jest to nie więcej niż kilometr! Zdaniem Pana Rzecznika (a raczej Niedorzecznika) jest nieracjonalne utrzymywanie linii 171, 

jeżeli na odcinku kilkuset metrów się pokrywa?! Chyba raczej jej kasowanie jest nieracjonalne i niedorzeczne. Wystarczy spojrzeć na mapę, aby to zrozumieć. Przed wprowadzeniem zmian 

spróbowalibyście rzucić okiem na mapę? Przy okazji spójrzcie też na linię 112, która z metrem nie ma w ogóle nic wspólnego. A już na pewno nie na odcinku, który chcecie skasować.

Chyba że za każdą przesiadkę twórcy owej przesiadki dostają jakąś premię.Wtedy rozumiem, likwidacja linii może mieć sens i być racjonalna, ale tylko dla pracowników ztm, oczywiście nie dla 

pasażerów. Za "poszatkowanie linii" bardzo duże premie w ztm są? Tak często jest to robione, że innego wyjaśnienia nie ma.

I drugie kłamstwo: rzekomo priorytetem dla ztm jest transport szynowy. Jaki to priorytet, jeśli  właśnie została skrócona bardzo potrzebna i bardzo wykorzystywana linia 28? To ma być priorytet, że nie da 

się tym już nigdzie dojechać? I do tego częstotliwość tramwajów w weekend 20 - 15min... Jakiś żart.

To co teraz zamierzacie zrobić, aby namówić mieszkańców do dalszego korzystania z komunikacji miejskiej?

Dzień dobry, 

Szanowni Państwo !

Zwracam się z wielką prośbą o pozostawienie linii 520 na dotychczasowej trasie, tj. Marysin - Płocka Szpital. 

Od momentu rozpoczęcia prac z budową kolejnych linii Metra oraz w związku ze zmianą trasy linii 171,wprowadzenie linii 520 na Wolę jest znakomitym rozwiązaniem dla osób podróżujących z okolic 

Pragi Południe, tj. Gocław,  okolice i ul. Ostrobramska. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rozwiązania,  gdyż pokonanie tej trasy w godzinach rannych i popołudniowych jest szybkie i komfortowe. 

Częstotliwość kursowania linii 520 nie powoduje zbyt dużego tłoku w autobusie,  a bus pas pozwala na szybkie pokonanie trasy,  w odróżnieniu od trasy tramwajowej Centrum-Zajezdnia Wola.

Zmiana trasy linii 520 mimo nowych stacji metra, powoduje dla nas wiele utrudnień,  a mianowicie:

dojazd do pracy w okolice ul. Młynarskiej z okolic ul. Ostrobramskiej to podróż 2 autobusami do linii M2 oraz dojście pieszo od stacji metra Płocka do ulicy Młynarskiej min.10 - 15 min. albo  kolejna 

przesiadka do autobusu(190),

albo dojazd autobusem do Centrum i tam przesiadka do tramwaju  linii 24, który jako jedyny z Centrum jedzie na ul. Młynarską, jednak częstotliwość jego kursowania oraz trasa jaką pokonuje powoduje, 

że jest on w godzinach porannego i popołudniowego szczytu bardzo zatłoczony i często zdarza się,  że nie można wejść do niego.  

Patrząc na tryb życia oraz związane z tym obowiązki, np. przyprowadzenie i odebranie dziecka na czas z przedszkola i szkoły pasażer/rodzic nie może pozwolić sobie na stanie na przystanku i czekanie 

na cud, aby wejść do zatłoczonego tramwaju.  Nie każdy może również jeździć Metrem z uwagi na zdrowie i związane z tym choroby, np. zawroty głowy, wysokie ciśnienie tętnicze, itp.

W związku z powyższym apeluję do Państwa o pozostawienie na dotychczasowej trasie linii 520.

Wierzę również, że prowadzone konsultacje z mieszkańcami Warszawy mają być środkiem do poznania potrzeb pasażerów i spowodują, że spojrzycie Państwo na zaproponowane zmiany z drugiej 

strony,  tj. od strony pasażera. Zdaję  sobie sprawę z tego, że nie wszyscy zainteresowani pasażerowie  wypowiedzą się  tej sprawie, ale jeżdżąc  codziennie do pracy i z powrotem autobusem linii 520 

widzę jak wiele osób razem ze mną korzysta z tego połączenia i jestem przekonana,  że ich oczekiwania w stosunku do niezmieniania trasy linii 520 jest takie same jak moje.

Dzień dobry. Nie miałem możliwości wzięcia udziału w konsultacjach na terenie Woli, także napiszę to tutaj.

Proponuję aby zostawić obecne połączenie 136, nie zmieniać trasy na Młynów - Górczewska - Prymasa Tysiąclecia ze względu na to, iż po prymasa porusza się autobus 186, który ma wspólny przebieg 

trasy co autobus 136. 136 łączyło by Płocką, Wolską i Kasprzaka co zapewniłoby odpowiedni dojazd do szkół oraz miejsc pracy. W przeciwnym wypadku, większość z Wolskich uczniów w szkołach na 

Ochocie (Urbanistów, Szczęśliwcka, Bitwy Warszawskiej) miałaby utrudniony dojazd do szkół. Aktualny bieg 136 jest odpowiedni, na Płockiej powstało Metro, a w kierunku Ochoty jedzie tylko 178 bez 

przesiadek. 186 jest alternatywą dla 136 jeśli chodzi o tą trasę. Podobną trasę ma również 414 oraz 523. Autobusy te tworzą alternatywę dla 136, a aktualna linia przebiegająca przez Płocką i Kasprzaka 

jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania większości mieszkańców przy ul. Płockiej. Tylko 1 linia dzienna i 2 nocne przy metrze średnio prezentuje komunikację miejską.

Witam,

dlaczego z Płockiej odbiera się 136?

-136 szybko mogło przejechać przez Płocką, na Prymasa Tysiąclecia jest zbyt duży ruch autobusów i samochodów czyli olbrzymie korki

-136 byłoby łącznikiem  Młynowa i Ochoty do Metra Płocka.

- Na Płockiej jest kilka potężnych osiedli i mieszkają tysiące ludzi, którzy powinni mieć szyką komunikację na Ochotę i Mokotów.

To właśnie 136 dowiózłby z Młynowa i okolic jadąc po prostej linii najszybciej do Metra Płocka. Chyba po to ono było wybudowane aby usprawniać komunikację.

Autobus 106 jego trasa bedzie się pokrywała z linią metra i  puszczanie go Płocką jest zbędne.Witam Szanowni Państwo, 

W związku z planowanymi przez Was zmianami w komunikacji miejskiej po otwarciu kolejnych stacji metra na Woli, postanowiłam skorzystać z możliwości wyrażenia swojej opinii .

Rozumiem , że metro to super środek komunikacji, który pozwala na szybkie przemieszczanie się z jednego miejsca w drugie. 

Pragnę jednak zauważyć, że metro nie dojeżdża wszędzie i oczywiście w okolicach metra pojawiają się autobusy, tramwaje  które pozwalają przemieścić się dalej .To autobusy mogą dojechać niemalże 

w każda uliczkę.

Niestety nie w każde miejsce dowiezie nas metro. Sukcesywnie od kilku lat pozbawiacie Państwo mieszkańców Bemowa autobusów, które pozwalają mieszkańcom tej dzielnicy dostać się do Centrum 

Warszawy bezpośrednio jednym autobusem. 

Zabrane zostały mi.in. wszystkie autobusy przyspieszone z Jelonek 501,506, 408,E-5, E-2 z Bemowa , linia zwykła 125. Może się wydawać, że jazda autobusem trwa znacznie dłużej niż metrem ( 

owszem tak bywa), ale kiedy trzeba kilka razy przesiadać się z różnych środków komunikacji ( metro, autobus vel tramwaj ) niejednokrotnie taka podróż trwa znacznie dłużej niż podróż metrem. Wiem to 

po sobie, że zajmowało mi to tyle samo czasu i nie skracało mojej podróży do i z pracy.

Proszę o nie pozbawianie mieszkańców Bemowa linii 105, która dojeżdża do Browarnej dzięki czemu umożliwia dostanie się do centrum miasta jednym autobusem bez zbędnych przesiadek.

Możecie powiedzieć ok. macie linię 109 , ale jeździ ona inna trasą i nie każdemu ona odpowiada  i należy zapewnić alternatywną trasę dostania się do Centrum od innej strony. 

W obecnej chwili jak Państwo bardzo dobrze wiecie autobusy z pętli Górczewska do Browarnej jeżdżą w odstępie co 10 min. i nie wożą powietrza tylko ludzi, którzy jadą do pracy, szkoły , uczelni. 

Jest to znaczna  ilość pasażerów, szczególnie w godzinach szczytu. Przy obecnej rozbudowie Jelonek pasażerów będzie raczej przybywać niż ubywać. 

A do metra na Jelonkach jeszcze daleko! Wszystkie linie, czy to do Browarnej czy skrócona do Ronda Daszyńskiego są obłożone iż czasami już na 5 przystanku od pętli jest on wypełniony po brzegi, a 

im dalej tym coraz trudniej wejść do autobusu. Na Rondzie Daszyńskiego nie wysiada ze 105 ok. 90 % pasażerów, tylko jadą dalej do pracy czy uczelni. 

To samo tyczy się linii 171 , która jest również oblegana i niekiedy wejście do autobusu w godzinach szczytu graniczy z cudem. 

Jak już się uda to można bez problemu dojechać do Centrum. Skrócenie trasy tej linii tylko do nowej stacji metra to pozbawienie tej części mieszkańców możliwości bezpośredniego dostania się do 

centrum. 

Otwarcie metra ma na celu polepszenie dotarcia do celu , ale nie kosztem zabierania innego środka komunikacji i utrudnienia życia mieszkańcom i traktowania ich jak gorsza kategoria.

Możecie powiedzieć, że to pewnie tylko jeden głos,  może wielu ludzi nie zdąży wypowiedzieć się w tej kwestii, ale jeden głos też jest ważny.I zapewne takich pojedynczych mali będzie wiele i warto 

słuchać głosu ludu. Chcę mieć wybór czym jechać . 

Dzień dobry,

jako mieszkanka osiedle Górce na Bemowie wyrażam sprzeciw odnośnie następujących zmian proponowanych przez ZTM:

1. Rozrzedzenie częstotliwości kursowania linii 109 - autobus kursujący co 20 min w dni powszednie na dworzec kolejowy powoduje że staje się to "linia widmo".

2. Skrócenie trasy linii 112 - po zmianach nie dojeżdża na osiedle Górce/Jelonki/Karolin - przebieg linii nie ma żadnego związku z rozbudową sieci metra.

3. Skrócenie trasy linii 171 - Odcięcie ww. osiedli od dogodnego dojazdu do Torwaru, stadionu Legii i dworca centralnego

Powyższe zmiany powodują znaczne pogorszenie dostępności i komfortu podróży dla mieszkańców osiedla Górce.

Dzień dobry,

Jestem mieszkanką Bemowa-Jelonek od 25 lat oraz rodowitą warszawianką  i takiego bałaganu jaki chce nam teraz zrobić ztm po uruchomieniu II linii metra nigdy nie widziałam. Czy ktoś zauważył , że II 

linia metra będzie uruchomiona na Woli , a nie na Bemowie ???????????????.Dlaczego z tego powodu są likwidowane linie na Jelonkach.?????????Nie każdy pracuję czy uczy się w okolicach stacji 

metra, Jestem ciekawa czy "mądre " osoby które to wymyśliły jeżdżą komunikacją miejską ???? Na pewno nie.Nie zgadzam się na skrócenie linii 105 . Jest to jedyna teraz linia , którą można się dostać 

do Centrum Proszę ,aby jeżdziła do Browarnej. Wcześniej  kursowało 506 i obiecano nam , że po rozbudowie metra na Woli wróci na starą trasę,506 brak.Oszukano nas.  Tak jak 184 też na Jelonki nie 

wróciło.Następne oszustwo. Po "wspaniałej reformie "  Jelonki z  Bielanami będą miały tylko połączenie 10 , która nie wszędzie dojeżdża , bo zostanie skrócona trasa linii 112.Podróż z Jelonek na 

Bielany będzie trwała godzinę. To jakiś horror .

Bardzo proszę , nalegam o pozostawienie 105 do Browarnej i nie zmienianie trasy linii 112, choć myślę że to i tak wszystko przesądzone, konsultację to wielkie oszustwo.

Dzień dobry,

Uprzejmie informuję, że tak jak większość mieszkańców Woli, jestem przeciwko proponowanym zmianom w funkcjonowaniu autobusów ZTM na Woli po otwarciu wolskiego odcinka metra. Dodam, że 

wiele osób nie jeździ metrem ze względów zdrowotnych, a wiele tras autobusowych w pierwotnym układzie i tak nie jest poprowadzonych dokładnie po trasie nowej linii metra. Dodatkowo informuję, że 

jestem przeciwna w szczególności zmianom następujących linii autobusowych: 105, 109, 171, 520 i E2!!!!!

Bardzo proszę o ponowne przeanalizowanie zmian, które Państwo chcą wprowadzić.



Szanowni Państwo.

W związku z planowaną zmianą trasy linii 171, chciałabym zauważyć, że obecnie jest to jeden z dwóch autobusów, którymi można dojechać z Centrum do budynku przy ulicy Kruczkowskiego 2, w 

którym mieści się kilka Biur Urzędu m.st. Warszawy oraz Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. Zabranie tej linii z tej części Warszawy nie tylko utrudni dojazd pracownikom, ale także 

mieszkańcom, którzy w różnych sprawach przychodzą do urzędu. Już teraz w godzinach szczytu obie linie, 171 i 127, są zatłoczone. 

Dzień dobry,

chciałbym wyrazieć swoje zdanie na temat proponowanych zmian w układzie komunikacji po otwarciu metra na Woli i Bemowi - zaproponowanej przez ZTM. 

Jako mieszkaniec Jelonek (Południowych) chciałbym zauważyć, że z każdą propozycją (a właściwie decyzją ZTM) zmian organizacyjnych, Jelonki stają się coraz bardziej peryferyjną częścią Warszawy. 

Zabrano nam linię E-6 - argumentując to brakiem efektywności. Ok. Daliśmy radę..... mieliśmy jeszcze 506......

..... i zabraliście nam i to...... miało być "na chwilę" .... stało się "na zawsze".  Było to najlepsze połączenie jakie na Jelonkach funkcjonowało - odkąd pamiętam !!!!!

Spora część mieszkańców przerzuciła się na transport tramwajowy.... cóż, tylko to nam pozostało. Budowa metra, dała nam "dodatkowe" połączenie w postaci jeżdżącej "10-tki" i "11-ki" przez Rondo 

Kercelak.

Otwarcie ul. Prostej zmieniło wszystko. O ile 11-kę jestem w stanie zrozumieć, o tyle zmiany trasy 10-tki, już nie. 

W jednej z odpowiedzi do innych mieszkańców, wskazują Państwo fakt, że trasa ta jest już maksymalnie obciążona składami i nie było możliwości kontynuacji tej trasy, ale...... z trasy zniknęły 2 linie, 

częstotliwość pozostałych nie zmieniła się. Bardzo proszę o logiczne wytłumaczenie mi, czemu nie ma możliwości wrócenia linii "10" na trasę (...) Wolska-Al.Solidarności-Al.Jana Pawła II - (...) ???

Pozostawienie sytuacji, że tą trasą jeździ tylko linia 26 prowadzi do tego, że w tym tramwaju często już na Jelonkach często ciężko jest wejść.....skupię się wyłącznie na opisie linii, które znam i korzystam. Nie wyznaję zasady "nie znam się, to się wypowiem". Myślę, że o pozostałych liniach wypowiedzą się osoby, które z nich korzystają.

kolejną sprawą jest kwestia skrócenia trasy (części składów) linii 105. Na chwilę obecną jest to JEDYNA linia komunikacji autobusowej, łącząca Bemowo z Centrum. Proszę mi wskazać inne logiczne 

wytłumaczenie na zabranie możliwości połączenia, niż wskazywane przez Państwo - metro. Prosze mi wybaczyć, ale nie tylko fakt, że metro będzię na Bemowie za lat kilka - bo szczerze nie wierzę w 

terminowe oddanie stacji Ratusz Bemowo - ale także fakt, że mieszkańcy ulic Synów Pułku, Borowej Góry i okolicznych ulic, aby w ogóle skorzystac z metra będą musieli do niego..... dojechać...... a 

mieszkańcom Chrzanowa, chcecie nawet i tę możliwość odebrać, zabierając linię 112 !!!! 

Jak Państwo widziecie możliwość komunikacji mieszkańców Jelonek oraz Chrzanowa ??? 

czemu chcą Państwo zabrać połączenie linią 171 ? jest to właściwie jedyne połączenie Bemowa z Centrum, Torwarem ......

Będę niezmiernie wdzięczny za udzielenie odpowiedzi na moje pytania.

Liczę także na to, że nasze (mieszkańców Bemowa i Woli) uwagi zgłoszone w trakcie "konsultacji" zostaną potraktowane jako realne potrzeby mieszkańców, a nie jako "zło konieczne" w procesie 

konsultacji. 

Ja rozumiem, że metro dużo zmienia i układ wcześnijszy jest niemożliwy do odtworzenia, ale weźcie Państwo pod uwagę, że metro wszędzie nie dojedzie i na prawdę nie wszystkim jest do metra po 

drodze. 

Proszę o pozostawienie trasy linii 102 przynajmniej do Centru Nauki Kopernik. Ta linia jest potrzebna . Ulicą Grochowska jeździ bardzo mało autobusów. Autobus linii 521 jeździ 2 razy na godz. i Mostem 

Poniatowskiego.  Linia 158 ale ta linia jedzie też przez most Poniatowskiego. Jedyna linia przest most Świętokrzyski to właśnie 102. Jeździ nia bardzo dużo pasażerów, w tym dzieci do szkół i osoby do 

pracy na Powiślu. Bardzo proszę o jej pozostawienie chociaz do Centrum nauki Kopernik. Na Powiślu tez komunikacja pozostawia wiele do życzenia.

Witam,

Proszę o przywrócenie linii 167 do przejazdu przez Deotymy, tak jak to było przed rozpoczęciem prac nad trasą metra.

Witam,

Moim zdaniem nie powinno się skracać linii 112 do Nowego Bemowa. Po tej zmianie trzeba będzie się 2 razy przesiadac aby przejechać te trasę. Linia ta w żaden sposób nie pokrywa się z trasą 

nowego odcinka metra, ani metro nie uzupełni braku 112 na tym odcinku. 

Moim zdaniem powinno zachować się linię 105 w obecnym kształcie. Po otwarciu nowego odcinka metra linia 105 nadal będzie pełnić funkcję dowozowa do ronda daszyńskiego. Wariantowe kursy z cm 

Wolskiego ogranicza liczbę autobusów na odcinku bemowskim, który jest mocno obciążony. Ponadto likwidacja kursów na Browarną wymusi przesiadkę, a co za tym idzie wydłuży czas jazdy. 

Dzień dobry,

W III/IV kwartale 2019 roku do budynku przy ul. Kruczkowskiego 2/róg Książęcej przeprowadziło się kilka biur urzędu m.st. Warszawy. Zajmujemy 6 poziomów budynku Park Powiśle. Linia 171 oraz 127 

to jedyne linie którymi najszybciej można dostać się z centrum do siedziby biur i z powrotem, przy czym należy zauważyć, że linia 127 jest linią bardzo niepunktualną i nigdy nie przyjeżdża zgodnie z 

rozkładem jazdy. Linia 171 to w zasadzie jedyny autobus którym można dostać się z centrum na ul. Kruczkowskiego i z powrotem. Po godzinie 16.00 czasem trudno zmieścić się do 171 i nie wyobrażam 

sobie aby tej linii w ogóle nie było na odcinku Torwar-Centrum. 

Pozdrawiam 

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do przedstawionych propozycji przedstawiam swoje uwagi:

- Likwidacja linii 102 i przekierowanie autobusów na linię 202, by maksymalnie wzmocnić częstotliwość połączenia Grochów - Metro Stadion. Jednocześnie rozważyć należy przedłużenie linii 202 w 

kierunku Powiśla lub Ronda Waszyngtona, by zapewnić dodatkowe przesiadki.

- Utrzymanie tylko jednej linii na ulicy Grzybowskiej (106 w Państwa propozycji) jest słuszne. Nie powinno oznaczać to jednak zmniejszenia liczby kursów, realizowanych w ciągu godziny wspólnie przez 

linie 102 i 105.

- Popieram zachowanie skróconych tras linii 105 i 171, które powinny być regularne i dowozić do Bemowo stacji metra.

- Zastąpienie linii 171 na Powiślu docelowo realizowane powinno być poprzez nowe połączenie Siekierek z Centrum.  

Dzień dobry,

Chciałabym zgłosić swoje uwagi dotyczące zmian na Woli, po otwarciu metra. 

Przede wszystkim ZTM nadal nie uwzględnia dużej grupy osób, które poruszają się pomiędzy Wolą i Ochotą. 

Na Ochocie, w rejonie przystanku PKP Aleje Jerozolimskie, znajduje się kilka biurowców, do których codziennie dojeżdżają setki osób. PKP zmieniło trasę lini S3, dzięki czemu można tam bezpośrednio 

dojechać, oszczędzając 10-20 min. 

Niestety, z tego co wiem, po remontach pociąg wróci na dawną trasę, pomimo tego, że od pierwszego dnia jest zapełniony po brzegi.

Jedyną alternatywą jest linia 178, która NIGDY nie przyjeżdża na czas w godzinach szczytu, kursuje bardzo rzadko, a do autobusu czasem nie da się wsciąść przez tłok. Generalnie na odcinku na 

Prymasa, autobusy są zawsze przepełnione.

Apeluję w imieniu setek osób, aby

- zwiększyć częstotliwość kursowania lini 178 w godzinach szczytu lub

- utrzymać pociąg S3 na obecnej trasie ze zwiększoną częstotliwością kursów lub 

- uruchomić nowe połączenie autobusowe z Woli, w stronę PKP Aleje Jerozolimskie, a nie tylko w stronę dworca Zachodniego jak to ma miejsce dzisiaj. 

Dzień dobry,

Chciałem wyrazić swój sprzeciw proponowanym zmianom w rozkładzie jazdy linii 112 po otwarciu metra na Woli.

Każdego dnia razem żoną korzystamy z linii nr 112. W nawiązaniu do Państwa propozycji zmian naszły mnie poniższe przemyślenia.

Po pierwsze nie rozumiem co ta linia ma wspólnego z otwarciem metra? Biegnie ul. Powstańców Śląskich i linię metra będzie jedynie w przyszłości przecinała. Dla pasażerów przemieszczających się tą 

stroną Bemowa otwarcie metra na Woli nie wiąże się wiec z żadnym udogodnieniem.

Od wielu lat odjeżdżam z przystanku Bemowo Ratusz między godz. 7.00 a 8.00. Jest to w tych godzinach najbardziej oblegany autobus na tej trasie. Na moim przystanku wsiada dzień w dzień mnóstwo 

osób w w/w godzinie(w innych podobnie, jak również popołudniu w drugą stronę), o miejscu siedzącym nie ma co marzyć, a i stojące bez ścisku, kończą się na przystanku Kazubów.

Po ilości osób na odcinku Karolin - Nowe Bemowo wnioskuje, że jest to linia bardzo popularna, potrzebna i jedyna która jedzie prosto wzdłuż ul. Powstańców, nie fundując pasażerom wycieczki 

krajoznawczej jak to się dzieje w przypadku linii 171.

Zabranie 112 z odcinka Karolin - Nowe Bemowo, będzie oznaczało konieczność dotarcia do Nowego Bemowa, przesiadania się i niepotrzebnej straty czasu codziennie dla kilkuset osób dojeżdżających 

do pracy bądź szkół!!!!

Proszę mieć to na uwadze i raczej skupić się na autobusach które jeżdżą równolegle z linią metra, będzie miało to sens i uzasadnienie!!!!

Szanowni Państwo,

Linia 520 jeszcze przed budową metra służyła mieszkańcom dojeżdżającym z rejonu ulicy Znanej, Szulborskiej, Sowińskiego, Człuchowskiej - jest to rejon pozbawiony bezpośredniej łączności 

komunikacyjnej z ważnymi puntami przesiadkowymi miasta (np. Placem Bankowym) jak również z pnktami na mapie miasta stołecznego Warszawy ważnymi dla mieszkańców - np. Ratusz na Woli. 

Dodatkowo zarówno osoby starsze, jak również opiekunowie dzieci (do około 7 roku życia), często w liczbie więcej niż jedno dziecko na jedną osobę doroslą, (w wózkach dziecięcych lub bez wózków) a 

także osoby niepełnosprawne potrzebują możliwie najlepszych środków komunikacji, umożliwiających dojazd w konkretne miejsca przy możliwie najmniejszej liczbie zbędnych przesiadek. Metro na 

WOLI nie zapewni dojazdu do ul. Znanej, jak również metro nie umożliwi dojazdu do Ratusza na Woli i Pl. Bankowego (bez dodatkowych przesiadek).  Linia 520 zapewnia bezpośredni dojazd na drugą 

stronę Warszawy. Podkreślić należy, że linia 520 w jej pierwotnym kształcie (do ul. Znanej umożliwiała również bezpośrednie połączenie z przychodnią ATTIS oraz przychodnią na Elekcyjnej, na trasie 

tej linii znajdowało się również przedszkole przy ul. Rabsztyńkiej oraz stacja PKP KOŁO. Z uwagi na fakt, iż linia metra łączy się z linią ul. Wolskiej a nstępnie Solidarności wyłącznie na wysokości ul. 

Płockiej - zasadne jest przywrócenie pirwotnej trasy liniii 520 ( od Znanej do MArysina). W mojej ocenie, budowa metra nie może pogorszyć sytuacji mieszkańców już istniejących i powstających osiedli w  

 rejonie ul. Szulborskiej i ul. Sowińskiego (inwestycje: SAWA DOM, VERDIS czy LC CORP). Podkreślić należy, że w bezpośrednio w rejon wskazanych ulic nie dojeżdża żaden autobus (ulice są wąskie 

więc pewnie nie ma takiej możliwości). Z uwagi na powyższe należy przywrócić pierwotną trasę linii 520 (Znana - Marysin).



Dzień dobry,

W nawiązaniu do poprzedniej poniższej korespondencji  postuluję likwidację buspasów również w Al. Solidarności, nie tylko na ul. Górczewskiej, jeżeli ZTM zrealizuje swoje plany niekorzystnych dla 

mieszkańców Woli i Bemowa ograniczeń w komunikacji autobusowej i tramwajowej w związku z planowanym otwarciem kolejnych stacji metra na Woli. Nie ma uzasadnienia dla utrzymywania 

opustoszałych buspasów. Należy w takiej sytuacji zwrócić  te pasy kierowcom, aby ułatwić jazdę po Warszawie.

Zdecydowanie NIE przeciwko likwidacji linii autobusowej nr 171 na odcinku Torwar-Rondo Daszyńskiego! Wiem, że i tak zrobicie, co postanowiliście, w końcu pozbawiliście nas już linii 159- mimo 

protestów ! Skończy się to tym, że wyjedziemy samochodami osobowymi i zrobimy korki oraz SMOG! W końcu ile razy trzeba będzie się przesiadać, żeby dojechać np. na ul. Kasprzaka ? 

Drogie ZTM,

My, mieszkańcy Grochowa, Saskiej Kępy, Powiśla i Śródmieścia, nie chcemy cięcia trasy oraz częstotliwości naszej linii – linii 102.

Domagamy się, aby linia 102 jeździła częściej niż dotychczas, tj. zamiast co 20 minut to co 12 minut w szczycie i co 15 minut poza szczytem w dni robocze oraz co 20 minut w soboty i niedziele.

Chcemy by linia 102 łączyła nadal Grochów, Saską Kępę, Powiśle, Trakt Królewski i Pl. Grzybowski oraz dodatkowo łączyła nowe osiedla przy Chrzanowskiego, lepiej obsługiwała Saską Kępę, 

umożliwiała na Powiślu dotarcie do Krakowskiego Przedmieścia oraz do samego Pl. Grzybowskiego zgodnie z zaproponowaną trasą.

Dzień dobry,

Mój skromny głos w tej sprawie.

Korzystam z komunikacji ma trasie Bemowo-Mokotów (Mordor) nieprzerwanie od 1996 roku widzę zachodzące na tej trasie zmiany .

Rozumiem że celem „konsultacji” jest usprawnienie/poprawa efektywności przewożenia pasażerów.

Jest wiele składowych tego celu : modernizacja tras, modernizacja techniczna ulic, sterowanie ruchem i kilka innych ale ZTM w ramach konsultacji interesuje wybiórczo tylko „modernizacja tras” – ok.

Z mojej perspektywy komunikacja jest dla mnie ważna tylko w godzinach porannych i wieczornych – dojazd i powrót z pracy, pozostałe godziny może sobie działać wg swoich własnych zasad jakie mają 

duże przedsiębiorstwa.

Na trasie Bemowo – Mokotów (mordor) „BE-MO” w zasadzie komunikacji publicznej niema – trasa ma 14km długości. 

OK jest taki jeden numer : opasły cuchnący włóczęga 189 -kompletna pomyłka (nawet poza szczytem Google nie podpowiada tej trasy jako „optymalnej”).

Z mojej obserwacji na trasie BE-MO codziennie próbuje się przedostać przez miasto około 1.5 do 2 tysięcy ludzi i ten strumień powoli rośnie.

(ciekawe ile wg ZTM ma ten strumień?)

Powstanie obwodnicy południowej S8-S2-S79 spowodowało odpływ pasażerów z autobusów (jeżeli poza szczytem dojazd zajmuje 53minuty 12km – nic dziwnego) 

Czas dojazdu w szczycie waha się ~1.5h kolejny odpływ jak pojawiły się rowery i hulajnogi bo na nich to ten sam czas.

Rano :

Z pętli Osiedle Górczewska 04 do przystanku Sasanki 04 poprzez S8-S2-S79 jechały autobusy (7:30, 7:40, 7:50 na Sasanki) to by były pełne.

(przejazd bez przystanków pośrednich - shuttle)

Po południu :

Z Sasanki 03 do Osiedle Górczewska 04 o 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30 (czas na Sasanki) to też były by pełne.

(przejazd bez przystanków pośrednich)

Dzień dobry.Bardzo proszę o metro 2,lepiej byłoby wcześnie o godziny 4.30 niż obecnie o 5.Bo nie żądzy do pracy.Oto dlaczego bardzo proszę zamiast z 5 na 4.30.Przystanek z Wileńska do Rondo 

Daszyńskiego.Naprawdę mi potrzebne o godziny 4.30.Bardzo proszę.Bo przystanku z Wileńska aż do pod Warszawy koło Leszno do pracy i nie miał czasy jedzie.Oto dlaczego proszę żeby wcześnie 

rozkłady metro o 5 zamiast na 4.30.Bardzo proszę o tym.Pozdrawiam serdecznie.

Zdecydowanie protestuję przeciwko skróceniu linii 105 do stacji metra. Dla mieszkańców ul. Lazurowej i okolic jest to jedyny bezpośredni dojazd do Krakowskiego Przedmieścia, sama też dojeżdżam 

tam do pracy. Każda przesiadka przedłuża dojazd.

Nieprawdą jest, że 90% pasażerów wysiada z linii 105 przy metrze. Codziennie dojeżdżam i określam ją na poziomie 60%. Im późniejsza godzina tym procent dojeżdżających na Uniwersytet jest większy.

Niepotrzebnym wydaje się utworzenie linii 105 bis od Cm. Wolskiego. Wszyscy dojeżdżający spoza Warszawy przesiadają się do odpowiednich autobusów już przy  Ciepłowni Wola.

Proszę nie pogarszać komunikacji na Bemowie, 2 stacje metra nie rozwiązują problemów komunikacyjnych na Bemowie. Dopiero po ukończeniu budowy metra można skrócić linię 105.

Dzień dobry

W ramach konsultacji ztm w sprawie ograniczeń w komunikacji miejskiej w związku z planowanym otwarciem dalszej części linii metra m2 proszę o

1. zwiększenie częstotliwości kursowania linii 190, 2. utrzymanie linii 171 4. przywrócenie trasy linii 520 do tej sprzed rozpoczęcia budowy stacji metra na Woli

5 przywrócenie trasy linii E2 do tej sprzed rozpoczęcia budowy stacji metra na Woli, 6. wprowadzenie nowej linii autobusowej z Bemowa ul. Górczewską, Leszko, Okopową w kierunku Ronda Radosława

Uzasadnianie przez ZTM zmniejszenia częstotliwości kursowania linii 190 opóźnieniami i korkami jest śmieszne. Wiadomo, że są korki i wiadomo, że są i będą opóźnienia autobusów, więc ograniczanie 

kursowania z tego powodu jest absurdem. Im większa częstotliwość kursowania tym mniej trzeba czekać na autobus na przystanku. Autobus czy tramwaj komunikacji miejskiej to nie pociąg i nie 

wychodzi się na przystanek na określoną godzinę, tylko oczekuje się, że autobus przyjedzie jak najszybciej. Im więcej autobusów i tramwajów tym krótszy czas oczekiwania na przystanku.

Likwidacja linii 171 pogorszy połączenie Bemowa z Legią i Torwarem,

Linie 520 i E2 zapewniają szybki dojazd z Bemowa w okolice ratusza na Woli czy Placu Bankowego.

Nowa linia jest potrzebna bo nie ma żadnej, która z prowadzi z ul. 

Leszno w lewo w kierunku ronda Radosława.

Jeżeli  jednak ograniczenia będą wprowadzone, apeluję o likwidacje buspasa albo ograniczenie czasu jego obowiązywania na ul. Górczewskiej w obu kierunkach. Metrem nie wszędzie się dojedzie, a 

wobec zmniejszania linii autobusów utrzymywanie opustoszałego buspasa  będzie absurdem, utrudniającym mieszkańcom jazdę po mieście.

Sz. Państwo,

W załączniku przesyłam zeskanowaną petycję podpisaną przez mieszkańców Woli, 

w której zwracamy się do Dyrekcji, oraz do odpowiednich władz Zarządu Transportu Miejskiego o ponowne przyjrzenie się trasie autobusów linii 184 i 197 na warszawskiej Woli, na odcinku ul.Wolska-

Obozowa.

Tymczasowa trasa jaką jeździły te dwie linie autobusowe w trakcie budowy Metra okazała się sprzyjać potrzebom mieszkańców, którzy chcieliby jej pozostawienia ze względu na dogodny dojazd do 

szkół i przedszkoli.

Petycja w formie fizycznej, wpłynie do ZTM w najbliższym czasie.

Dzień dobry,

niestety nie mogłem pojawić się na spotkaniu mieszkańców z pracownikami ZTM, jednak mam kilka uwag do propozycji nowej organizacji komunikacji po otwarciu metra na Woli:

1. Zwiększenie częstotliwości kursowania linii 129

Przy zaproponowanym przebiegu linia ta staje się bardzo istotna ze względu na to iż łączy zarówno linie tramwajowe na przystanku Koło (oraz okoliczne osiedla) z metrem, jak i łączy metro z PKP 

Ursus. Zaproponowana częstotliwość kursów co 30 minut jest zdecydowanie niewystarczająca w godzinach szczytu, zwłaszcza że korki często uniemożliwiają autobusom kursowanie zgodnie z 

rozkładem, co często jeszcze zwiększa odstęp czasowy między kolejnymi kursami.

2. Przywrócenie linii 520 na pełnej trasie do pętli Znana

Zaproponowane skrócenie linii znacząco utrudni dojazd m.in. do okolic Wola-Ratusz, gdzie jedyną linią autobusową pozostanie 190 oraz tramwaje, z których żaden nie jedzie do centrum. Linia ta także 

odciążyłaby częściowo linię 523, gdzie pomimo bardzo dużej częstotliwości kursowania, autobusy są nadal przepełnione i często w godzinach szczytu nie da się nawet wsiąść.

3. Zwiększenie częstotliwości kursowania linii E-1

Jeszcze przed otwarciem nowych stacji 2 linii metra, w porannym szczycie autobusy jadące z Gocławia do Metra Stadion są przepełnione. Po otwarciu kolejnych stacji należy się spodziewać zwiększenia 

liczby chętnych na dostanie się do II linii metra, co spowoduje jeszcze większy tłok w autobusach, gdyż jedynie linia E-1 zapewnia sprawny dojazd. Dodatkowo w okolicach przystanku przesiadkowego 

Saska, zatrzymuje się na innych przystankach niż linie 146 i 147, co znacząco utrudnia korzystanie z nich zamiennie.



Dzień dobry,

Zwracam się o utrzymanie linii 136 na całej długości ulicy Płockiej. Płocka to  długa ulica ciagnie się od Młynowa do Kasprzaka. To prawie 2 km bloków, po obydwu stronach  w których mieszkają ludzie. 

Zaś prymasa Tysiąclecia , wzdłuż której ma jechać po "złej zmianie" 136 to dwa parki  i tereny przemysłowe, czyli zmiana służy małej grupie ludzi. 

136 na ul. Płockiej to natępujące korzyści :

- szybki dojazd do metra na Płockiej, na Ochotę i Mokotów

- 136 staje się świetnym łącznikiem 3 dzielnic i dojazdu do metra

- mieszkańcy 2 kilometrowej  Płockiej mają dojazd co kilka minut do Metra Płocka a nie wyczekują na rzadko jeżdżący mały 106.

- Mieszkancy Płockiej częśćiej wybieraja autobus a nie własny samochód, żeby dojechać szybko do Centrum metrem lub na Ochotę czy Mokotów.

- Autobus służy mieszkańcom a nie parkom przy Prymasa 1000 lecia.

Ułatwiajcie życie mieszkańcom aby wybierali komunikację miejską.

Drodzy Państwo,

Proponuje wyprostować trasy autobusów 197 397 129 - niech jeżdżą przez Księcia Janusza. Ich zadaniem powinna być komunikacja z metrem. Nie rozumiem autobusów jeżdących na około. (Te 

jeżdżące na koło rozumiem.)

Linia 184 powinna zostać na Deotymy. Tam są szkoły(w tym integracyjna) instytucję, bazar i kościół, więc warto zostawić tam często kursującą linię, które i tak nie nadłoży w ten sposób drogi. 

W ten sposób siatka połączeń będzie pokrywać cały obszar, z minimalną średnią odległością do przystanku. Ciołka pozostanie bez autobusów ale odległość do sąsiednich ulic jest mała

Witam z tej strony pasażer:)

Piszę do państwa i dołączam się do sporej grupy głosów pewnego niezrozumienia a chodzi o skrócenie większości linii autobusowych np.z Bemowa na Centrum.

Rozumiem metro większa przepustowość ale w początkowym okresie po oddaniu nowych stacji metra(od K.Janusza do R.Daszyńskiego) nie warto jednak rozważyć zostawienie chociaż części linii 

bezpośredniej na Centrum(np.171 oprocz 190)

A nawiązując do zwężenia odcinka Górczewskiej od Prymasa do Płockiej nie można bylo wcześniej skorygować projektu,bo patrząc po szerokości jezdni,pasy nie są przesadnie szerokie a pod 

wiaduktem kolejowym spokojnie o metr można byłoby poszerzyć z  dwóch kierunków jezdnie(autobus i samochód nie będą mieć wiele miejsca koło siebie).

A na koniec pomimo to życzę aby doszło jednak do pewnego kompromisu i zrozumienia obustronnego:)

Szanowni Państwo,

Proponowane zmiany w komunikacji na Woli i Bemowie gdzie mieszkam po prostu mnie przerażają, dla mnie są to OGRANICZENIA i UTRUDNIENIA w zakresie przemieszczania się po Warszawie. 

Mieszkając na ul. Widawskiej najczęściej korzystam właśnie z tego przystanku. Kiedyś „SZEROKA gama” linii autobusowych dawała mi wiele możliwości; pamiętam: 171, E2, 122, 112, 406, 507, 105 czy 

220. Wiele linii, dogodny dojazd w różne miejsca, BEZ KONIECZNOŚCI PRZESIADEK. Dziś zostały wspomnienia bo 507 zabrane na „czas budowy metra” NIGDY nie wróciło, E2 także planuje się 

„zlikwidować z Bemowa, NAWET 171 PRZESZKADZA i zostanie „KADŁUBKIEM”. Nie rozumiem takiego działania, osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi a także (jak w moim 

przypadku) podróżujące z dzieckiem czy dziećmi (w tym także wózek) NIE SĄ W STANIE PRZESIADAC SIĘ KILKA RAZY, TO DUŻE UTRUDNIENIE, A W EFEKCIE WYBÓR SAMOCHODU I KORKI 

ORAZ ZATRUWANIE MIASTA. Czy o to chodzi ZTM? Dlaczego 171 ma być obcięte? Czemu założono że WSZYSCY TYLKO DO METRA? Czy metro (RAPTEM PÓŁTOREJ czy planowane DWIE LINIE 

jest ANTIDOTUM NA WARSZAWSKI TRANSPORT? Czy ktoś z Was jechał metrem rano? Z dzieckiem, wózkiem, zakupami, nie wspominając o starszych czy niepełnosprawnych ruchowo? Do tego 

przesiadki, schody, windy! Tak zniechęcacie do transportu publicznego, a nie go promujecie o czym słychać od Władz miasta. Czy nie można pozostawić w spokoju JEDYNEJ LINII (zawsze 

niskopodłogowej) DO CENTRUM przez Wolę dla mieszkańców okolic Bemowo IV (czy przystanku Rodła, Orlich Gniazd)? ZABRALIŚCIE 507 (czasowo niby), inni mają „czerwone linie” MY NIC! Czy nie 

można przywrócić tu linii „czerwonej” np. wariantowe kursy 523, lub dobrze oceniane E2 (na stałe) przez Centrum do Wilanowa? Nie każdy ma siłę iść, jednak spory kawałek, do linii 24, poza tym 

tramwaj nie zawsze jest niskopodłogowy (i na razie długo tak pozostanie!), a BUS ZAWSZE! TO WAŻNE DLA STARSZYCH, NIEPEŁNOSPARWNYCH CZY RODZICÓW; czy oni mają być w domach 

UKRYCI, WYKLUCZENI? Czy musza brać samochody? Czy nie warto aby 171 zostało na swojej trasie np. przez Pl. Bankowy i Marszałkowską, przecież jak już ktoś się upiera można zrobić mu (jak 

mają inne linie) część kursów krótkich do Metra, choć uważam że to nie potrzebne. To straszne że mieszkańcy tego obszaru utracą OSTANIĄ konkretną (do Centrum) linię, po likwidacji 507 i planach 

likwidacji u nas E2! Tak samo mieszkańcy Woli okolic Górczewskie czy Leszno pozostaną z jedną codzienną (czarną) linią 190? Dlaczego CHCECIE LIKWIDOWAC 112 i POŁĄCZENIE Bemowa z 

Bielanami i Pragą za pomocą busa? Czy mieszkańcy musza się przesiadać po dwa razy? Czy nie można zostawić DOGODNEGO połączenia, przez Bielany na Pragę, północą częścią miasta, bez 

konieczności jechania 271, potem tramwajem do Nowego Bemowa i kolejna przesiadka do nowego 112? KTO DA RADĘ NA DWIE PRZESIADKI? 

Na pewno nie starsi, niepełnosprawni czy rodzice z dziećmi! Poza tym mieliśmy dobre, dogodne połączenie m.in. z Ochotą, Mokotowem poprzez busa 167. Ktoś zabrał takie połączenie dając 184, które 

jednak NIE ZAWOZI TAK DALEKO. Dojazd do okolic Bitwy Warszawskiej/Grójeckiej wymaga kolejnych przesiadek, dla rodziców, starszych czy niepełnosprawnych TO OGRANICZENIE i wybór 

samochodu! Czy 167 nie może wrócić na trasę? A może warto wydłużyć 184 tak, aby dowoziło choćby do okolic Grójeckiej czy Bitwy Warszawskiej, przynajmniej do linii tramwajowych? Kolejna sprawa 

to jak wskazuje ZTM „dublowanie” linii. Mam pytanie 220 miało trasę przez Wrocławską tzw. „uszy” (m.in. przystanek Widawska czy Rodła) zmieniono je tj. wyprostowano czyli wyłączono dla 

mieszkańców (wcale nie małej ilości bloków) okolic Widawska, Rodła czy Orlich Gniazd i poprowadzono prosto ul. Powstańców POWIELAJĄC TASĘ 220 i KILKU LINII TRAMWAJOWYCH oraz 

autobusu 112! Na starej trasie 220 częściowo pokrywało się tylko z linią 122 ale częstotliwość obu autobusów myślę, że na to pozwalała, teraz jeździ po ul. Powstańców gdzie co chwilę jest jeden z 4 

tramwajów! i autobus. Jak to się ma do DUBLOWANIA linii na ulicy? Proponuję wrócić do starej trasy ZWARCAJĄC mieszkańcom „uszu na wrocławskiej” linie autobusową bo mają ich tylko 3, a przez ul. 

Powstańców linii jest więcej. Kolejna kwestia to „dziwne” kombinacje z byłą linią 28. Fajne BEZPOŚREDNIE połączenie z Ochotą (Plac Narutowicza) zostało bez sensu zlikwidowane. Przecież tramwaje 

nie stoją w korkach, komu przeszkadzała długa, ale bezpośrednia linia 28 łącząca Pragę przez Bielany, Bemowo, Wolę z Ochotą? Sam do pracy na ul. Filtrowej z radością korzystałem z bezpośredniej 

linii 28, sporo osób jechało z Pl. Narutowicza w okolice Kercelaka, dziś konieczna przesiadka i została tam tylko jedna linia 1. Ponadto wiele osób z Bemowa Jelonek czy okolic Radiowej/Starego 

Bemowa wykorzystywało „stare” 28 do podróży np. w okolice CH Arkadia. Teraz mieszkańcy np. Bemowo IV czy Jelonek musza się przesiadać z 11 na Piaskach w nowe 28. Kolejna kwestia: Jaki sens 

ma 11 do Ronda Daszyńskiego, skoro będzie jechać przez przestanek Płocka, gdzie zgodnie z sugestiami ZTM, „WSZYSCY”, no może bez motorniczego, wysiądą do Metra? Kto pojedzie do Metra na 

Daszyńskiego skoro jest wcześniejsza stacja (mniej ludzi w wagonach itd.) 

Ma być „pusty przebieg” przez 3 przystanki? Może warto aby trasa przebiegała od Metra Płocka prosto przez Kercelak, Muzeum Powstania, Pl. Zawiszy do Placu Narutowicza przywracając dogodne 

połączenie i nie tworząc PUSTYCH przebiegów i dwóch linii zamiast jednej. Na trasie od Daszyńskiego będzie linia 10 do przystanku Metro na Płockiej, to chyba wystarczy, bo pasażerowie i tak w 

większości pojada na Płocką i stamtąd np. na Bemowo czy inne części Woli niż z Metra przy Daszyńskiego. Postuluje powrót 28 na starą trasę od Dw. Wschodniego do Pl. Narutowicza. Nie ma co 

czekać na planowany remont i utworzenie skrętu z Prostej do Pl. Zawiszy bo to potrwa, a połączenie potrzebne jest mieszkańcom dziś a nie „w przyszłości”. Ostatnia kwestia dotyczy nazewnictwa 

przystanków. Czy można zrobić tak aby pasażer miał czytelny jasny komunikat i informację, bo przyjęte obecnie rozwiązanie tzn. „Metro Księcia Janusza”, a przystanek „Olbrachta” wprowadza 

zamieszanie. Jest to niekorzystne nie tylko dla mieszkańca innych dzielnic, który „wyląduje” na Bemowie/Woli, ale tez dla turysty czy nawet mieszkańców okolic Górczewskiej. Czemu – skoro teraz takie 

ważne jest właśnie METRO -nie można CAŁEMU ZESPOŁOWI PRZYSTNKÓW nadać nazwę od Metra tj. „Metro Księcia Janusza” dla wszystkich przystanków w okolicy zarówno na Górczewskiej, 

Ciołka i Olbrachta? Po co dla busów przystanki Olbrachta czy jak były Ciołka? Taki  sam „BAŁAGAN” jest dla okolic „Metro Słodowiec”, gdzie przystanki nazywacie „Żeromskiego”. Czy ZTM chce aby 

pasażer się gubił czy aby z łatwością i bez wątpliwości rozpoznawał miejsca i dogodne przesiadki?Na zakończenie chciałem tylko powiedzieć że aby transport publiczny w mieście był dla pasażera, był wygodny i „wybieralny” przez niego MUSI zapewniać SZEROKĄ gamę wyboru połączeń, a nie 

ZMUSZAĆ do przesiadek i jazdy metrem, BARDZO zatłoczonym i nie dojeżdżającym wszędzie nawet w centrum/śródmieściu. Nie można w ponad milionowym mieście OPIERAĆ TRANSPORTU na 

RAPTEM DWÓCH liniach metra. Jak będą ze 4 czy 5 można ograniczać busy ale dziś METRO POWINNO UZUPEŁNIAC SIATKĘ POŁACZEŃ, ZWŁASZCZA BEZPOSREDNICH POMIĘDZY 

ODDALONYMI DZIELNICAMI, A NIE BYĆ PRZYCZYNĄ LIKWIDACII LINII I OGRANICZANIA DOSTĘPONOŚCI POŁCZEŃ ORAZ PRZYCZYNIAC SIĘ DO PRZESIADEK DO SAMOCHODÓW I 

KORKOWANIA MIASTA I TYM SAMYM ZATRUWANIA ŚRODOWISKA. Do tego zostają zmuszani pasażerowie, zwłaszcza starsi, rodzice z dziećmi czy niepełnosprawni, wolący połączenia 

bezpośrednie i niskopodłogowe (zawsze) zapewniane tylko busami (bez schodów czy wind - jeśli są). Czy dla ZTM liczą się tylko pieniądze, bo o to w tym wszystkim chodzi, nie oszukujmy się. Czy 

człowiek, mieszkaniec, pasażer, jego komfort, a także fizyczność (wiek, niepełnosprawność) czy rodzina (dzieci + wózki) - jeszcze jest ważny ? Czym podróżują włodarze miasta, Dyrektorzy ZTM’u?, a 

prawda nie transportem publicznym jak w innych zachodnich miastach tylko SAMOCHODAMI SŁUŻBOWYMI (może i z rodziną) za nasze pieniądze, może dlatego są „oderwani od rzeczywistości” nie 

rozumieją protestów ZWYKŁEGO PASAŻERA. Poza tym co dalej, po otwarciu za niedługo Metra Bemowo Ratusz kolejne cięcia? To może od razu JEDNA LINIA np. Z CHRZANOWA PRZEZ 

CZŁUCHOWSKĄ I RATUSZ BEMOWO DALEJ POWSTAŃCÓW I NOWE BEMOWO DO np. CHOMICZÓWKI I KONIEC; MACIE OSZCZĘDNOŚCI NA WSZYSTKICH INNYCH BUASCH, cała 

Górczewska dla samochodów prywatnych, w końcu pod ziemią mają METRO, a ludzie niech się męczą, przesiadają, marzną czy mokną na przystanku, byle płacili za bilety, aby „wierchuszka” mogła 

mieć na samochody – służbowe oczywiście!

Wycofując 520 z ul.Leszno,Górczewska, pozbawia się mieszkańców bezpośredniego autobusowego połączenia ze Śródmieściem i Pragą Południe.Jeśli miasto chce żeby mieszkańcy zamiast z 

samochodów korzystali z transportu miejskiego, powinien on być łatwo dostępny.Nie może być tak aby powstanie stacji metra powodowało pogorszenie komunikacji dla wielu mieszkańców okolic 

Okopowa,Żytnia, Leszno.Do nas metro nie przybliżyło się, a tracimy połączenia.Do każdej stacji trzeba dojechać kilka przystanków.Metro nie dowozi na Rozdroże,Saską,Międzynarodową,Przyczólek 

Grochowski.Przesiadki na różnych przystankach nie zachęcają do korzystania z transportu miejskiego.Protestuję przeciwko skróceniu trasy linii 520!

Szanowni Państwo,

chciałabym zgłosić swoje uwagi dotyczące planowanych zmian w rozkładach jazdy autobusów na Woli po otwarciu metra. 

Dotyczą one dwóch linii autobusowych: 109 i 171.

109 jest linią łączącą Wolę z Dworcem Centralnym, do którego nie dojeżdża bezpośrednio żadna linia metra. Dworzec Centralny jest jednym z najważniejszych punktów komunikacyjnych na mapie 

Warszawy, jest węzłem przesiadkowym na wiele innych linii, więc musi być możliwe łatwe i niewymagające przesiadki dojechanie do niego z Woli. Ponadto osoby  dojeżdżające autobusem z Woli na 

dworzec nie mogą znaleźć się w sytuacji  zwiększonego ryzyka spóźnienia się na pociąg lub konieczności wyjścia z pracy lub z domu wcześniej, bo autobus jeżdżący do najważniejszego miejsca 

komunikacyjnego w Warszawie będzie jeździł tylko raz na 20 minut (nie doliczając spóźnień w stosunku do rozkładu, które trzeba w rzeczywistości brać pod uwagę). W związku z wagą Dworca 

Centralnego jako węzła komunikacyjnego autobusów i pociągów stanowczo nie zgadzam się z propozycją zmniejszenia obecnej częstotliwości kursowania linii 109, ponieważ zmniejsza i utrudnia to 

dostęp mieszkańców Woli do bardzo istotnego punktu na mapie miasta. 

171 jest linią łączącą Wolę nie tylko z Dworcem Centralnym, którego wagę opisałam powyżej, ale także jadącą przez wiele innych istotnych nie tylko dla mieszkańców Woli miejsc: przystanki na al. 

Jerozolimskich, które dowożą ludzi do różnych punktów w Centrum, plac Trzech Krzyży, Powiśle, park Agrykola, Torwar. Drastyczne skrócenie tej trasy szkodzi nie tylko mieszkańcom z Woli, ale też np. 

Powiśla, czy osobom przejeżdżającym do lub przez centrum, czyli ludziom nie mającym nic wspólnego z otwarciem metra daleko na Woli. W przypadku tej linii autobusowej w związku z wagą Dworca 

Centralnego jako węzła komunikacyjnego autobusów i pociągów oraz z faktem, że linia 171 dojeżdża w wiele innych ważnych miejsc na mapie miasta, do których nie dojeżdża żadne metro, stanowczo 

nie zgadzam się z propozycją skrócenia trasy 171.

Jeśli chcą Państwo, żeby jakiś autobus dowoził pasażerów z Chomiczówki do metra Księcia Janusza i kończył tam trasę, to może lepszym rozwiązaniem jest skrócenie linii 171 tak, żeby jeździło od 

ronda Daszyńskiego po starej trasie do Torwaru, a osobną linię skierować z Chomiczówki do Księcia Janusza. 



Dzień dobry,

W związku ze zmianami w komunikacji miejskiej po otwarciu II linii metra na woli chciałabym zgłosić swoje uwagi:

1) proponuję wprowadzenie przystanku "Zajezdnia Redutowa" jako przystanek stały - przy tym przystanku powstało duże osiedle mieszkaniowe. Pierwszy etap ze 141 mieszkaniami został już oddany do 

użytku, natomiast kolejne 368 mieszkań zostanie oddane w tym roku; wobec tego zasadna będzie zmiana owego przystanku na stały, tym bardziej, że kierowcy nie zawsze się zatrzymują, zarówno jak 

się do nich "macha" czekając na przystanku, jak i w autobusie po naciśnięciu "stop". Jest to bardzo uciążliwe dla pasażerów. 

2) chciałabym zgłosić swój sprzeciw wobec skrócenia trasy linii 105 do przystanku "Rondo Daszyńskiego". Obecnie tylko ta linia umożliwia bezpośrednie dotarcie do BUW, gdzie odbywają się zajęcia dla 

studentów. 

3) proponuję zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów wszystkich linii, które mają jeździć ulicą Redutową (a zwłaszcza linii 154) w związku z powstaniem dużego osiedla mieszkaniowego. Już 

teraz dużo osób korzysta z przystanku "Zajezdnia Redutowa". W godzinach porannych bardzo trudno jest wsiąść do autobusu, wręcz jet to często niemożliwe. Po oddaniu kolejnych 368 mieszkań w tym 

roku, będzie to jeszcze trudniejsze. 

Szanowni Państwo,

ja i moi znajomi uważamy, że linie 171, 112 i 520 powinny zostać z takim rozkładem jak dotychczas. Trasa tych linii nie biegnie wzdłuż linii metra. Na Bemowie i Woli ciągle przybywa mieszkańców, stąd 

komunikacja z tych dzielnic do Centrum i na drugą stronę lub do Wisły powinna być usprawniana a nie utrudniana przez Zarząd Miejski w Warszawie. Poza tym Warszawa rozrasta się, a co ważne staje 

się coraz bardziej zanieczyszczonym miastem, dlatego powinniście Państwo wprowadzić mnóstwo dobrych, dogodnych połączeń, tak by mieszkańcy pozostawiali auta w domu i korzystali z transportu 

miejskiego. Skracanie linii autobusowych w miejscach (na trasach) gdzie nie ma metra stanowi sprzeczność z koncepcją aby mieszkańcy Bemowa/Woli pozostawili auta w domu, jeśli nie zapewnicie im 

dogodnej komunikacji.

Linia 112 jest świetną linią, która łączy dwa odległe końce stolicy. Autobus 171 ma możliwość bezpośredniego dowiezienia nas do teatrów przy Pl. 3 Krzyży, nad Wisłę, na mecze piłkarskie. Z kolei linia 

520 dowozi mieszkańców Woli w drugi odległy obszar Warszawy. Nie jest możliwe bezpośrednie dotarcie w te miejsca żadnym innym środkiem transportu.

To są jedynie przykładowe argumenty przeciwko koncepcji skrócenia tras tych linii.

Proszę więc o odstąpienie od planów skrócenia wyżej wskazanych linii.

Dzień dobry,

chciałabym poinformować, że bardzo złym rozwiązaniem jest to że po otwarciu metra na Woli tylko 1 autobus (190) ma jechać prosto Górczewską a potem Solidarności. Kiedyś takich autobusów było 

kilka. To że zostanie otwarte metro, wcale nie rozwiązuje problemu dla osób dojeżdżających do pracy w okolice al.Solidarności. Proponuję zwiększenie ilości linii autobusowych, które jeździłyby taką 

trasą oraz zwiększenie częstotliwości kursowania linii 190.

Dzień dobry,

Bardzo to pięknie, że sieć metra się rozrasta ale doprawdy nie powinno to oznaczać tak drastycznych zmian w komunikacji miejskiej na Bemowie jakie są w związku z tym proponowane. Chodzi mi 

zwłaszcza o odcięcie ponad połowy trasy ostatniego bezpośredniego połączenia z Centrum - autobusu 171. ZTM zabrał już 507, zabrał E-2... Metro porusza się szybciej ale po pierwsze trzeba się 

przesiąść by z niego skorzystać a po drugie jego trasa nie pokrywa się przecież z trasą 171 - już nie wspominając o tym, że stacje metra są znacznie bardziej od siebie oddalone niż autobusowe 

przystanki. Wiecie państwo, że 171 stanowi nie tylko ostatnie tak dogodne bezpośrednie połączenie Bemowa z Centrum Warszawy ale także przebiega tuż obok szpitali na Górczewskiej i Kasprzaka? 

Co starszym schorowanym ludziom po możliwości przesiadki do metra jeśli po pierwsze jedzie ono inną trasą a po drugie już sama przesiadka jest dla nich wyzwaniem? A co ma powiedzieć ktoś 

niezamożny do tej pory mogący wybrać się do Centrum kasując jeden bilet w jedną stronę a drugi w powrotną nie martwiąc się o to czy nieubłagany zegar już skończył odmierzać owe 75 minut związane 

z wymuszonymi przesiadkami do innych środków transportu czy jeszcze nie? Proponuję postawić się w sytuacji takich osób i w ogóle wykazać trochę empatii dla mieszkańców Bemowa - powtarzam, 

bardzo to pięknie, że sieć metra się rozrasta.  Ale zostawcie nam na Bemowie w spokoju chociaż nasz stary dobry 171!

Witam,

chciałbym wyrazić opinię co do proponowanych zmian komunikacyjnych po otwarciu metra na Woli. 

Propozycja zabrania zarówno autobusu 102, jak i 105 z ulicy Grzybowskiej jest całkowitym skandalem. Oznaczałoby to brak jakiejkolwiek komunikacji na tej ulicy - nie wiem w jaki sposób wyobrażają 

sobie Państwo przejazd np. osób starszych w stronę krakowskiego przedmieścia. Co więcej mieszkańcy ulicy Grzybowskiej np. na skrzyżowaniu z ul. Żelazną nie mieliby żadnego bezpośredniego 

połączenia z częścią Woli oraz Bemowa za Rondem Daszyńskiego. Czy naprawdę uważają Państwo, że ponad kilometrowy spacer od metra M2 to jest to czego oczekują mieszkańcy?

Od wielu lat obiecywali Państwo powrót linii 506 po otwarciu pierwszych stacji linii M2 metra w stronę Bemowa - do tej pory nie wywiązują się Państwo z obietnic, a także teraz próbujecie Państwo zabrać 

ostatecznie z Bemowa autobus E-2. Brak przyspieszonych autobusów w stronę centrum oraz dalej na południe to całkowite nieporozumienie.

Podobnie można powiedzieć o pomyśle skrócenia linii 112. Metro nie zmienia w żaden sposób sytuacji mieszkańców np. Jelonek co do jazdy w stronę Bielan - Linia 112 była tak naprawdę jedyną linią 

dowożącą studentów do AWF-u i dalej w stronę Bródna.

Oddanie zaledwie trzech stacji metra realnie nie zmieni dojazdu mieszkańców Jelonek czy Górc do Śródmiescia, a tym bardziej w stronę Bielan czy Wilanowa, a zatem pomysły zabrania czy skrócenia 

linii 171,105,112,102, E-2 są całkowicie bezpodstawne i wpłyną na szerokie protesty mieszkańców.

Witam

Jestem mieszkańcem Ożarowa Mazowieckiego i z uwagi na mój zawód jestem często zmuszony jeździć w okolice Marymont-Ruda. Dotychczas mogłem korzystać z kombinacji 713+112. Niestety 

planowana zmiana rozkładu autobusu 112 skutecznie mi to uniemożliwi. Zamiast jednej przesiadki 713,112 czekają mnie cztery: 713,105,M2,M1,coś z Marymontu lub pl Wilsona. Czy byłoby to możliwe, 

aby wydłużyć kursowanie linii 112 do Os Górczewska, aby można było przesiąść się z 713 do czegoś jadącego do os Gorczewska, np do 105 na przystanku Lazurowa?

Pozdrawiam

Szanowni Państwo!

 

Z dużą dozą niepokoju przeczytałem niektóre z Państwa propozycji odnośnie zmiany tras linii autobusowych po otwarciu wolskiej części II linii metra. Wydaje mi się, że część zmian, jakie chcecie 

Państwo wprowadzić, chcecie Państwo wprowadzić zbyt pochopnie.

 

Po pierwsze, nie za bardzo do mnie przemawia chęć wprowadzenia kursów skróconych z oznaczeniem tych samych linii, np. 105 czy 197. Zdaję sobie sprawę, że żyjemy w czasach komputeryzacji i 

pięknych, białych wyświetlaczy autobusowych, jednak zwłaszcza starsi ludzie mogą mieć problemy z rozpoznaniem właściwego kursu. Czy nie lepiej zamiast skróconych wariantów danej linii wprowadzić 

nową z cyfrą „3” z przodu? Tak jak ma to miejsce obecnie, np. linie 197 i 397. Wydaje mi się, że byłoby to dużo bardziej przejrzyste i nie wprowadzałoby niepotrzebnego, informacyjnego zamętu.

 

Po drugie, niepokojąca wydaje się chęć skrócenia linii 171 do skrzyżowania ulic: Jana Olbrachta / księcia Janusza / Górczewskiej. Obecnie, w związku z budową bemowskiej części metra, fragment 

Górczewskiej pomiędzy centrum handlowym „Wola Park” i ratuszem Bemowo potrafi nieźle się zakorkować. Dlatego, aby zapewnić mieszkańcom Nowego Bemowa szybki dojazd do metra, a 

jednocześnie umożliwić, zwłaszcza starszym ludziom, brak konieczności przesiadki do ścisłego centrum miasta, zamiast skracać linię 171, proponowałbym jej nową trasę, dokonując jej „mariażu” z linią 

155 oraz delikatną korektę trasy w centrum, by nieco ją „odkorkować” w rejonie ulicy Emilii Plater. Wycofałbym ją z także z dalekiego krańca „Chomiczówka”, przywracając stary – „Nowe Bemowo”. 

Jednocześnie linii nie trzeba by wycofywać z Torwaru, zapewniając kibicom Legii dogodny dojazd do stadionu.

 

171 NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Piastów Śląskich – Żołnierzy Wyklętych – Wrocławska – Dywizjonu 303 – księcia Janusza – Jana Olbrachta – Redutowa – Wolska – Kasprzaka 

(powrót: Kasprzaka – Ordona – Redutowa) – Prosta – rondo ONZ – al. Jana Pawła II – tunel pod Dworcem Centralnym – Dworzec Centralny – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje 

Jerozolimskie – al. Jana Pawła II) – Bracka – pl. Trzech Krzyży – Książęca (powrót: Książęca – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie) – Rozbrat – Górnośląska – Czerniakowska – Łazienkowska (powrót: 

Łazienkowska – Rozbrat) – TORWAR

Tym samym linię 517 można by pozostawić bez zmian w centrum, zaś do Nowego Bemowa, by zrekompensować mieszkańcom Chomiczówki zabranie 171, o ile taka rekompensata jest konieczna, bo 

nie znam specyfiki tego osiedla, wydłużyć lokalną linię 121 po trasie: GWIAŹDZISTA - ... – Conrada – Powstańców Śląskich – NOWE BEMOWO.

 

Po trzecie, linię 520 powinno się przywrócić na trasę sprzed budowy metra, gdyż jej realne nakładanie się po trasie z II linią to tylko krótki odcinek ze stacjami „Księcia Janusza” oraz „Młynów”. Sama linia 

190 w ciągu ulic Górczewska – Leszno (nie wliczając ogryzków linii 136 i 523) to jednak zbyt uboga propozycja, zwłaszcza że Wola to dzielnica, w której przede wszystkim mieszkają starsze osoby, które 

potrzebują bezpośredniego i bezprzesiadkowego dojazdu do centrum miasta. W taki sposób nie trzeba by „wyginać” linii 167 przez ulicę Elekcyjną, tylko zachować ją na dotychczasowej trasie (Ordona – 

Wolska – Redutowa – Jana Olbrachta), by uniknąć zbyt dużej liczby świateł po drodze (co do tego rozwiązania jednak aż tak bardzo się nie upieram). Wówczas, choć przy tym też się nie upieram, 

można by wyprostować trasę linii 154 (ulicami Górczewską, Elekcyjną oraz Ordona). Z kolei linii 201 nie trzeba by przeciągać do pętli „Znana” (zwłaszcza że już zbytnio nie byłoby tam dla niej miejsca), 

lecz dociągnąć tylko do rejonu ulicy Górczewskiej. 

 

201 NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Osmańczyka – Pieniążka – Obrońców Tobruku – księcia Bolesława – księcia Janusza – Obozowa – Ciołka – Górczewska – księcia Janusza – księcia 

Bolesława - ... – NOWE BEMOWO

 

Można by również zastanowić się, czy jest sens pchać linię 184 na ulicę Ciołka zamiast pozostawić ją na dotychczasowej trasie przez ulicę Deotymy. Proponowana przez Państwa, kursująca ulicą 

Deotymy co pół godziny linia 129, nie stanowi chyba godnego zastępstwa za linię 184. Można by ewentualnie pomyśleć, czy bemowskiego przejazdu mojej propozycji trasy linii 171 nie podmienić z linią 

184, ale to już zostawiam Państwu do ewentualnego przemyślenia.

 

Mam nadzieję, że moje propozycje przypadną Państwu do gustu i że wykorzystacie je Państwo podczas ostatecznego kształtu układu linii autobusowych po otwarciu wolskiej części II linii metra.

 

Jeśli to możliwe, prosiłbym o odpowiedź zwrotną.



Witam serdecznie. Tę wiadomość piszę do Państwa jako pasażer i zarazem pasjonata sieci komunikacji miejskiej m.in. w Warszawie. Pragnę z punktu widzenia przedstawić pomysły, do rozważenia w 

celu ułatwienia pasażerom przemieszczania się z punktu A do punktu B.

1. Linia nr 102- Skrócenie do Ronda Waszyngtona(nawet kosztem wzmocnienia 202) jest bardzo niefortunnym pomysłem. Obecnie łączy szpital na Płockiej, rejony Szpitala Wolskiego z Powiślem i 

Szpital Grochowski wraz z Grochowem. Połączenie jest potrzebne, zwłaszcza z punktu widzenia zdecydowanie mniej mobilnych osób. Stąd proponuję skierować linię z Grochowa, choćby do 

Mariensztatu lub Browarnej od przystanku Metro Centrum Nauki Kopernik(wcześniej trasa jak obecnie). Częstotliwość tj. obecnie.

2. Linia nr 105- Linia Marginalna dla Jelonek i Odolanowa, której trasa i częstotliwość(z wariantami) na ten moment nie powinna ulegać zmianie, ze względu na bardzo dogodne połączenie z stacją 

Rondo Daszyńskiego, Uniwersytetem wraz z Biblioteką i Powiślem, które cieszy się sporą popularnością.

3. Linia nr 106- Zbędna(przez linie 105,109)

4. Linia nr 109- Zabranie z Jelonek, Ulrychowa. Z Osiedla Górczewska do stacji Metro Księcia Janusza wiedzie 5 linii prosto przez Górczewską: 149,154,714,719,729 jako wystarczająca oferta.

Nowa trasa zapewnia zastąpienie 102 na Młynowie tj. Młynów- Płocka/Szpital-Płocka-Rogalińska-Muzeum PW- Rondo Daszyńskiego- Rondo ONZ- Dworzec Centralny. Częstotliwość 20-30-30

5. Linia nr 112- Zmiana trasy(tj. skrócenie) do Nowego Bemowa mija się z celem wygody dla pasażerów. Obecnie jest doskonałą linią obwodową, która po prostu potrzebuje skrócenia od strony CH 

Marki, gdzie jest źródło problemu w postaci największych korków na trasie. I owe skrócenie powinno mieć miejsce do Bródna-Podgrodzie( w zamian Bródno-Podgrodzie- CH Marki nowa linia np 214). 

Częstotliwość tj. obecnie

6. Linia nr 171- Pozostawienie na obecnej trasie do Torwaru z Chomiczówki wraz z obecną częstotliwością. Druga linia metra nie zaspokoi w pełni rozrastających się obszarów korporacyjnych na Woli, a 

połączenie bezpośrednie Woli z południowym Powiślem jest unikatowe i niezwykle pożądane przez pasażerów. Byłaby to trasa, która zapewni za 109 zabraną z Ulrychowa i Jelonek dojazd do Dworca 

Centralnego.

7. Linia nr 190- Trasa bez zmian, z wyjątkiem wydzielenia skróconych kursów z Osiedla Górczewska do stacji metra Księcia Janusza(zastępstwo za 109,271)

8. Linia nr 517- Pozostawienie bez zmian do Centrum. Skierowanie do Torwaru spowodowałoby, kierunkowe dublowanie z Ursusa razem, z linią 187.

9. Linia nr 520- Przywrócenie do dawnej trasy na Znaną przez Marszałkowską, Plac Bankowy, Leszno, Płocka/Szpital, Metro Księcia Janusza. Co drugi kurs(w dni robocze) byłby skrócony do Metra 

Ratusz Arsenał lub Metro Świętokrzyska/Centrum. Połączenie idealne i jedyne w swoim rodzaju, w osi Zachód-Wschód.

Linia 271- Zbędna(przez linie 112,190)

Nawiasem pragnę pochwalić planowane zmiany na liniach: E-2,167,197,201.

Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i liczę na rozpatrzenie mojego postulatu.

Szanowni Państwo,

dziękuję za zakończenie prac przy odcinku drugiej linii metra na Woli. Zapoznałam się ze zmianami, dotyczącymi komunikacji autobusowej i mam jedno zastrzeżenie. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie mojej propozycji, dotyczącej trasy linii 520. Uważam, że obecne połączenie jest bardzo wygodne i optymalne, gdyż łączy bezpośrednio dwie skrajne 

dzielnice. Nie upieram się, aby przywracać trasę, która była przed udostępnieniem metra, ale być może pętla Młynów będzie lepszym rozwiązaniem.

Obecnie dojazd z Metra Politechnika do Płockiej-Szpital zajmował mi autobusem 520 ok. 20 minut. Po skróceniu linii autobusu nie będzie bezpośredniego połączenia i podróż znacznie wydłuży się. Nie 

pojmuję, dlaczego trasa tylko 5 km wymaga przesiadania się! 

Podsumowując bardzo byłabym ukontentowana, gdyby udało się utrzymać trasę linii 520 - Wola / Marysin.  W związku ze zbliżającym się otwarciem wolskiego odcinka drugiej linii metra i co za tym idzie zmianą układu komunikacyjnego postuluje o:

- Zmianę trasy autobusu 154/184 tak aby przejeżdżał ulicą Połczyńską i Wolską w stronę Dw. Zachodniego, który zapewnia dogodne przesiadki na Służewiec/Lotnisko Chopina, a także na drugi brzeg 

Wisły.

- Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem jej kursowania do ulicy Browarnej,

- Uruchomienie lini 105 "bis" startującej w porannym szczycie komunikacyjnym z cmentarza wolskiego,

- Wydłużenie lini 255 do ulicy Emili Plater (tak jak podczas zamknięcia stacji metra Rondo Daszyńskiego).

Odolany to szybko zabudowywany obszar, gdzie ciągle oddawane są nowe inwestycje mieszkaniowego, a szacowana liczba mieszkańców ma sięgać nawet 30 000 osób, dlatego też niezbędne jest 

dołożenie dodatkowych połączeń z innymi rejonami miasta.

Witam, 

Proszę o nie skracanie linii 105 do zajezdni wola. Na Bemowie cały czas budują się nowe osiedla A autobusy linii 105 będącej jedynym dojazdem do centrum z ul  lazurowej i polczynskiej i tak jeżdżą już 

przepełnione. Do oddania metra na Bemowie jeszcze długi czas...

Dzień dobry

W związku z planowanymi zmianami kursowania autobusów po otwarciu II linii metra na Woli, chciałam zwrócić uwagę, że planowane częstotliwości kursowania autobusów wzdłuż ul. Górczewskiej na 

odcinku Lazurowa - Bemowo Ratusz są zbyt rzadkie. 

Mieszkam na osiedlu Górczewska i na co dzień korzystam z przystanku Klemensiewicza. Obecnie, po zamknięciu linii tramwajowej na tym odcinku, jedynym sposobem dojazdu do Ratusza Bemowo jest 

autobus. Ten stan będzie trwał na czas budowy kolejnych stacji metra, dlatego bardzo niepokoi mnie propozycja kursowania autobusów przez przystanek Klemensiewicza co 20 min. Co więcej, 2 z 3 linii 

nie rozpoczynają trasy z pętli Górczewska, co w praktyce będzie oznaczać ciągłe spóźnianie się tych autobusów. Dzieję się to również w tej chwili z linią 154.

W mojej opinii, budowa metra nie przyśpieszy powrotu do domu z centrum, jeśli następnie będę czekać na autobus 20 min lub przesiadać się (ze konieczną zmianą przystanku) na odcinku, który teraz 

linia 109 pokonuje w 7 min. Z odcinka Lazurowa -Bemowo Ratusz korzystają nie tylko mieszkańcy osiedla Górczewska, ale także osiedli na Pełczyńskiego, za Tesco i osiedli na Chrzanowie. Jest zatem 

wskazane, aby mieszkańcy zachowali dobry i szybki dojazd do najbliższej stacji metra- Księcia Janusza. 

W związku z powyższym, bardzo proszę o uwzględnienie moich argumentów w tej sprawie i wskazanie rozwiązania, które nie sprawi problemu mieszkańcom tych osiedli po otwarciu tego "mającego 

poprawić jakość komunikacji publicznej", jakim jest metro. 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie włączenia mojego wniosku  do dokumentacji z Konsultacji społecznych. 

Szanowni Państwo.

Nie rozumiem z jakiego powodu otwarcie trzech stacji metra na Woli musi spowodować skrócenie trasy STODWÓJKI, która - choć zwykle zatłoczona i często spóźniona - od lat, BEZ  PRZESIADKI, 

łączy Grochów i Kamionek z resztą miasta. Czy zmuszanie mieszkańców do przesiadek zachęca do korzystania z transportu zbiorowego - czy może jednak nie? 

 

Poprzednie konsultacje, w tej samej sprawie odbyły się 

w 2014 roku i mieszkańcy wypowiadali się jasno: STODWÓJKA ma zostać na starej trasie. 

Po co wyrzucać pieniądze na kolejne konsultacje? Po co angażować mieszkańców w działania, skoro i tak wiadomo co oni powiedzą?

 

Skoro jednak już Państwo te konsultacje zmiany tras zorganizowali,  dlaczego nie przewidzieli Państwo spotkań dla mieszkańców Grochowa czy Kamionka? Warszawski Transport Publiczny ogłaszał 

dumnie na FB, że spotkania odbędą się na Bielanach, Bemowie, w Śródmieściu. Czy Grochów jest w innej galaktyce?  Nie żebyśmy uwielbiali tracić czas na bezprzedmiotowych konsultacjach - jednak 

szacunek dla mieszkańców wymagał także zorganizowania spotkań na Pradze Południe. 

 

Ani my, mieszkańcy, ani starsi państwo, którzy STODWÓJKĄ dojeżdżają z chodzikami czy „szwedkami” z całego miasta do wielkiego szpitala wojskowego przy Szaserów, ani mamy z wózkami 

potrzebujące załatwić coś w Śródmieściu - nie chcemy się przesiadać przy Narodowym.  Uważamy, ze STODWÓJKĘ należy pozostawić na starej trasie, bo to stara i funkcjonalna linia.  

Z poważaniem

Dzień dobry,

chciałabym zgłosić swoje uwagi co do autobusów po otwarciu metra na Woli.

Zważając na wydłużenie tras linii 719 oraz 729 uważam, że powinna zostać zwiększona częstotliwość ich kursowania, szczególnie w godzinach szczytu (rano 6-8 oraz popołudniami 16-18). Linia 719 

powinna wówczas kursować minimum co 15 min, a 729 minimum co 30 min. Już obecna częstotliwość kursowania tych linii jest niewystarczająca, a biorąc pod uwagę, że na odcinku księcia janusza - os. 

górczewska będą z nich korzystać nie tylko mieszkańcy Babic/Leszna/Mariewa, ale także warszawiacy będzie w nich po prostu zbyt tłoczno. Kursowanie linii 729 co godzinę, podczas gdy korzystają z 

niej ludzie mieszkający tak blisko Warszawy jest naprawdę nie do przyjęcia. Jest to szczególnie istotne ze względów ochrony środowiska i zachęcania ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej. 

Obecnie bardzo dużo osób z podwarszawskich miejscowości dojeżdża do Warszawy samochodem i następnie przesiada się w komunikację miejską. Myślę, że zwiększenie kursowania wskazanych linii 

zachęciłoby do korzystania z samej komunikacji miejskiej, zwłaszcza, że gmina Stare Babice dofinansowuje bilety w ramach biletu metropolitalnego.

Uważam, że należało by także rozważyć szybszą jazdę wskazanych linii, ponieważ często mimo braku dużego ruchu ulicznego autobusy te jeżdżą naprawdę wolno, aby być na przystankach zgodnie z 

rozkładem.

Dodatkowo uważam, że jest zbyt mała częstotliwość tych linii w weekendy w godzinach póżnowieczornych. 



Witam,

Chciałbym się podzielić opinią o propozycjach zmian tras po otwarciu metra na Woli.

Zdecydowanie nie zgadzam się na zabranie wszystkich połączeń w relacji Górczewska-Solidarności-Marszałkowska. Linia 520 jest dziś najlepszym i wygodnym połączeniem z okolic Leszna, Kercelaka, 

Feminy do centrum, na Marszałkowską i południowe Śródmieście. Po zabraniu tej trasy pozostanie tylko podróż tramwajami lub metrem które już są w szczycie totalnie przeładowane i przesiadka przy 

Ratuszu, gdzie ludzie już się nie mieszczą i trzeba czekać w kolejkach nawet żeby zejść schodami. Poza tym jedna linia 190 na trasie z Górczewskiej na al. Solidarności to będzie za mało, to zawsze 

była mocno obciążona relacja a linia M2 (jadąca na Świętokrzyską, a nie trasę W-Z) jej w całości nie zastąpi. W ostatnim okresie z Kercelaka zniknęły cztery linie a ludzi przybywa, więc nie można 

zabierać nam kolejnej. Tramwaje tutaj pękają w szwach a o zwiększeniu kursów nic się nie mówi. Tak nie wygląda sprawna komunikacja. Postuluję o pozostawienie linii 520 lub przywrócenie 171 na 

poprzedniej trasie z częstotliwością co najmniej taką jak teraz ma 520.

Nie rozumiem dlaczego chce się skrócić linię 112 na obrzeża Bemowa. Jest to ważne połączenie obwodowe, które zapewnia podróż z Jelonek i Bemowa do północnych rejonów Bielan i Żoliborza. 

Skrócenie spowoduje że będzie to linia donikąd, bo dojedzie tylko na obrzeża dzielnicy, a pętla na Nowym Bemowie i węzeł na al. Reymonta nie są zbyt dobrze rozplanowane do przesiadek. 

Szczególnie że ostatnio zabrali też Państwo linię 28, która także łączyła Bemowo z Żoliborzem więc teraz nie zostanie nic. Połączeń międzydzielnicowych bardzo brakuje, a Państwo chcą zabierać 

kolejne, nie dając nic w zamian.

Niezbyt dobrym pomysłem jest skrócenie części kursów 105 do cm. Wolskiego. Południowa część Jelonek zostanie z bardzo słabą komunikacją, do centrum zostanie rzadkie 105, a 112 na Bemowo i 

Bielany zniknie w ogóle. Zgadzam się że na zachód od cm. Wolskiego autobusy są nieco luźniejsze, ale nie na tyle żeby pogarszać to co jest, szczególnie że okolica się intensywnie rozbudowuje, a 

metro do Ciołka tym rejonom nic nie da. Dodatkowo w zamian za mocno osłabione 109 przydało by się część kursów 105 skierować na dworzec Centralny tak aby połączenie z Kasprzaka było dość 

częste, bo z tamtych rejonów na Aleje Jerozolimskie praktycznie nie da się sensownie dojechać.

Szanowni państwo,

mieszkam przy Sowińskiego 54 -to jest miejsce, skąd jest daleko jak do tramwaju (ok. 700 m), tak i do przyszłej najbliższej stacji metra (ok 1,4 km). Pokonuję tę odległość 4 razy dziennie ze względu na 

pracę. Istnienie linii 155 to duże ułatwienie i oszczędność czasu i sił dla mnie.

Uprzejmie proszę o zachowanie linii 155 lub stworzenie innej, która by łączyła okolicy Sowińskiego54 - Antka Rozpylacza - Pustola z metrem.Witam, 

W związku ze zmianami jakie są planowane po otwarciu II linii metra w kierunku Wola zwracam się z prośbą jak wielu mieszkańców Śródmieścia do pozostawienia linii 171 na obecnej trasie (bądź 

powrót do jej kursowania przez Plac Bankowy).

Zadziwiające jest to, że zmiany komunikacyjne praktycznie zawsze najbardziej dotykają dzielnice, w których to metro nie kursuje. Poprzednio tak się stało z linią 155 przez co praktycznie ma 

bezpośredniego połączenia z sąsiadującym Solcem, linia 162 zostaje skrócona...

Proszę pamiętać, że osoby starsze lub matki z wózkami nie widzą usprawnienia w konieczności przesiadania się autobus - metro - autobus...

Oferują Państwo w zamian linię pospieszną 517 tyle, że nie zastępuje ona dojazdu w kierunku choćby Palcu Bankowego,a jednocześnie skrają Państwo linię 520 tylko do Centrum.

Metro oczywiście jest bardzo szybkim środkiem transportu aczkolwiek w godzinach mocno porannych, gdy niektórzy jadą do pracy jego kursowanie nie jest tak częste a przez to konieczność 

przesiadania się i czekania na peronie znacznie może wydłużyć czas podróży.

Proszę mi wierzyć wiem o czym mówię ponieważ nie mam możliwości bezpośredniego dojazdu do pracy ze Śródmieścia na Żoliborz, jadę w okolicach godziny 5.30 i wtedy podróż metrem (przesiadka 

autobus-metro-autobus) nie jest taka fantastyczna.

Na naszych śródmiejskich osiedlach mieszka bardzo dużo osób starszych dla których możliwość przemieszczenia się linią 171 na tak długim odcinku bez konieczności przesiadek jest bardzo dużym 

udogodnieniem. 

Może trzeba rozważyć powrót linii na trasę, która obowiązywała przed rozpoczęciem budowy metra i wtedy nie będzie ona się pokrywała w tak dużym stopniu z nitką metra.

Korzystając także z okazji chciałam zwrócić Państwa uwagę na fakt iż na odcinku od Dworca Centralnego do Metra Marymont, czyli cała AL. Jana Pawła II i ul. Popiełuszki wzdłuż biegnącej linii 

tramwajowej nie ma alternatywy chociażby jednej linii autobusowej, która byłaby zabezpieczeniem w trakcie awarii torowiska, co w ostatnich dniach było dość częste i skutecznie paraliżowało 

komunikację w tej okolicy.

Idąc śladem propozycji kończenie biegu trasy autobusu 171  do stacji metra  księcia Janusza można skracać   i    inne  dotychczasowe trasy autobusów  tylko do linii tramwajowych czyli tylko do 

komunikacji szynowej / walkaa ze smogiem /.

Autobus  który ma jechać ze śródmieścia do Torwaru  powinien tylko być od Centrum  rondo Marszałkowska/ aleje Jerozol. czyli też od metra Centrum -po co ma jechać z Ochoty aż na Torwar,kiedy 

alejami jadą pojazdy szynowe-tramwaje.To już konsekwentnie skracać.

Jako człowiek  dobrze starszy proponuję zamiast 171 tylko do stacji ks.Janusza nową linię 071 kursującą trasą dotychczasowego 171  w odstępach co 60 lub 90 minut w godzinach od 8 do 20-ej

Ja od wielu lat leczę się w Przychodni przy ul.Kożmińskiego 4 a  wsiadam z przystanku przy ul. Kazubów  na Powst,Śl. i nie chciałbym trzy razy przesiadać się.

Dzień dobry,

Zwracam się o brak zmiany trasy. 517. Dojeżdżam codziennie do pracy na Targówek z przystanku Zajezdnia Kleszczowa. Kiedyś autobusem 517 dojeżdżałam bezpośrednio do pracy. Teraz przesiadam 

się na przystanku METRO ŚWIĘTOKRZYSKA na metro. Proponują Państwo zmianę trasy , co wiąże się z 2 przesiadkami, żeby dojechać do pracy . Jest to bardzo uciążliwe dla mnie i innych osób 

jeżdżących na Targówek. Zmiana połączenia bezpośredniego jeszcze niedawno  na 2 przesiadki. 

Nadmieniam, że na przystanku METRO ŚWIĘTOKRZYSKA razem ze mną wysiada kilkanaście osób.

Dzień dobry,

Przeczytałam o możliwej zmianie trasy autobusu 517. Sześć razy w tygodniu dojeżdżam tym autobusem z przystanku Łopuszańska do pracy na Targówek i przesiadam się na stacji Metro 

Świętokrzyska.  Moje dziecko do szkoły również korzysta z 517 wysiadając na przystanku Metro Świętokrzyska. Na tym przystanku wysiada zawsze dużo osób ( metro 1 i 2). Zmiana trasy jest bardzo 

niekorzystna dla mieszkańców Włoch, Ursusa. My nie mamy dogodnej komunikacji w postaci : linii  tramwajowych , metra, czy pociągów. Proponujecie zmianę trasy 517, które dowoziło nas na Targówek 

bezpośrednio. Obecnie połączenie jest z 1 przesiadką. Po wprowadzeniu zmiany trasy 517 byłoby to 2 przesiadki. Zamiast poprawy komunikacji proponują Państwo pogorszenie. Mieszkańcy 

Śródmieścia i Woli mają bardzo dużo możliwości komunikacji w przeciwieństwie do mieszkańców Włoch, Ursusa ( tylko autobusy).

Szanowni Państwo,

Nie rozumiem, z jakiego powodu otwarcie trzech stacji metra na Woli musi spowodować skrócenie trasy 102, która - choć zwykle zatłoczona i często spóźniona - od lat, BEZ PRZESIADKI, łączy 

Grochów i Kamionek z resztą miasta. Czy zmuszanie mieszkańców do przesiadek zachęca do korzystania z transportu zbiorowego - czy może jednak nie?

Poprzednie konsultacje, w tej samej sprawie odbyły się w 2014 roku i mieszkańcy wypowiadali się jasno: STODWÓJKA ma zostać na starej trasie. Po co wyrzucać pieniądze na kolejne konsultacje? Po 

co angażować mieszkańców w działania, skoro i tak wiadomo co oni powiedzą?

Skoro jednak już Państwo te konsultacje zmiany tras zorganizowali, dlaczego nie przewidzieli Państwo spotkań dla mieszkańców Grochowa czy Kamionka? Warszawski Transport Publiczny ogłaszał 

dumnie na FB, że spotkania odbędą się na Bielanach, Bemowie, w Śródmieściu. Czy Grochów jest w innej galaktyce? Nie żebyśmy uwielbiali tracić czas na bezprzedmiotowych konsultacjach - jednak 

szacunek dla mieszkańców wymagał także zorganizowania spotkań na Pradze Południe.

Ani my, mieszkańcy, ani starsi państwo, którzy STODWÓJKĄ dojeżdżają z chodzikami czy „szwedkami” z całego miasta do wielkiego szpitala wojskowego przy Szaserów, ani mamy z wózkami 

potrzebujące załatwić coś w Śródmieściu - nie chcemy się przesiadać przy Narodowym. Uważamy, ze STODWÓJKĘ należy pozostawić na starej trasie, bo to stara i funkcjonalna linia.

Dzień dobry,

Jestem mieszkanką Bemowa/Jelonek i sprzeciwiam się  skróceniu linii autobusu 171. Jest to jedyny autobus, którym można dojechać  bezpośrednio z Bemowa  w okolice Al. Jerozolimskich i Nowego 

Światu, (np. do Muzeum Narodowego, czy w okolice placu Trzech Krzyży), a przede wszystkim  na Powiśle w rejony 2 szpitali. Ostatnio musiałam często jeździć w tym kierunku i to był jedyny i 

najwygodniejszy sposób komunikacji na Bemowo, po tym, jak zabrano nam E-2. Niestety metro nie dochodzi wszędzie, np Powiśle dowozi jedynie na nadwiślańskie  spacery, natomiast nie dowozi do 

rejonów plac Trzech 3 Krzyży, Książęca , Rozbrat, itp. Z tamtych rejonów powrót jest bardzo trudny. a częste przesiadki wydłużają jedynie podróż. Chcąc korzystać z metra na Woli, jadąc z Bemowa 

trzeba się  przesiadać i po 3 razy! To nie jest ułatwienie komunikacyjne.

Szanowni Państwo,

Chciałabym wyrazić mój sprzeciw wobec skracania linii 171 do stacji Księcia Janusza. Ten autobus jest bardzo potrzebny mieszkańcom Bemowa, jego pierwotna trasa nie pokrywała się z metrem. 

Najlepsi gdyby wrócił ma trasę sprzed budowy metra, przez Górczewską, Leszno i Al Solidarności.

Dzień dobry, prosimy o niekasowanie linii 171! Ja i mnóstwo ludzi  z okolicy dojeżdża nią do pracy. Skasowanie 171 koszmarnie utrudni nam dojazd. Pozdrawiam. 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu swoim, rodziny i sąsiadów protestuje przeciwko skróceniu trasy 171, w tym wyłączenie przystanku "Rodła".

Jest to dla nas wszystkich w okolicy jedyne bezpośrednie połączenie z Centrum.

Dodatkowo skrócenie linii jest poważnym utrudnieniem dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej (w tym dla osób starszych), dla których kilka przesiadek stanowi przeszkodę nie do pokonania bez 

wsparcia opiekuna towarzyszącego podczas całej trasy.

Zatrzymywanie się  autobusów linii 171 na  przystanku " Rodła" jest dla nas od wielu lat jedynym bezpośrednim  połączeniem, które umożliwia dojazd do dworca centralnego z bagażem.

Przystanek "Rodła" i zatrzymujące się tam autobusy linii 171 to nasz kontakt z cywilizacją.

Szanowni Państwo,

Dlaczego planujecie drastycznie skrócić trasę linii 171? Linia ta nie pokrywa się z trasą M2 czy M1 a codziennie na odcinku Szpital Wolski - Fabryczna jeżdzi zatłoczony autobus w obu kierunkach?

Oczekuję pozostawienia linii bez zmiany trasy krańcowej.

Dzień dobry,

bardzo proszę o uwzględnienie mojej uwagi dotyczącej zmiany trasy autobusu linii 184. Zabranie jej z ul. Deotymy byłoby dla mnie ,mojej rodziny oraz innych mieszkańców tutejszych osiedli olbrzymią 

stratą i katastrofą komunikacyjną. 

Nie wyobrażam sobie braku tego autobusu na ul. Deotymy. 

Proszę o uwzględnienie mojego głosu. 

Dzień dobry,

Chciałam zgłosić swoje uwagi do planowanego kursowania autobusu linii 729 po otwarciu metra na woli.

Zgłaszam uwagę dotyczącą kursowania autobusu w weekendy i święta co 120 minut, ponieważ przy ciągłym usprawnianiu kursowania komunikacji miejskiej, po wielu latach kursowania linii 729 nigdy nie 

zmieniono częstotliwości kursowania tejże linii w weekendy i święta, przy czym zaznaczę, że autobus raz na dwie godziny, przy tak niewielkiej odległości do Warszawy jest mało przydatny, bo z taką 

częstotliwością kursowania dotarcie gdziekolwiek w umówionych godzinach graniczy z cudem. Warto zatem zastanowić się nad zmianą częstotliwości kursowania autobusu linii 729, zwłaszcza, że 

mieszkańców przybywa, a autobus ciągle kursuje tak jak 10 lat temu...



Szanowni Państwo, 

Przez całe swoje życie mieszkałam w Warszawie, na Powiślu. Dzięki temu mogłam i nadal mogę obserwować, jak wspaniałą ewolucję przeszło to miasto. Nowe inwestycje, wprowadzane 

unowocześnienia, polepszenie infrastruktury miasta robi wrażanie. Ostatnio bardzo mocno doinwestowywanym sektorem jest również transport publiczny, a najbardziej metro. Dlatego bardzo niepokoją 

mnie dochodzące do mnie informacje o planowanej zmianie trasy linii autobusowej 171 oraz 520. Postaram się przekonać Państwa, jak ważne i kluczowe dla naszej dzielnicy są te dwa środki 

komunikacji i jakie odebranie ich nam może spowodować skutki. 

Zaczynając, mieszkam w okolicy Łazienek Królewskich oraz stadionu Legii. Niestety ta część miasta pozbawiona jest nie tylko linii tramwajowej ale także metra. Najbliższe dla nas przystanki to Metro 

Politechnika- I linii oraz Metro Centrum Nauki Kopernik- II linii. Oddalone są one od mojego miejsca zamieszkania w takiej odległości, która niestety nie pozwala na przemieszanie się do niej pieszo, 

ponieważ zajęło by to niewspółmiernie dużo czasu. Zatem najłatwiej dla mieszkańców w tym momencie jest dostać się tam albo autobusem 171. Jedzie on bardzo szybką trasą, omija wszelkie korki, 

dzięki czemu czas dojazdu do naszych prac czy szkół ulega znacznemu skróceniu. 

Co więcej, wiele osób pracuje w okolicy trasy autobusu 171. W momencie jego całkowitego odebrania, w szczególności na odcinku Torwar- Rondo Daszyńskiego, zostaje zabrany wielu osobom jedyny 

środek komunikacji, którym w sposób szybki i bez przesiadek mogą dostać się do pracy i z powrotem do domu. Obawiam się, że taka sytuacja może spowodować, że w związku z taką zmianą, osoby do 

tej pory korzystające z autobusu tej linii będą musiały przesiąść się do swoich prywatnych samochodów, a co za tym idzie zwiększą się korki, a co najistotniejsze- zwiększy się ilość emitowanych spalin, 

co nie jest korzystne dla naszej, już i tak mocno obciążonej planety. Jako, że władze miasta podejmują wiele działań, mających na celu redukcję emisji CO2 do atmosfery, to takie działanie może 

zaprzepaścić wszystkie ich działania. Ciężko będzie nam w takiej sytuacji wybierać transport publiczny, skoro go w ogóle nie będzie. 

Kolejną ważną sprawą, na jaką warto zwrócić uwagę przy planowanych zmianach jest fakt, że w tej okolicy zamieszkuje dużo seniorów, dla których komunikacja miejska jest jedyną możliwością kontaktu 

z centrum miasta. Przez zabranie im kluczowych autobusów, uniemożliwiony jest im dostęp do takich miejsc jak np. Hala Mirowska. W naszej okolicy nie ma czegoś w rodzaju „bazarku” gdzie mogą się 

oni zaopatrywać w świeże produkty i mięsa czy ryby dobrej jakości. Przez takie zmiany mogą oni poczuć się wykluczeni ze społeczeństwa, a wydaje mi się, że działania miasta nie do tego dążą. Będą 

oni mieli ograniczony dostęp także do szybkiego dojechania do centrum, gdzie wielu z nich chodzi do lekarza. 

Alternatywna linia 175 niestety nie zaspokoi potrzeb mieszkańców. Dojazd gdziekolwiek będzie często wiązał się z koniecznością kilkukrotnych przesiadek, co znacznie utrudni życie mieszkańcom, oraz 

wydłuży czas podróży. Dla zarządu transportu miejskiego najważniejsze powinno być dobro pasażera i jego wygoda, a nie utrudnianie mu życia codziennego. 

Osobiście praktycznie codziennie korzystam z tych dwóch linii, dojeżdżając do pracy, szkoły czy na spotkania. Zatem skrócenie trasy linii 520 i wykluczenie z trasy linii 171 Powiśla, będzie dla mnie 

niesamowitym utrudnieniem w codziennym funkcjonowaniu. 

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

po pierwsze to prosze przywrocic autobus 520 bo nie wiem jak ja bede jezdzic bez niego.

po drugie po zmianie trasy tramwaju 10 i 11 sa one na trasie wrecz PUSTE. trasa 10 byla wrecz niezbedna i ulatwiajaca zycie mnostwu ludzi. ten norblin mogliscie zostawic wylaczony bo nikomu to zycia 

nie ulatwia./

ale oddajcie 520

Przedstawiam uwagi do projektu zmian związanych z wydłużeniem II linii metra na Woli:

1. Popieram utworzenie linii 106 wraz ze skróceniem tras linii 105 i 102.

2. W celu zachowania połączenia Grochowa z Powiślem proponuję wydłużenie linii 202 po trasie Gocławek Wschodni -... - Sokola - Zamoście - Most Świętokrzyski - Zajęcza - Dobra - Tamka - Topiel - 

Browarna (pętla razem z 106) - Karowa - Dobra - Lipowa - Topiel - Tamka - Most Świętokrzyski - Zamoście - Sokola -... - Gocławek Wschodni wraz ze zwiększeniem częstotliwości kursowania w 

międzyszczycie do 15 minut i weekendy do co najmniej 20 minut.

3. W związku z powyższym proponuję skrócenie trasy linii 102 PKP Olszynka Grochowska -... - Międzyborska - Waszyngtona - Grenadierów (pętla przelotowa, przystanek nowy po skręcie w lewo) -... - 

PKP Olszynka Grochowska.

4. Zmiana linii E-1 w 301 kursujące po trasie Gocław -... - Saska - Zwycięzców - Wał Miedzeszyński - Wybrzeże Szczecińskie - Most Świętokrzyski - Zajęcza - Topiel (pętla przelotowa) (powrót: Tamka). 

Uruchomienie kursowania poza szczytami w dni powszednie.

5. Zmiana trasy linii 184 na Ochocie Metro Mlociny - al. Prymasa Tysiąclecia - Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Grójecka - Pl. Narutowicza. Jeżeli konieczne jest zastępstwo a linie 184 w relacji dw. Zachodni 

- Szczęśliwice należy do tego wykorzystać linię 717.

6. Popieram skierowanie lub skrócenie do metra wszystkich linii z Bemowa zgodnie z projektem.

7. Proponuję na Powiśle skierować linie 158, a tę na Grochowie zastąpić linią 517.

8. Linię 520 zachować na odcinku Centrum - Leszno. Rejon ulicy Leszno nie znajduje się w zasięgu nowej linii metra i powinien zachować lepszą ofertę przewozową niż samo 190.

9. Linia 136 powinna zostać na obecnej trasie przez Kasprzaka i całą długość ulicy Płockiej. Dzięki temu pasażerowie wracający od metra w kierunku północnego Młynowa będą mieli wszystkie linie na 

jednym przystanku.

10. Do krańca Znana z metra Księcia Janusza zamiast 201 skierować linię 171 lub 271. W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko, że w przypadku turbulencji w realizacji rozkładu 167, małe autobusy z 

linii 201 nie będą w stanie pomieścić wszystkich pasażerów.

Dla mieszkańców ul. Lazurowej i okolic jest to jedyny bezpośredni dojazd do

Krakowskiego Przedmieścia, sam też dojeżdżam tam do pracy,a każda

przesiadka przedłuża dojazd.

Nieprawdą jest, że 90% pasażerów wysiada z linii 105 przy metrze.

Codziennie dojeżdżam i określam ją na poziomie 60%. Im późniejsza

godzina tym procent dojeżdżających na Uniwersytet jest większy.

Niepotrzebnym wydaje się utworzenie linii 105 bis od Cm. Wolskiego.

Wszyscy dojeżdżający spoza Warszawy przesiadają się do odpowiednich

autobusów już przy Ciepłowni Wola.

Proszę nie pogarszać komunikacji na Bemowie, 2 stacje metra nie

rozwiązują problemów komunikacyjnych na Bemowie. Dopiero po

ukończeniu budowy metra można skrócić linię 105.

Dzień dobry,

jako mieszkaniec Woli, chcę zaproponować propozycję organizacji nowych linii autobusowych:

1.

Proponuję zorganizowanie linii autobusowej z Bemowa do Kabat (wariant A), a po skończeniu budowy i otwarciu ulicy Adama Branickiego (między Ursynowem a Wilanowem) wariant (B i C).

Uzasadnienie: mieszkańcy Bemowa i Woli nie mają żadnego dobrego połączenia z lotniskiem, ulicą Poleczki i Kabatami. 

Obecnie dojazd na przykład z przystanku Sowińskiego do lotniska Chopina zajmuje od 40 minut z minimum 2 przesiadkami; do przystanku Ośmańska 50 minut z minimum 2 przesiadkami, do Kabat 50 

minut z minimum 2 przesiadkami. Przejazd do lotniska charakteryzuje się tym, że pasażerowie najczęściej podróżują z walizkamu i niestety obecne przesiadki są uciążliwe z bagażem . 

Po otwarciu ulicy Branickiego połączenie można byłoby zmienić lub stworzyć nowe o podobnym przebiegu tylko nie do Kabat, a do pętli Wilanów (wersja B) i/lub do końca ulicy Zaściankowej (wersja C). 

Dzięki utworzeniu wyżej wspomnianych linii autobusowych mieszkańcy zarówno Bemowa, Ulrychowa, Woli, jak i Kabat / Wilanowa otrzymają bezpośrednie połączenie z lotniskiem, z licznymi biurami w 

okolicach lotniska, ulicy Poleczki

Uwagi: w przypadku przejazdu z Kabat / Wilanowa w kierunku Bemowo autobus musiałby zrobić pętlę

2.

Proponuję zorganizować linę ekspresową z Tarchomina przez Wolę na Okęcia (z pominięciem kilku przystanków które obsługuje linia 186 czyli z pominięciem przystanków Obrazkowa, Płochocińska, 

Park Kaskada, Gen. Maczka, PKP Wolska (Wolska+Kasprzaka)).

bardzo proszę o przywrócenie na dawną trasę na Bemowo autobusu E2 do pętli Nowe Bemowo, bo bez tego połączenia dojazd do pracy jest dla nas koszmarem i budowa metra w rejonie Jelonek nic tu 

nie rozwiąże. 

E2 właśnie dlatego kilka lat temu zostało wybrane ulubionym połączeniem Warszawiaków, bo odpowiadało na ich potrzeby i było jedynym, cywilizowanym sposobem, by dostać się z Bemowa w rejon 

warszawskich uczelni i biurowców. Na Bemowie mieszkają przede wszystkim ludzie aktywni zawodowo, studenci i uczniowie.  

Nie mają w tej chwili żadnej opcji dojazdu w rejon Śródmieścia i Mokotowa bez konieczności kilku (!) uciążliwych przesiadek, a mówimy o codziennych dojazdach do pracy i szkół, które stają się patologią 

jeśli tygodniowo, trwają, kilkanaście godzin.

Z miejsca, w którym mieszkam, nawet jeśli do listy przystanków dodam przystanek metro, dojazd w rejon Uniwersytetu  czy Powiśla będzie wymagał 3 przesiadek i trwał realnie ponad godzinę w jedną 

stronę. Bezprzesiadkowe E2 pokonywało te trasę w 20 min.

Czy naprawdę jedyną opcją dla mieszkańców Bemowa, będzie komunikacja samochodem? 

Dzień dobry,

W ramach prowadzonych konsultacji dot. zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu nowego zachodniego odcinka 2. linii Metra uprzejmie proszę o rozważenie zmiany trasy linii autobusowej 171 

polegającej na przedłużeniu jej biegu albo do pętli na Młocinach, albo jeszcze lepiej trasą: (...) - Conrada - Sokratesa - skręt w prawo w Kasprowicza - nawrotka na skrzyżowaniu z Reymonta lub nawet 

dalej przy Metro Słodowiec.

Dołączamy się do postulatu ... i podpisujemy się pod jej słowami cyt:

 Linia 520 jeszcze przed budową metra służyła mieszkańcom dojeżdżającym z rejonu ulicy Znanej, Szulborskiej, Sowińskiego, Człuchowskiej - jest to rejon pozbawiony bezpośredniej łączności 

komunikacyjnej z ważnymi puntami przesiadkowymi miasta (np. Placem Bankowym) jak również z pnktami na mapie miasta stołecznego Warszawy ważnymi dla mieszkańców - np. Ratusz na Woli. 

Dodatkowo zarówno osoby starsze, jak również opiekunowie dzieci (do około 7 roku życia), często w liczbie więcej niż jedno dziecko na jedną osobę doroslą, (w wózkach dziecięcych lub bez wózków) a 

także osoby niepełnosprawne potrzebują możliwie najlepszych środków komunikacji, umożliwiających dojazd w konkretne miejsca przy możliwie najmniejszej liczbie zbędnych przesiadek. Metro na 

WOLI nie zapewni dojazdu do ul. Znanej, jak również metro nie umożliwi dojazdu do Ratusza na Woli i Pl. Bankowego (bez dodatkowych przesiadek).  Linia 520 zapewnia bezpośredni dojazd na drugą 

stronę Warszawy. Podkreślić należy, że linia 520 w jej pierwotnym kształcie (do ul. Znanej umożliwiała również bezpośrednie połączenie z przychodnią ATTIS oraz przychodnią na Elekcyjnej, na trasie 

tej linii znajdowało się również przedszkole przy ul. Rabsztyńkiej oraz stacja PKP KOŁO. Z uwagi na fakt, iż linia metra łączy się z linią ul. Wolskiej a nstępnie Solidarności wyłącznie na wysokości ul. 

Płockiej - zasadne jest przywrócenie pirwotnej trasy liniii 520 ( od Znanej do MArysina). W mojej ocenie, budowa metra nie może pogorszyć sytuacji mieszkańców już istniejących i powstających osiedli w  

 rejonie ul. Szulborskiej i ul. Sowińskiego (inwestycje: SAWA DOM, VERDIS czy LC CORP). Podkreślić należy, że w bezpośrednio w rejon wskazanych ulic nie dojeżdża żaden autobus (ulice są wąskie 

więc pewnie nie ma takiej możliwości). Z uwagi na powyższe należy przywrócić pierwotną trasę linii 520 (Znana - Marysin).



Zdecydowanie protestuje przeciwko likwidacji dotychczasowej trasy

linii 171.

Autor tego pomysłu nigdy nie jechał autobusem z Torwaru do centrum miasta - tam panuje tłok, co jest oczywistym dowodem, jak bardzo to potrzebna linia.

Autobus 171 jako jedyny łączy Mokotów Dolny (który zaczyna się niedaleko od Torwaru) z centrum oraz północnym zachodem. Już dziś wyjazd do centrum z ul Bartyckiej, przy której zbudowano w ciągu 

dekady co najmniej dziesięć osiedli, jest bardzo trudny i wymaga albo przesiadek albo jazdy na około, ulicą Gagarina. Tam komunikacja nie zmieniła się od kilkunastu lat, mimo, że mieszka coraz więcej 

mieszkańców. 

A państwo chcecie dodatkowo - jeszcze mocniej odciąć komunikacyjnie tę część miasta. Tymczasem linia 171 ma idealną trasę, jedzie ulicą Rozbrat, dojeżdża do ronda de Gaulle'a, do metra Centrum i 

wreszcie - do metra Daszyńskiego, gdzie dziś powstają 4 wieżowce i powstaje nowe zagłębie biurowe. Za rok w tym miejscu będzie pracować kilka tysięcy ludzi więcej. Bez wygodnego połaczenia 

autobusowego ta okolica po prostu stanie w jednym wielkim korku.

Jeszcze raz protestuję przeciwko tak głupiemu pomysłowi. Państwa misją jest ułatwianie, nie utrudnianie poruszania się po mieście. Z tego punktu widzenia skasowanie trasy 171 jest szkodliwym 

absurdem.

Uważam także, że to skandal, że nie było informacji w autobusach 171 na temat trwających konsultacji. Jeżdżę nim codziennie i nigdzie nie widziałam wywieszonych informacji, że jakiś urzędnik 

zdecydował arbitralnie o skasowaniu trasy.  O tych konsultacjach dowiedziałam się przypadkiem. Takie standardy, wprowadzanie kluczowych dla mieszkańców zmian chyłkiem, anonimowo, są godne 

Białorusi, a nie Warszawy. Nie znamy nawet autora tego pomysłu.

Odnośnie wczorajszego spotkania na Chomiczówce

Zmiany jakie powinny być sprowadzone w związku z otwarciem metra na Bemowie.

171B - Zamiast ciągle opóźnionej inni 114 powinna jeżdzić "mocna" linia na trasie Metro Młociny- Kasprowicza- Socratesa - Conrada - Powstańców Śląskich - Górczewska - Metro Księcia Janusza

Linia rozwoziłaby ludzi z M1 na Chomiczówkę a także z M2 na Bemowo oraz na Bielany.

203 - większe autobusy oraz kursy popołudniu co 10 min ( zamiast co 15 min)

167B - autobus łączący Chomiczówkę z Ochotą.

511 - przedłużenie do pętli na Chomiczówce. Połączenie Chomiczówki z ul Modlińską. 

Chomiczówka nie ma dostępu do metra a mieszka na niej duża ilość osób i cały czas się rozbudowuje. Dostęp do tramwajów jest jedynie dla osób mieszkających na obrzeżach.

Dzień dobry

Chciałabym zwrócić uwagę na pomysł skrócenia trasy linii autobusu 105. Jest to autobus, który dowozi bardzo dużo dzieci z dalszych okolic Woli do szkoły nr 25 przy ul. Grzybowskiej 35. Autobus ten 

ma przystanek bezpośrednio przy samej szkole zarówno w jedną jak i drugą stronę, co ułatwia dzieciom dojazd do szkoły. Bardzo proszę o rozważenie czy akurat trasa tej linii wymaga skracania. Ja 

uważam, że jest bardzo potrzebna, zwłaszcza w czasie roku szkolnego.Szanowni Państwo,

w ramach konsultacji społecznych dotyczących zmian w komunikacji na Woli i Bemowie pragnę przedstawić również swoją opinię na temat proponowanych zmian. 

Mój generalny postulat jest następujący, proszę nie ucinać linii autobusowych tylko do stacji metra, ponieważ wiele osób, szczególnie starszych, niechętnie korzysta z metra przez co zmuszeni będą do 

wydłużenia swoich podróży z uwagi na konieczne przesiadki. Nie możecie Państwo zakładać, że transport na powierzchni, odpowiadający trasie metra powinien przenieść się do metra, ponieważ 

zwyczajnie tyle osób w metrze się nie pomieści. Obecnie mieszkam na Młocinach (a od maja na Bemowie), gdzie jako na stacji początkowej, w godzinach porannych już wszystkie miejsca są 

pozajmowane, a pasażerowie ustawiają się w szeregach czekając na przyjazd metra. Wszystko za sprawą pasażerów z okolicznych miejscowości i z prawobrzeżnej strony miasta. Podobnie będzie na 

wolskim/bemowskim odcinku metra. Zainteresowanie korzystaniem z metra z pewnością będzie duże, a największe w godzinach szczytu. Korzystam z metra codziennie i wejście do wagonu metra na 

stacji Politechnika w godzinach 16-17:20 graniczy z cudem. Ludzie tłoczą się ściśnięci jak sardynki, a niejednokrotnie po prostu nie można wejść do wagonu. Z uwagi na to wskazuję, że nie powinniśmy 

stawiać w 100% na metro. 

Na Bemowie przy przystanku Rozłogi w związku z inwestycją Stella przybyło 471 nowych mieszkań, do których wprowadzą się głównie młode rodziny. W przyszłości, gdy powstanie ostatni planowany 

budynek Stelli, mieszący ok. 90 mieszań, pasażerów będzie jeszcze więcej. Proszę umożliwić tym osobom, a szczególnie matkom z dziećmi dogodniejszą komunikację i pozostawić linię 112 na obecnej 

trasie lub skrócić ją chociaż do przystanku Człuchowska. 

Dobrym pomysłem jest zmiana trasy 105, ale dodatkowe kursy nie powinny być tylko od Os. Wolska, ale na całej trasie od Os. Górczewska. Generalnie w godzinach szczytu wszystkie linie autobusowe 

powinny jeździć jak najczęściej. W godzinach od 09:00 do 16:00 mogą jeździć rzadziej. 

Autobus 129 powinien zatrzymywać się przy Hali Wola z uwagi na dużą liczbę mieszkańców w tamtym rejonie. 

Obecna trasa linii 520 w kierunku do Szpitala Płockiego jest potrzebna i widać zainteresowanie nią pasażerów, przynajmniej do przystanku Okopowa.

Pozostałe proponowane przez ZTM zmiany uważam za dobre i popieram je. 

Dzień dobry,

w ramach konsultacji społecznych ZTM dotyczących Woli i Bemowa proszę o 3 rzeczy:

1. Proszę o niezwłoczne uruchomienie bezpośredniego połączenia autobusowego z Bemowa do Dworca Zachodniego. To niezrozumiałe, że od wielu lat z Bemowa nie ma bezpośredniego połączenia 

na ten pobliski dworzec. Przykładowo mieszkańcy ul. Batalionów Chłopskich, Powstańców Śląskich czy Człuchowskiej muszą ratować się przesiadkami. 

2. Proszę o poprawę terminowości kursowania autobusów linii nr 105, które często spóźniają się lub przyjeżdżają jednocześnie (dwa, trzy autobusy). Problem ten jest stary i mimo zgłaszania go na 

infolinię 19115 nadal jest nierozwiązany. Problem ten szczególnie dotyczy kursów w kierunku os. Górczewska. 

3. Proszę o poprawę kultury osobistej niektórych kierowców ZTM. Zdarzają się nieprzyjemne komentarze, uwagi i wypowiedzi wobec pasażerów, którzy np. w ostatniej chwili weszli do pojazdu lub stoją 

przy pierwszych drzwiach wejściowych z powodu natłoku ludzi. Brak zrozumienia ze strony kierowców w takich sytuacjach jest nie do przyjęcia. 

Czasami zdarzają się też przekleństwa i inne wulgaryzmy kierowców ZTM wobec innych kierowców i uczestników ruchu, których słuchają pasażerowie.

Uprzejmie prosimy o zachowanie dotychczasowej trasy autobusu linii 520! Korzystamy z niego kilka razy dziennie, dojeżdżamy do pracy i innych zajęć. Istnienie tej linii było brane przez nas pod uwagę w 

czasie zmiany miejsca zamieszkania. Autobusy są wygodne, jeżdżą punktualnie, po co utrudniać ludziom życie?

Z poważaniem i nadzieją

Szanowni Państwo,

wyrażam swój zdecydowany sprzeciw przeciwko likwidacji czy też skróceniu tras autobusów linii 102, 171 i 520. 

Tym samym postuluję by linie 102, 171 i 520 zachowały swoje dotychczasowe trasy. 

Dzień dobry

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że metro w Warszawie nie jest obecnie, i długo jeszcze nie będzie" rozwinięte na tyle, by zapewnić komunikację ze wszystkimi dzielnicami. Szczególny niepokój budzą 

więc pomysły takie, jak skrócenie linii 112, jedynego połączenia Jelonek z Żeraniem. Co więcej, po zastąpieniu linii 28 linią 11, jest to również jedyne bezpośrednie połączenie z częścią Żoliborza. Po 

przedłużeniu metra pod ratusz Bemowo, linia ta pełniłaby również rolę "połączenia z metrem", zarówno dla mieszkańców Jelonek jak i północnej części Bemowa. Oczywiście oprócz głównej roli, jaką jest 

połączenie z Mostem Grota i wschodnią częścią Warszawy za mostem. Ograniczenia na linii nie pokrywającej się z metrem w żadnym stopniu wyglądają niestety na bezsensowne.

Drugą bolączką jest słaba komunikacja Bemowa ze wschodnią częścią Mokotowa, po planowanym skróceniu linii 171. Tu co prawda pokrycie z metrem jest większe, ale niestety decyzja wpisuje się w 

trend odcinania Jelonek od bezpośrednich połączeń z centrum - po likwidacji linii 8, a także 501, 507. Po zmianach trasy linii 28 bardzo słabo wygląda również połączenie z okolicami Ronda Babka, 

Arkadii, mostem Gdańskim, okolicami Broniewskiego, Elbląskiej, Krasińskiego - wygląda na to, że nie ma na to jakiegoś pomysłu.



Dzien dobry,

Jako mieszkaniec dzielnicy Bemowo nie zgadzam się na planowane zmiany w siatce komunikacyjnej ogłoszone w dniu 3.12.2019!

Postuluję co poniżej:

 

-Utrzymanie autobusu 112 na obecnej trasie!  Jest to jedyny autobus, który pozwala mieszkańcom z południowej części dzielnicy dotrzeć do jej północnej części. Zamiast tego proponuje się autobus 

271, który dojeżdża jedynie do stacji metra. Pomysł uruchomienia autobusu bezpośrednio do metra jest bardzo korzystny, ale nie może się to wiązać z pozbawieniem mieszkańców linii 112. Ta linia 

zapewnia połączenie całej dzielnicy w stronę Marek. Bez niej mieszkańcy nie będą mieli możliwości dojechania np. na Targówek w korzystny sposób bez konieczności wielu przesiadek. Nie zgadzam się 

na sytuację, że zabiera się jedyny autobus, który łączy cała dzielnicę!   

 

-Mieszkańcy Jelonek maja tylko jedno połączenie do centrum ( linia 190), a od kilku lat sukcesywnie są pozbawiani kolejnych linii ( np. 184). W związku z tym domagają się przywrócenia autobusu na 

kształt linii 506. Należy zwrócić uwagę, że trasa 190 jest zupełnie odmienna od trasy dawnej 506. Dodatkowo była to linia przyspieszona, która zapewniała komfortowy dojazd dla całych Jelonek do 

Centrum

 

-Autobus 271 do metra jest jak najbardziej wskazany, ale metro nie może być jedyną możliwością poruszania się.  Pamiętajmy, że wśród mieszkańców są osoby starsze, niepełnosprawne lub rodzice z 

małymi dziećmi, dla których przesiadki to duże utrudnienie. 

 

-Skrócenie linii 171 jest również trudne do zaakceptowania. Codziennie jeździ nim ogromna liczba mieszkańców. Ta linia to połączenie ze Szpitalem Wolskim, Dworcem Centralnym czy też Stadionem 

Legii. Prosze pozostawić 171 na obecnej trasie.

 

-Domagam się również przywrócenia E2, który jest nazywany „Edwardem”. Linia ta miała wrócić, a podzieliła los 506 czy 507, które nigdy nie powróciły na swoje dawne trasy. E2 było dogodnym 

połączeniem w stronę Mokotowa i Wilanowa zapewniającym szybki dojazd do pracy wielu osobom z naszej dzielnicy.

 

 

- częstotliwość kursowania 105 nie powinna być tak drastycznie zmniejszana, a zmienność trasy utrzymana

 

- Nalegam na zwiększenie częstotliwości autobusu linii 109, już teraz jest problem z wejściem, a co będzie, kiedy autobus będzie jeździł, co 20 minut? Podobny los spotka autobus 201 czy 197.

 

-Jenocześnie popieram stworzenie linii 271 jako jedyna sensowna propozycja dojazdu do nowych stacji metra.Dzień dobry,  

Jestem mieszkańcem ul. Ordona.  Przeanalizowałem państwa propozycje i o ile z niektórymi zmianami mogę się zgodzić tak niektóre są całkowicie niezrozumiałe. To co widać już na pierwszy rzut oka, 

to że wymuszają państwo na siłę przesiadkę z autobusu do metra na rondzie Daszyńskiego, choć czasami jest to całkowicie nieopłacalne. Np. 

1. Jadąc na dworzec Centralny, nie mógłbym już skorzystać z linii 171 a częstotliwość kursowania 109 raz na 20 min kazała by mi 2 razy się zastanowić czy w mieście tak dużym jak Warszawa, warto w 

ogóle brać pod uwagę takie połączenie. Autobus może być przecież przepełniony, spóźnić się lub w ogóle nie przyjechać. W takim razie należy pojechać czym kolwiek do ronda Daszyńskiego tam 

stracić dużo czasu na przesiadkę do metra, podjechać jedną stacje do ronda ONZ i z tego miejsca albo znowu przesiąść na jeden przystanek do tramwaju albo zostaje pójście na piechotę. Chyba nie 

tak powinno wyglądać połączenie z głównym dworcem w mieście. 

2. Jadąc w w okolice Śródmieścia południowo-wschodniego np. Torwar znowu będę musiał się przesiąć na "chwilę" do metra, które niczego w tym przypadku nie przyspieszy. Wręcz przeciwnie nakład 

czasu na zejście na dół a potem wydostanie się na górę przewyższa benefity jazdy kolejką. Ma to sens w przypadku planowania przejechania kilku stacji, a nie jednej czy dwóch, kiedy ma się 

świadomość że należy się przesiąść w kolejny środek lokomocji. 

3.Jadąc w okolice silnie rozwijającej się ulicy Grzybowskiej, Królewskiej i dalej na pl. Piłsudskiego nie będę mógł już skorzystać z autobusu 105 tu też zostaną krótkie kursy metrem i wiele przesiadek

Podsumowując skrócenie linii 171,wszystkich kursów 195 i radykalne zmniejszenie częstotliwości 109 uważam za bardzo kiepski pomysł. Metro o ile bardzo dobrze sprawdza się na dłuższych trasach i 

również obecnie przesiadam się do niego jadąc np. do Nowy Świat Uniwersytet lub Centrum Nauki Kopernik o tyle obecnie nigdy tego nie robię jadąc np. na dworzec Centralny, Torwar czy pl. 

Piłsudskiego. 

Szanowni Państwo,

negatywnie oceniam proponowaną przez Państwa zmianę tras autobusów, w szczególności linii 171 i 520. Linia 171 powinna wrócić na swoja "starą" trasę przez Pl. Bankowy. 

W związku ze stale wzrastającą liczbą ludności w Warszawie potrzebne są środki transportu zapewniające bezpośrednie połączenia między poszczególnymi rejonami Warszawy. Daje się zauważyć, że 

zmiany w połączeniach autobusowych, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat, coraz bardziej wykluczają Solec i Powiśle. Czy naprawdę na mieszkańcach Powiśla trzeba wymusić korzystanie z 

metra? 

Dość nieduża odległość łączy np. Powiśle z Pl. Bankowym. Ale po zmianach pokonanie tej trasy będzie wymagało przesiadki. Czy nie da się tego uniknąć?

Nie można wszystkich pasażerów wtłoczyć do metra, ponieważ poza znacznie obniżonym komfortem podróżowania (już i tak w godzinach szczytu występują duże niedogodności, a nawet problemy 

nawet z dostaniem się do wagonu), utrudnieniami dla osób niepełnosprawnych, starszych, rodziców z dziećmi w wózkach (awarie wind są niestety częste), wzrośnie ryzyko bezpieczeństwa pasażerów, 

np. w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. W przypadku wstrzymania ruchu pociągów trudności z przemieszczeniem się będą znacznie większe niż obecnie.

Liniami 171 i 520 podróżuje naprawdę dużo pasażerów. I wcale nie korzystają tylko z dojazdu do metra.

Sądzę, że  zapewnienie pasażerom możliwości wyboru dogodnego środka transportu, będzie właściwszą zachętą do rezygnacji z podróży samochodem (a spaliny samochodowe to w Warszawie 

udręka).  Skracanie tras linii autobusowych, tworzenie z nich linii jedynie lokalnych, a tym samym komplikowanie i utrudnianie podróżowania nie będzie temu sprzyjało.

Czy naprawdę ciągłe "mieszanie" w trasach autobusowych i rozkładach jazdy zapewni oszczędności? Na pewno nie poprawia komfortu podróżowania, a tym samym zadowolenia mieszkańców!

Nie podobają mi się Państwa propozycje! Płacę podatki w Warszawie nie po to, by być na siłę "wpychana" do metra albo zmuszana do ciągłego zastanawiania się, czy dana linia ciągle jeździ swoją trasą 

i czy nie będę musiała kilka razy zmienić linii, żeby dojechać do celu.

Dzień dobry,

W związku z trwającymi konsultacjami chciałabym zgłosić uwagi dotyczące propozycji zmian w komunikacji dla północnej części dzielnicy Bemowo. Rejon osiedla Bemowo Lotnisko jest najgęściej 

zaludnionym terenem w dzielnicy Bemowo - wskazuje na to mapa dostępna w miejskim serwisie mapowym Biura Geodezji i Katastru (załącznik). Zgodnie z danymi GUS ze spisu powszechnego mieszka 

tu ponad 36 tys. osób.

Kluczowe jest zapewnienie dobrej komunikacji miejskiej dla tych terenów, ponieważ w przeciwnym razie ogromne rzesze mieszkańców przesiądą się do prywatnych samochodów (ten proces już się 

rozpoczął).

Odległość od najbliższej stacji metra (Księcia Janusza) wynosi tu 2-2,5 km w linii prostej (licząc od okolic centrum osiedla, czyli ulic Widawskiej i Wrocławskiej), zatem osiedle nie jest w bezpośrednim 

zasięgu oddziaływania metra - za który uznaje się promień 1000m od stacji. Dodatkowo, osiedle oddziela od metra istotna bariera - trasa S8. Dojazd autobusem 171 (proponowana linia dowożąca do 

metra) będzie zajmować aż 20 minut - zgodnie z obecnymi rozkładami dla porannego szczytu. Bemowo Lotnisko ma co prawda także tramwaje, jednak na tym etapie nie krzyżują się one z linią metra, 

więc nie stanowią linii dowozowych. Tak więc w przeciwieństwie do osiedli położonych wzdłuż ul. Górczewskiej, metro nie będzie pierwszym wyborem środka komunikacji dla Bemowa Lotniska.

W związku z powyższym apeluję o:

	Pozostawienie linii

	171

	 w dotychczasowym kształcie - zapewnia ona dogodny dojazd dla mieszkańców północnego Bemowa w rejony: centrum, pl. Trzech Krzyży oraz na Powiśle/Solec, aż do Wisłostrady. Żadna inna linia nie 

oferuje takiego połączenia, metro również nie dowozi w te miejsca.

	 Osoby, które będa chciały przesiąść się do metra na ul. Górczewskiej będa mogły to zrobić, pozostali pasażerowie będa mogli pojechać dalej autobusem.

Przywrócenie trasy

	E-2,

	 która zapewniała bardzo szybkie połączenie północnego Bemowa z rejonem Krakowskiego Przedmieścia, Alej Ujazdowskich oraz dalej, z Wilanowem. Żadna inna linia, także metro, nie oferuje takiego 

połączenia. Chciałabym też podkreślić, że dotychczasowe skrócenie

	 trasy E-2 było wyjaśniane budową II etapu drugiej linii metra (utrudnienia na Górczewskiej), ten etap właśnie dobiega końca więc należałoby przywrócić stan sprzed tych prac.	Zwiększenie częstotliwości 

kursowania autobusu

	184.

	 Jest to jedyne sensowne połączenie osiedla Bemowo Lotnisko ze stacją Księcia Janusza - oferuje dojazd do metra w ciągu ok. 10 minut (zamiast 20 minut autobusem 171). Taka linia powinna w 

godzinach szczytu kursować do 5 minut a nie, jak zaproponowano, co 10-12

	 minut. Tylko odpowiednio częste kursy zachęcą mieszkańców do tego, by dojeżdżać do stosunkowo daleko położonego metra.

Ponadto postuluję zachowanie dotychczasowej trasy autobusu 112. W zaproponowanym kształcie praktycznie przestaje on obsługiwać dzielnice Bemowo, bo dojeżdża jedynie do pętli na północnym 

skraju dzielnicy, gdzie kończą się zabudowania osiedli. Linia 112 oferuje wygodne połączenie Jelonek i Bemowa z Bródnem. w żaden sposób nie pokrywa się z przebiegiem którejkolwiek linii metra. 

Motywowanie jej skrócenia uruchomieniem nowego odcinka metra na Woli jest bezzasadne.

Dzień dobry,

moim zdaniem skrócenie linii 105, to porażka, gdyż zapewnia ona jedyne 

bezpośrednie połączenie z rejonem ul. Grzybowskiej i Krakowskiego 

Przedmieścia. Linia 106 nie rozwiązuje sprawy, gdyż wymaga przesiadania 

się z tramwaju. Jeśli chodzi o linię 159, to powinna ona dojeżdżać do 

cmentarza wolskiego, żeby umożliwić bezpośredni dojazd do dworca 

zachodniego. Pozostawienie Odolanom dwóch linii autobusowych i zmuszanie 

do przesiadania się do nowej linii metra, która ma bardzo ograniczony 

zakres, nie przyczyni się do tego, że ludzie przesiądą się do 

komunikacji, tylko wyjadą samochodami z garażu.



Dzień dobry,

w ramach konsultacji społecznych dot. rozkładów jazdy autobusów po otwarciu metra na Woli poniżej przesyłam uwagi:

105  - powinno zawracać na Rondzie ONZ a nie na Daszyńskiego; koniecznie wprowadzenie linii 105b z Cmentarza Wolskiego

159 - trasa od Zachodniego do pętli przy Cmentarzu Wolskim

171 - zachowanie linii na dotychczasowej trasieDzień dobry,

chciałabym wypowiedzieć się o proponowanych zmianach w trasach autobusów po otwarciu kolejnego odcinka metra na Woli.

W propozycjach zmian brakuje dobrego połączenia z nowo otwartym metrem dla powstałych w ostatnich latach osiedli na Odolanach i przy ulicy Fort Wola. Stacja metra Księcia Janusza będzie 

najbliższą stacją metra dla wielu mieszkańców okolic skrzyżowań ulicy Wolskiej z ulicami Sowińskiego i Fort Wola. Tymczasem jedyne opcje dojazdu to 197 (z bardzo niewielką częstotliwością 15/15/20) 

i 397 (z jeszcze mniejszą częstotliwością 15/-/-).

Dlatego uważam, że niezbędne jest wprowadzenie następujących zmian w trasach autobusów:

Należy wprowadzić linie o dużej częstotliwości, które będą przejeżdżały przez przystanek Fort Wola lub ruszały z przystanku Cm. Wolski, a następnie ulicą Redutową jechały do przystanku Księcia 

Janusza.

Zmiana ta jest bardzo ważna z perspektywy tysięcy mieszkańców osiedli z dwóch stron ulicy Wolskiej, mieszkających w okolicach ulic Sowińskiego, Fort Wola i zachodniej części Jana Kazimierza.

Uwagi:

1. Utrzymanie kursowania linii 105 w obecnej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej do Browarnej bądź do Ronda ONZ

2. Utrzymanie kursowania linii 171 w obecnej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej na Torwar,

3. Utrzymanie kursowania linii 155 w obecnej częstotliwości,

4. Utrzymanie kursowania linii 109 w obecnej częstotliwości. 

5. Wprowadzenie zmienionej trasy dla linii 159 od Dworca Zachodniego  do pętli przy Cmentarzu Wolskim

Witam, 

mieszkam obecnie na odolanach i przesyłam moją opnie w sprawie lini autobusowych:

-105 przedłużenie trasy z ronda Daszynskiego do ronda ONZ

-159 zmiana trasy tak aby  od Zachodniego jechało na pętlę przy Cmentarzu Wolskim co da zapewni dojazd do Zachodniego.

Szanowni Państwo,

Odolany są obecnie bardzo intensywnie rozwijającym się urbanistycznie obszarem, gdzie z roku na rok przybywa setek mieszkańców. W trakcie/w planach jest budowa kolejnych osiedli, w tym Bliska 

Wola Tower na rogu Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia, gdzie wyrasta jeden z największych bloków w Polsce (1800 mieszkań), więc będzie go zamieszkiwało ok. 5 tys. mieszkańców. 

Zmiany w układzie komunikacji po otwarciu kolejnego etapu II linii metra powinny więc nadążać za ww. czynnikami.  

Nawiązując do  powyższego, wyrażam swój zdecydowany sprzeciw wprowadzeniu zmian trasy autobusu 105 ze skróceniem trasy do Ronda Daszyńskiego. Już w  chwili obecnej, jeszcze przed 

otwarciem kolejnego etapu II linii metra, odczuwalna jest zbyta mała częstotliwość kursów jeżdżących bezpośrednio Odolan czy też Bemowa do centrum, dlatego uważam likwidacje kursów 105 

jeżdżących do Browarnej, czy też kursowania linii 171 na Torwar za niewłaściwe. Warto dodać, że metro w układzie dwóch linii nie dociera wszędzie do centrum miasta, przesiadanie się więc z autobusu 

na II linię metra, potem na I linię metra i kolejno jeszcze na autobus czy tramwaj aby dotrzeć np. w okolice Placu Trzech Krzyży znacząco wydłuża czas podróży.

Niezrozumiałe jest też tak drastyczne zmniejszanie częstotliwości kursowania linii 109, która zapewnia szybkie połączenie do największego warszawskiego dworca kolejowego, jak również likwidacja linii 

155, która jest dobrym uzupełnieniem dotychczasowej siatki połączeń na Woli.

W związku z tym postuluję:

1. Utrzymanie kursowania linii 105 w obecnej częstotliwości z utrzymaniem kursowania do Browarnej bądź do Ronda ONZ ( a nie zaledwie do ronda Daszyńskiego),

2. Utrzymanie kursowania linii 171 w obecnej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej na Torwar,

3. Utrzymanie kursowania linii 155 w obecnej częstotliwości,

4. Utrzymanie kursowania linii 109 w obecnej częstotliwości. 

5. Wprowadzenie zmienionej trasy dla linii 159 od Dworca Zachodniego  do pętli przy Cmentarzu Wolskim 

Szanowni Państwo , 

jako mieszkaniec ulicy Pełczyńskiego na Bemowie wyrażam sprzeciw odnośnie następujących zmian w komunikacji proponowanych przez ZTM, a motywowanych uruchomieniem metra od stacji Księcia 

Janusza. 

- drastyczne rozrzedzenie częstotliwości kursowania linii 109 - autobus kursujący co 20 minut w dni powszednie na centralny dworzec kolejowy powoduje, że staje się to w praktyce "linia widmo", 

funkcjonująca chyba jedynie w celach statystycznych. 

- skrócenie trasy linii 112 - po zmianach nie dojeżdża na osiedle Górce/Jelonki/Karolin - przebieg linii nie ma żadnego związku z rozbudową sieci metra.

- skrócenie trasy linii 171 - odcięcie ww. osiedli od dogodnego dojazdu do Torwaru, stadionu Legii i dworca centralnego. 

Powyższe zmiany powodują znaczne pogorszenie dostępności i komfortu podróży dla mieszkańców osiedla Górce. Proszę pamiętać, że warszawskiemu metru wciąż sporo brakuje w kwestii gęstości 

sieci, zatem trudno je traktować jako szkielet całego układu komunikacji miejskiej w dzielnicy, w której z miesiąca na miesiąc przybywa tysiące nowych mieszkańców. 

Witam

Jestem mieszkanką Woli /rejon ulic Olbrachta i Redutowa/ i bardzo martwi

mnie zabranie z tego rejonu linii 520. Jest to autobus ,którym można dojechać

do wielu miejsc w Śródmieściu. Jest to rejon zamieszkany przez ludzi w starszym

wieku i dla nich jazda metrem to będzie dużym utrudnieniem.  Może należy się jeszcze raz zastanowić nad przywróceniem linii 520 na dawną trasę. 

z poważaniemWitam, 

Piszę jeszcze jednego maila w sprawie dojazdów z ulicy Lazurowej do Centrum po uruchomieniu odcinka metra do stacji Księcia Janusza, ponieważ w zalewie maili obawiam się, że mój mail z dnia 22 

stycznia mógł pozostać niezauważony.

Chodzi o zmianę dojazdu z Lazurowej do Centrum. Obecnie dojazd jest realizowany głównie za pomocą linii 105 do stacji metra M2 Rondo Daszyńskiego i ew. dalej na Browarną. Autobusy kursują 

bardzo często, co 3-5 minut, a i tak najczęściej są przepełnione. Przejazd do metra trwa długo - realnie ok. 30 minut (Os.Górczewska  -  Rondo Daszyńskiego). Do tego należy doliczyć czas dojścia z 

przystanku autobusowego do stacji metra. 

Jednak po uruchomieniu linii M2 do stacji Księcia Janusza, sytuacja zmieni się diametralnie. Powstanie znacznie korzystniejsza alternatywa dojazdu z ul. Lazurowej do centrum w stosunku do linii 105. 

Należy tylko odwrócić kierunek zbierania pasażerów z Lazurowej. Zamiast dowodzić pasażerów z Lazurowej autobusem 105 do stacji Metro Rondo Daszyńskiego, należy ich dowieźć do stacji Metro 

Księcia Janusza. Takie zadanie mógłby realizować np. autobus planowanej linii 271, należy tylko zmodyfikować jego trasę. Zamiast skręcać w ul. Człuchowską, powinien jechać prosto – ul. Lazurową do 

Górczewskiej i zabierać pasażerów z całej ulicy Lazurowej. Oczywiście może być też inna linia, dotychczas nie planowana.

Na takim rozwiązaniu najbardziej skorzystaliby pasażerowie wsiadający na przystankach Batalionów Chłopskich (bardzo dużo osób) - 7 minut i Szobera - 9 minut. Pasażerowie dojeżdżający z 

pozostałych przystanków na Lazurowej zyskają od 1 do 5 minut.

Mieszkańcom ulicy Człuchowskiej i części Powstańców Śląskich pozostałby dojazd do metra tylko linią 190. Aby im to zrekompensować, można ew. zmodyfikować trasę linii 149 (poprowadzić trasą 

Lazurowa-Człuchowska-Powstańców Śl.-Metro Ks.Janusza) lub zwiększyć częstotliwość kursowania linii 190.

Modyfikacja trasy linii 271 (być może należałoby ją wzmocnić w stosunku do planu) dałaby możliwość znaczącego zmniejszenia częstotliwości kursowania linii 105 na Lazurowej (odzysk autobusów), a 

także lepszego wykorzystania linii metra od razu od stacji Księcia Janusza. 

Docelowo (po uruchomieniu całej linii metra M2), taki kierunek dowożenia pasażerów z Lazurowej do metra będzie oczywisty. 

Dodatkowy efekt: Poprowadzenie linii 271 proponowaną przeze mnie trasą pozwoli na uzyskanie przejazdu do przystanku Karolin prawie docelową trasą metra – linia 271 byłaby praktycznie „quasi-

metrem”.

Witam

W związku z tym, że nie jestem w stanie zgłosić się osobiście na konsultacje, chciałabym dodać mailowo uwagę - byłoby super, gdyby jednak udało się przedłużyć trasę linii 520, począwszy od ulicy 

Marszałkowskiej na Wolę. Jest to linia zdecydowanie potrzebna i funkcjonalna.

Z góry dziękuję za zapoznanie się z treścią powyższego.



Dlaczego wszystkie nowe połączenia 

Są zawsze kierowane do ulicy Gorczewskiej przez Obozowa i Elekcyjna a nie Polczynska i Powstańców Śląskich..? Na Gorczewskiej mają metro a nam się zabiera połączenia. W imieniu szczególnie 

starszych_ osób proszę o przeanalizowanie braku połączenia szczególnie z okolic pl. Kasztelanskiego do którego i tak musimy dojść z osiedla ok. 10min

 Proszę o nie zabieranie następnych połączeń.(wcześniej 506 i 184).W starszym wieku 2 czy 3 przesiadki to nie tylko strata czasu ale wielki trud. I jeszcze jedna sprawa w sytuacji awarii tramwaju w 

okolicy Reduty Wolskiej dojazd na pl Kasztelanski jest nie możliwy. Mój apel jest o przywrócenie 184 na Powstańców i nie Połczynskiej. - emerytka Grażyna Szanowni Państwo, 

Wola, a szczególnie okolice Odolan i Ulrychowa, jest jedna z najprężniej rozwijających się dzielnic w Warszawie. Świadczą o tym coraz to nowe osiedla. Komunikacja miejska w tym obszarze powinna 

byc zaplanowana rozsądnie i tak aby była ułatwienie a nie utrudnieniem dla mieszkańców. 

Zwracam się z prośba o rozważenie utworzenia połączenia bezpośredniego do dworca Zachodniego. W tym momencie aby dotrzeć do dworca Zachodniego z Odolan, okolic Parku Powstańców, trzeba 

się przesiadać do innych autobusów. W tej chwili w okolicach dworca Zachodniego znajdują się siedziby licznych firm, które zatrudniają masę osób, nie wspominając o tym ze mozna stamtąd ruszyć w 

dalsza podróż w różnych kierunkach Warszawy jak i Polski. Dlatego uwazam ze linia autobusowa nr 159 od dworca Zachodniego powinna jechać do pętli przy cmentarzu Wolskim. Ewentualnie proszę 

rozważyć utworzenie nowego połączenia na linii Cmentarz Wolski - dworzec zachodni. 

Dodatkowo 184 powinno powrócić przy Fort Wola. Dlatego uwazam ze powinna nastąpić zmiana trasy autobusu nr 154/184 aby przejeżdżał przez ul. Połczyńską - Wolską w stronę dworca 

Zachodniego. 

Proszę również rozważyć czy nie wydłużyć trasy 105 chociaż do ronda ONZ oraz nie zwiększyć częstotliwości. Już na wysokości Fortu Wola jest problem z wejsciem do autobusu.  Niedługo na Woli 

zostaną wybudowane nowe liczne osiedla. 

Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie 105bis z cm. Wolskiego w godzinach porannych. 

Szanowni Państwo.  Jesteśmy  zrozpaczeni  strasznymi następstwami  

metra  II  linii,  które  nie  dość  że spaskudziło  naszą dzielnicę,  

czyniąc  z  niej  miasteczko rowerowe ,  to  nadto  odcięło  nas  od  

Warszawy.  Odniosę się     j e d y n i e     do  okolic  pięknej  ulicy  

Leszno.

Mieliśmy  przed metrem  4  linie  autobusowe  :   171,  190, 520  i  

E-2.  A  więc  połączenie  ze  Śródmieściem,  mostami  na Wiśle,  

Wisłostradą,  Marysinem  Wawerskim  i  niezliczoną ilością  ulic  na  

Woli.  Dokładając  linie tramwajowe  w sąsiedztwie  :  na  Okopowej ,  

Towarowej  i  Wolskiej     b y ł o   wspaniale.  Teraz  ma  zostać     j 

e d n a    linia  :  190.   Co to się w ogóle dzieje?  Przecież  dojazd  

do  Marysina Wawerskiego  taksówką  kosztuje  50 zł.  Autobus  520  ma 

kończyć  kurs  w  Centrum !!!  Jak  to  możliwe,  że  jedna budowa  1  

linii metra  i  to  kilku  stacji  ma  zdewastować nasze  życie ?

Podróżowanie  nowym  metrem  niczego  nam  nie  ułatwia.  Żeby np 

dojechać  do ks. Janusza  możemy jechać  tramwajem  ul. Młynarską i 

dalej Obozową .  Po  co  nam  metro,  którego  bieg  będzie  od pewnego  

miejsca  (do  którego  trzeba dojechać, niekiedy  z przesiadką)  

pokrywał  się  z  tramwajem  i  linią  190.   Metro nam  NIC   nie 

daje,  jeśli  chodzi o komunikację  z Warszawskimi  dzielnicami.

Nie  dopuszczalne  jest  stosowanie  argumentów,  że  metro przewozi  

dużą  ilość  pasażerów.  Metro  w  Warszawie  to  tak naprawdę  mizerna  

kolejka  podziemna  na  2  linie...Ma  bardzo ograniczone  możliwości  

i  głównie  oblegane  jest  przez  ludzi młodych,  którym  nie  

straszne  jest  kilka  przesiadek  w jednym  przejeździe.  Dla  ludzi  

starszych  ,  a  do  takich  i ja  się  zaliczam,  w  zasadzie  tylko  

bezprzesiadkowa podróż jest  możliwa.  Proszę  zobaczyć  jak  trzeba 

uwieszać  się poręczy  w  tramwaju,  aby  wchodząc  sforsować  3  

wysokie stopnie !!!

Jak  mówimy  o    m e t r z e    -  mamy  na  myśli  system podziemnej  

komunikacji.  Nie  można  się  wymigiwać  liczbami, bo  takie  

argumenty  są  śmieszne .  Np  metro  moskiewskie  ma 22  linie,  

przewozi  dziennie  ok. 7 mln  pasażerów,  więc rocznie  ok.  3  mld,   

ma  222 stacje  i  ok.  400 km  sieci. Inne  europejskie  miasta  mają  

metro  pełniące  funkcję komunikacyjną,  jak  ulice.  W  różne  strony  

,  a  nie  po jednej  linii;  na  różnych  poziomach  itd  itp.  

Jeździmy  po świecie  i  widzimy.  Celowo  nie  podałam  największych  

miast azjatyckich  bo  nigdy  nie  będziemy  mieć  takich  więc  i  nie 

będzie  potrzeba  takiego  jak  tam  metra.

Ale  prosimy  aby  traktować  nas  poważnie.  Nie  zgadzamy  się na   

"argument" :  nie  potrzeba  tyle  autobusów  bo  jest metro.   Miasto  

ma  organizować  życie  mieszkańców.  Płacimy na  to      d u ż e    

pieniądze.

Proszę  w  moim  i  wszystkich  moich  znajomych  z  Woli, sąsiednich   

podwórek :  o  bezwzględne  przywrócenie  na  ulicę Leszno  linii   

171,  520,  E-2  i  190.

Dzień dobry,  

Jako mieszkaniec Odolan wnoszę o zwiększenie różnorodności i częstotliwości kursowania komunikacji autobusowej na ul. Polczynskiej i Kasprzaka oraz zapewnienie bezprzesiadkowego połączenia z 

centrum dla mieszkańców Odolan. 

Projektowane zmiany zakładają pozostawienie jednej linii na tej trasie co jest niewystarczajace w obliczu ilości mieszkańców tego wciaz dynamicznie rozwijającego się osiedla. Juz teraz w porannym 

szczycie częsty jest widok zapełnionych po brzegi autobusow i koniecznosci oczekiwania na kolejny.

W mojej ocenie stosunek liczby autobusow kursujących ulica Górczewska do tych jeżdżących ulica Połczyńska jest mocno niekorzystny.

Wnioskuję o:

* utrzymanie dotychczasowej trasy linii 190 lub jej modyfikacje o pprzejazd ulicami Powstancow Śląskich, Połczyńska.

* zwiekszenie częstotliwości kursowania linii 105 na trasie dłuższej niz do ronda Daszynskiego (np zawrotka na rondzie ONZ). 

* zwiekszenie w godzinach szczytu czestotliwosci kursowania linii 255

* porozumienie z ZDM o zmianie pierwszeństwa na skrzyzowania Jana Kazimierza i Ordona dające pierwszeństwo wyjazdu z Jana Kazimierza (częste poranne korki powodują opoznienia linii 255).

Dzień dobry, 

Piszę w związku z konsultacjami w sprawie zmiany organizacji ruchu komunikacji miejskiej po otwarciu nowego odcinka drugiej linii metra.

Proszę o lepsze skomunikowanie rejonu Wolskiej od Sowinskiego i dalej Kasprzaka.

Na ten moment od Sowińskiego jadą tylko dwa autobusy pomimo ze to stał się bardzo mocno zamieszkany rejon.

Jest to zdecydowanie za mało, do tego często te autobusy są już bardzo zapełnione.

Proponuję:

1. Wydłużyć 105 do Ronda ONZ, co da wygodne połączenie z Centrum i Dworcem Centralnym

2. Dodać bezpośrednie, szybkie połączenie z dworcem zachodnim lub przekierować linię 523 na Kasprzaka. 

3. Dodać szybką i często jeżdżąca komunikację do nowej części drugiej linii metra

Dodatkowo linia tramwajowa 10 to jedyna linia tramwajowa jadąca do dworca centralnego i dalej na Mokotów. Jest okropnie przepełniona i na dodatek obsługuje ja głównie stary tabor. Bardzo 

przydałoby się drugie połączenie, które też jedzie do dworca centralnego ale omija ulicę Skierniewicką która jest regularnie zakorkowana. Rozwiązanie funkcjonujące podczas budowy metra było lepsze.

Witam W nawiązaniu do planowanych zmian w komunikacji miejskiej po uruchomieniu Wolskiej linii metra chciałabym przekazać swoją opinię na ten temat. Niestety w mojej ocenie zmiany te są 

niekorzystne, nieprzemyslane i krzywdzace dla osob z ulrychowa. Dot. likwidacji bezposredniego polaczenia z przystanku Znana/ Antka rozpylacza przez ul.Olbrachta i Redutowa do tramwajów w ciagu 

ul. Kasprzaka ( likwidacja linii 155 i zmiana trasy linii 167 ). Dojezdzam do pracy tramwajem i nie korzystam z metra. Proszę wziąć zatem pod uwagę iż nie wszyscy mieszkańcy i pracownicy ulrychowa 

korzystają i beda korzystac z 2 linii metra. Co więcej wielu uczniow dojeżdża tymi autobusami do szkoły na ul. Redutowej, a pracownicy do firm zlokalizowanych w ciągu ulic olbrachta/ redutowa. 

Likwidacja linii 155 i zmiana trasy 167 (brak bezposredniego poleczenia z zajezdni znana przez olbrachta i redutowa do kasprzaka)bedzie oznaczała konieczność przesiadek na tak krótkim odcinku, 

znaczne wydłużenie czasu dojazdu a przede wszystkim niedogodności dla wszystkich mieszkańców i pracownikow z tych okolic, w tym osób starszych i dzieci. W mojej ocenie niedopuszczalny jest brak 

pozostawienia choc 1 bezpośredniej linii na tej trasie. W związku z powyższym wnioskuję o utrzymanie dotychczasowej linii 155 ( z ktorej korzysta B.dużo ludzi) i zapewnienie bezpośredniego poleczenia 

z przystanku znana ulicami olbrachta i redutowa do ul. Kasprzaka. 



dot likwidacji lini 171  Zabranie tego autobusu na trasie do i od Torwaru utrudni komunikację bezpośrednią z Centrum. Przy ul.Czerniakowskiej,Górnosląskiej i Fabrycznej jest duże osiedle mieszkaniowe 

zamieszkałe od 1965 r.Starszy ludzie którzy tu mieszkają nie będą mieli możliwości dojazdu bezpośredniego do Biedronki przy ul.Kruczej. Autobus 507 jest linią pośpieszną i nie będzie miał przystanku 

przy Kruczej.Proszę o rozważenie tej zmiany , bo utrudni życie starszym ludziom

Szanowni Państwo,

jestem mieszkańcem korzystającym stale z przystanku Rodła.

Proszę o umożliwienie bezpośredniego i najszybszego połączenia przystanku Rodła ze stacją metra Księcia Janusza przez Koło.

Linia 171 przez Ratusz Bemowa stoi i będzie stać w korkach: w godzinach szczytu dnia powszedniego i szczególnie w soboty. Dlatego proszę o skierowanie linii 184 przez Rodła (w kierunku metra skręt 

z ul. Powstańców Śl. w ul. Wrocławską praktycznie wydłuża czas przejazdy względem trasy przez Rodła) albo skierowanie linii 201 przez Rodła we wszystkie dni tygodnia z atrakcyjną częstotliwością, 

albo połączenie 171+271 (…Rodła – Koło – Metro Księcia Janusza – Hala Wola…). Przystanki Kazubów i Dywizjonu 303 mają częsty tramwaj lub w zamian mogą dostać 154 (w końcu z ul. Lazurowej 

będzie częste 149 do metra).

Ponadto jestem gorącym zwolennikiem skrócenia 171 do metra zamiast jazdy do centrum z uwagi na brak regularności linii i częste opóźnienia. To samo dotyczy 112, która powinna kończyć na 

Chomiczówce, żeby uniknąć popołudniowych korków na odcinku Piastów Śl. – Kochanowskiego).Dzień dobry, 

Bardzo cieszę się na wieść o tym iż niedługo ruszą nowe stacje metra. Niemniej jednak uważam, że komunikacja autobusowa ciągle jest bardzo ważna.

To czego potrzebujemy moim zdaniem jako mieszkańczy Odolan to:

- bezpośrednie połączenie z centrum ( co zapewniłoby przedłużenie linii 105 do Ronda ONZ lub do Dworca Centralnwgo i zawracanie w tamtej okolicy. Obecnie tramwaj nr 10 jest zawsze bardzo 

zatłoczony,  a przesiadka na Rondzie Daszynskiego z kolejną na ONZ aby dostać się w rejon przesiadkowy jakim jest Dworzec Centralny zajmuje bardzo dużo czasu. Nie wspominając o jeździe z 

wózkiem.

- bezpośrednie połączenie z Dworcem Zachodnim - propozycja autobusu 159 który miałby jechać z Dworca na pętlę przy Cmentarzu Wolskim

Niestety mimo sąsiedztwa Dworca czy CH Reduta dojazd komunikacją miejską jest tam utrudniony ( z wózkiem tym bardziej, na Rondzie Zesłańców ciągle są awarie wind lub windy są w okropnym 

stanie jeżeli chodzi o czystość)

- powrót starej trasy autobusu 197, który daje bezpośredni dojazd do jedynej przychodni w okolicy na ul. Elekcyjnej

oraz do szkół i przedszkoli zlokalizowanych wzdłuż Elekcyjnej i Deotymy

Bardzo proszę o poddanie Państwa uwadze tych propozycji. Zmiany byłyby niewielkie a znacząco podniosły komfort mieszkańców ul. Jana Kazimierza.

Dzień dobry.

Chciałam wyrazić swoją opinię odnośnie proponowanych zmian linii autobusowych na Bemowie.

Chodzi konkretnie o linię 171 i linię 105.

Linia  171 jest jedyną linią łączącą Chomiczówkę, Bemowo i Śródmieście.  Mimo, że obecnie część jej przebiegu pokrywałaby się z metrem, ale ta wspólna trasa kończy się przy Rondzie ONZ. Później 

171 odbija zupełnie od metra. Jej przebieg Al. Jerozolimskimi i dalej Powiślem ma się nijak do linii metra.

Wystarczy przyjrzeć się jak zatłoczone są autobusy tej linii żeby wiedzieć czy dana trasa ma sens. Pomijam już, że w dniach imprez na Torwarze,  stadionie Legii czy parku Rydza Śmigłego jest to jedyny 

autobus jakim można dojechać nie tylko do Centrum, ale również na Bemowo czy dalej. Poza tym jest to jedyna linia, która łączy Bemowo z Al. Jerozolimskimi i Centrum. Linia 109 jest linia za krótka- 

Dw. Centralny.

Może należałoby wrócić do dawnej trasy 171 - Górczewska, Leszno, Solidarności....

Podobnie jest z linią 105. Tu również jej przebieg Grzybowską i dalej do Browarnej nie pokrywa się z linią metra. Jest to jedyna linia łącząca Bemowo z Placem Zwycięstwa. Krakowskim Przedmieściem i 

Mariensztatem. Podobnie jak w przypadku 171 tu również popołudniami, w weekendy i w czasie imprez autobusy są bardzo pełne.

Pomijam fakt że nie każdemu jest wygodnie przesiadać się kilka razy: dojazd do metra - metro - dojazd od metra. Użytkownicy transportu miejskiego to nie tylko osoby młode, przemieszczające się 

szybko z miejsca na miejsce, ale też osoby starsze i matki z wózkami, którym ciężko jest nie tylko znaleźć czynną windę na stacji metra, ale tez przejść przez brami w tym metrze.

Cały czas słyszymy o zakupie nowego taboru dla miasta. Logiczne, że stare autobusy trzeba wymieniać. Ale co się stanie z tymi które zostaną wycofane. Czy to jest tak, że jednego dnia nadają się do 

jazdy, a następnego już stoją nieużywane?

Wydaje mi się, że pracownicy ZTM powinni bardziej słuchać opinii mieszkańców, bo transport miejski pełni funkcję usługową i powinien być dostosowany do potrzeb pasażerów, a nie planów urzędników.

Szanowni Państwo

 

Stanowczo sprzeciwiam się likwidacji linii autobusowej 112 na odcinku Karolin – Nowe Bemowo.

Jest to linia która umożliwia mnie bezpośredni dojazd do przychodni przy ul. Wrocławskiej, Czumy i Powstańców Śląskich.

Jako człowiek starszy i schorowany często muszę korzystać z pomocy lekarzy w tych przychodniach.

Przesiadki pomiędzy różnymi autobusami są dla mnie bardzo uciążliwe.

 

Również nie zgadzam się na zabranie z ulicy Lazurowej autobusu linii 105.

Linia ta jest bezpośrednim połączeniem ze Śródmieściem a także Szpitalem Wolskim z którego opieki korzystam.

 

Odnoszę wrażenie, że osoby decydujące o zmianach w komunikacji korzystają z samochodów służbowych i w kompletnie

nie rozumieją potrzeb ludzi starszych – obawiam się że nie pojęcia o mieście Warszawie i potrzebach jej mieszkańców.

 

Budowa metra nie jest rozwiązaniem problemu komunikacyjnego dla wszystkich mieszkańców Bemowa.

Metro nie dociera tam gdzie zazwyczaj dociera autobus, a przeskakiwanie z jednego środka komunikacji do drugiego, a

potem pokonanie kilkudziesięciu schodów do metra jest dobre dla ludzi młodych i sprawnych.

 

Dlatego żądam pozostawienie w/wym. linii autobusowych na dotychczasowych trasach i nie utrudnianiu życia osobą starszym.

Chciałbym pozostawienia linii autobusu 155. Mieszkańcy Woli zamieszkujący przy pętli aut. 155 jak i w okolicy są już w podeszłym wieku często dojeżdżający do lekarzy czy to szpitala przy ul. Kasprzaka 

czy też w innych częściach miasta korzystają z aut. Linii 155. Likwidacja tej linii spowoduje spore utrudnienia dla nich. Konieczność przesiadania  się i przechodzenia z przystanku na przystanek będzie 

stanowić dla nich utrudnienie. Dlatego też proszę o nie likwidowanie linii 155.

Witam,

ja w sprawie konsultacji zaplanowanych na Woli po robotach związanych z metrem. Chodzi mi autobus (nr 155), którym jeszcze wczoraj można było dostać się z ul. Olbrachta róg Sowińskiego na ul. 

Kasprzaka. Teraz ten autobus jest likwidowany, i nic w zamian. Wnuczek ma 15 lat, od września 2019 uczęszcza do technikum przy ul. Kasprzaka 19/21, mieszka przy Olbrachta w okolicy Sowińskiego. 

Wybrał tę szkołę oprócz innych plusów, które sobie wyznaczył,również dlatego, że miał świetny dojazd. Jeden autobus, kilkanaście minut, i jest w szkole. A teraz ? Brak bezpośredniego dojazdu, a nawet 

takiego, gdzie z jednego przystanku mógłby się przesiąść do innego i dojechać na Kasprzaka 19/21. Ponadto córka jeździła z niepełnosprawną wnuczką dokładnie z tego samego miejsca, tj. z 

przystanku Olbrachta róg Sowińskiego na badania do Instytutu Matki i Dziecka na ul. Kasprzaka 17A. Również została pozbawiona tego połączenia.

Sąsiedzi z tej okolicy są również oburzeni (wewnętrzne konsultacje sąsiedzie).

W jaki jak najprostszy sposób obecnie będzie można pokonać tę trasę w szybkim czasie wg zaplanowanych zmian ??

Ale skoro są to KONSULTACJE, to proszę uwzględnić potrzeby mieszkańców na w/w trasie i już na etapie konsultacji dostosować trasy do potrzeb mieszkańców.

Szanowni Państwo,

By ułatwić życie mieszkańcom Odolan, potrzeba więcej autobusów skomunikowanych z centrum. 

Nie wystarczą skrócone trasy 105. Swoją drogą jak już muszą być skrócone to dobrze by było, aby 105 kończyła kurs na drugim przystanku Rondo Daszyńskiego (na Towarowej), nie tylko przed 

rondem. Ewentualnie by zawracała na rondzie Daszyńskiego. Jestem przekonana, że to ułatwiłoby życie wielu pracownikom biurowców przy towarowej i innych które się aktualnie budują.

Na ten moment ciężko dojechać bezpośrednio w kierunku ulicy Grzybowskiej.

105 są nadal przepełnione mimo tego, że jest ich duzo. Strach pomyśleć co będzie gdy wprowadzą się nowi mieszkańcy bliskiej woli, ordona itp.

Przyda się bezpośrednie połączenie z Centrum. A linia 159 mogłaby od Zachodniego jechać na pętlę przy Cmentarzu Wolskim co dałoby dojazd do Zachodniego. Stara trasa 197 powinna wrócić, 

ponieważ autobus dojeżdżał pod przychodnie na Elekcyjnej.

Szanowni Państwo,  

Proszę, aby po uruchomieniu nowych stacji metra na Woli mieszkańcy Odolan mieli możliwość sprawnego i godnego (bez obawy o zgniecenie w zatłoczonych pojazdach) przemieszczania się do 

centrum miasta. Do momentu uruchomienia linii tramwajowej na ul. Kasprzaka autobusy powinny podjeżdżać bardzo często. Ten rejon miasta jest coraz bardziej zaludniony, więc potrzeby 

komunikacyjne są również coraz większe.

Stacje metra na Woli nie rozwiązują problemu mieszkańców Bemowa, zwłaszcza części skoncentrowanej przy ul. Lazurowej , Połczyńskiej  Dlatego uważam pomysł wycofujący autobusy z pętli 

Górczewska do Ronda Daszyńskiego za szalony i niezrozumiały. Problemu nie rozwiązuje koncentracja komunikacji przy Cmentarzu na Woli. Bo tam trzeba jakoś dojechać. Wybudowano i nadal buduje 

się duże Osiedle Lazurowa. Autobus linii 105 pomimo, że kursuje co 5 minut w godzinach szczytu jest przepełniony. Dopóki nie będzie stacji metra na Bemowie, zmiany w kursowaniu linii 105, 112 nie 

powinny być dokonane. To samo dotyczy przepływu komunikacyjne ulicą Górczewską. Metro odbija w bok, nie łączy mieszkańców np. z Placem Bankowym... A zmiany w kursowaniu tramwajów już teraz 

prowadzą do nadmiernego tłoku od ulicy Płockiej do Placu Bankowego. Proszę o lepsze przemyślenie planowanych zmian. Teraz jest ciężko... Natomiast stacja Metra przy Wola Parku to udogodnienie 

tylko dla ludzi z innych dzielnic, którzy chcą tam robić zakupy. Nie dla mieszkańców Bemowa.

P.S. sprzeciw . Moja Mama w wieku emerytalnym nie kupi samochodu, nie ma siły dziesięć razy się przesiadać by dojechać do centrum miasta... a społeczeństwo nam się starzeje a nie młodnieje



Witam ponownie,

Linia 11 ponoć miała za cel zwiększyć liczbę kursów na najbardziej obciążonym odcinku bemowskim. Jak najbardziej zasadne ale czy rozsądne jest jej zdublowanie na odcinku od Płockiej do Ronda 

Daszyńskiego? Obecnie w godzinach szczytu wygląda to w ten sposób, iż 10 jedzie za 11 tką skutecznie korkując rejon przystanku Płocka.Linie tramwajowe 13,26,27 są "blokowane" przez praktycznie 

zazwyczaj pustą linię 11. Rozsądniejszym rozwiązaniem byłoby skierowanie linii 11 w kierunku przystanku: Zajezdnia Wola do np. Placu Narutowicza. 

Ewentualnie proszę o zmiany w rozkładzie jazdy tak aby linie 10 i 11 nie powodowały zatorów tramwajowych.

Szanowni Państwo,

przyłączam się do wszystkich tych głosów, które apelowały o niemodyfikowanie w jakikolwiek sposób jak np. skracanie czy likwidację tras autobusów linii 102, 171 i 520.

Dzien dobry, 

bardzo proszę o przedłużenie linii autobusowej 149 

z Grot do stacji metro Księcia Janusza.Szanowni Państwo, 

Zwracam się do Państwa z prośbą o utrzymanie aktualnego rozkładu jazdy oraz trasy linii 171 po otwarciu kolejnych stacji drugiej linii metra. Linia 171 jest linią, z której korzystam regularnie zarówno w 

celach prywatnych jak i zawodowych. Proponowane przez Państwa zmiany znacznie utrudniłyby mi komunikację zarówno z centrum Warszawy jak i do odleglejszych miejsc, do których prowadzi linia 

171. Proponowane zmiany wymagałyby przesiadania się na trasie, co wydłuży czas dojazdu do miejsc docelowych. Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę mojego głosu w ramach konsultacji 

społecznych. 

Witam, 

Wyrażam swoje zaniepokojenie planowaną zmianą trasy linii 184 i jej przesunięcia z ul. Deotymy na ul. Ciołka. Jako matka dwójki dzieci wskazuję że przy ul. Deotymy znajdują się szkoły a z autobusów 

korzysta wiele dzieci w tym także moje. Na Deotymy przyjeżdża wiele osób do sklepu Biedronka jak i w niedzielę do kościoła. Planowany kurs na ul Deotymy jedynie linii 129 kursującej rzadko i na 

nietypowej trasie jak na potrzeby mieszkańców Koła z pewnością nie ułatwi korzystania z komunikacji miejskiej w tym z nowych stacji metra. 

Rozmawiałam z wieloma mieszkańcami Ulrychowa jak i Koła zarówno starszymi jak i młodymi i każdy jest niezadowolony z planowanego przesunięcia linii na Ciołka.

Witam.

Chciałbym poinformować Państwa o tym iż korzystam z tej linii od 10 lat.

Jest to moje połączenie z Ożarowem gdyż tam pracuję i korzystam z autobusu o godzinie 6.57 jest to dla mnie bardzo dobre połączenie.

Dzięki niemu zdążam na moją linię przesiadkową 713. Przywrócona trasa autobusu linii 197 bardzo mi odpowiada i proszę o pozostawienie jej w tym kształcie.

Pozdrawiam

Dzień dobry, 

Bardzo proszę o przedłużenie kursu linii 149 z osiedla Groty do stacji metra Księcia Janusza

Witam 

Szanowni Państwo, 

propozycja zmian w kursowaniu autobusów jest nie do przyjęcia.

Pozostawienie tylko 3 lini na Kasprzaka w kierunku ronda daszyńskiego to stanowczo za mało linia 105 jest nawet teraz całkowicie przepełniona i wozi całe Odolany - które to cały czas się rozbudowują

Nie do przyjęcia jest likwidacja lini 155. 

Dzień dobry 

W ramach konsultacji zmian komunikacji na terenie Bemowa i Woli po przedłużeniu drugiej linii Metra na Woli, przesyłam swoje uwagi i propozycje.

Dzień dobry,

chciałbym wyrazić swój sprzeciw co do planowanych zmian tras w komunikacji miejskiej. W szczególności zależy mi na linii 167. Zgodnie z zapowiedzią, że są to tylko tymczasowe zmiany, linia 167 miała 

wrócić na swoją trasę sprzed budowy metra. A więc trasa tej linii powinna się zaczynać na pętli Chomiczówka. Mam teraz utrudniony dojazd do pracy i nie tylko, bo muszę tracić dodatkowo czas i się 

przesiadać. Nie chcę, aby powtórzyła się sytuacja z linią 520, która też miała świetną dla mnie trasę (na marginesie ta linia też powinna wrócić na swoją dawną trasę). Jednocześnie powinni Państwo 

wiedzieć, że to nie tylko moja opinia.

Szanowni Państwo,

Piszę w związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi przebiegu linii kumunikacji miejskiej na Woli, a w szczególności na Odolanach. Od 6 lat jestem mieszkanką ulicy Jana Kazimierza i obserwuję jak 

dynamicznie zmienia się okolica i przybywa nowych mieszkańców. W ciągu tych kilku lat wzdłuż ul. Jana Kazimierza oddano do użytku kilkadziesiąt nowych bloków, a to jeszcze nie koniec, bo na kilku 

działkach budowy jeszcze się toczą. Przez cały czas mieszkania na Odolanach aktywnie korzystam z komunikacji miejskiej, dlatego też chcę podzielić się z Państwem swoją opinią i obserwacjami.

Planowane rozkłady jazdy autobusów uwzględniają w zasadzie tylko 3 linie (255,105 i 197) kursujące wzdłuż Odolan. Moim zdaniem to aktualnie stanowczo za mało, a biorąc pod uwagę dalszy rozrost 

dzielnicy, w przyszłości tym bardziej nie będzie wystarczające, aby zaspokoić potrzeby mieszkającej tu ludności.

Linia 255, biegnąca wzdłuż Jana Kazimierza i mająca dosyć krótką trasę, była świetną inicjatywą. Nie rozwiązuje ona jednak problemu jakim jest natężenie ruchu w godzinach szczytu. Autobusy jeżdżą 

stosunkowo rzadko, średnio co 15 min. Oczekiwanie na autobus do przyjemnych nie należy z uwagi na brak wiat autobusowych (w zimie z uwagi na śnieg i przeszywający wiatr, na jesieni i na wiosnę w 

uwagi na deszcze, a w lecie ze względu na upały i brak cienia). Do tego wyjazd z Jana Kazimierza w Ordona w godzinach szczytu jest bardzo długi przez korek jaki tworzy się na skrzyżowaniu tych ulic 

(czasem stoi się w nim kilkanaście minut, tyle co powinna trwać cała jazda trasą autobusu). Z tego względu często w godzinach szczytu wybieram transport liniami wzdłuż ulicy wolskiej, gdzie znajduje 

się buspas. Jednak tam też jest problem z uwagi na tłumy w autobusach, do których nie zawsze da się wsiąść (szczególnie do 105). Z moich obserwacji wynika, że dużo osób podróżujących tą linią, 

wcale nie dojeżdża do metra, a przesiada się do innych autobusów kursujących w kierunku Ochoty, Żoliborzą, Dworca Centralnego czy Pragi Południe (gdzie z oczywistych względów metro nie 

dojeżdża). Największy ścisk w autobusie 105 panuje na trasie fort Wola - Sowińskiego - Reduta Wolska - Ordona. Aktualnie dużo osób wysiada na przystankach Ordona i PKP Wola i przesiada się do 

innych linii. Z tego też względu uważam, że wzdłuż ulicy Połczyńskiej i Wolskiej powinny zostać poprowadzone 3 dodatkowe linie, które zabiorą pasażerów bezpośrednio na Ochotę i Żoliborz czy Pragę 

Południe bez konieczności przesiadania się. 

Dodam też, że przy Reducie Wolskiej korzystanie z przystanku jest utrudnione, bo nie ma przejścia dostosowanego do wózków przez ulicę Wolską. Z tego względu tramwaje, czy autobusy kursujące w 

kierunku Redutowej są niedostępne dla matek z dziećmi, czy osób niepełnosprawnych. Na Odolanach jest to znacząca kwestia ponieważ, mieszkają tu głównie młodzi ludzie mający małe dzieci, 

spodziewający się potomstwa lub je planujący.

Mam nadzieję, że mój głos zostanie uwzględniony w planowaniu komunikacji miejskiej na Odolanach.

Szanowni Państwo, 

W ramach konsultacji społecznych dot. projektu zmian linii komunikacji miejskiej po otwarciu metra na Woli, chciałbym wyrazić opinię ws. dwóch linii autobusowych, tj. 105 i 112.

W przypadku linii 105 uważam, że warto zachować jej dotychczasową trasę i częstotliwość kursowania (z zachowaniem zarówno kursów obsługujących całą trasę, jak i kursów skróconych na trasie 

Osiedle Górczewska - Rondo Daszyńskiego). Przebieg linii z pętli Osiedle Górczewska do pętli Browarna zapewnia bezpośrednie połączenie rejonu Jelonek i Chrzanowa z kampusem Uniwersytetu 

Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu i Biblioteką Uniwersytecką przy Dobrej, a także z miejscami pracy zlokalizowanymi wzdłuż ulicy Grzybowskiej. Skrócenie trasy wszystkich kursów 105 do 

Ronda Daszyńskiego wydłuży czas podróży do tych miejsc, wymagając od pasażerów kilkakrotnych przesiadek (do metra i z metra) lub jazdy z przesiadką na metro i kontynuowania podróży z metra 

pieszo, co pogorszy komfort podróży wielu pasażerom, w tym szczególnie osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi (problemem jest zarówno pokonywanie poziomów na stacjach metra przy 

częstych awariach wind i schodów ruchomych, jak i wydłużenie tras dojścia pieszego od/do komunikacji miejskiej). 

W przypadku linii 112 również uważam, że należy zachować jej dotychczasową trasę i częstotliwość kursowania. Linia ta zapewnia mieszkańcom Jelonek i Chrzanowa połączenie z Żoliborzem, 

Bielanami i Targówkiem. Korzystają z niej m.in. stali pacjenci poradni Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, w tym liczni seniorzy, dla których dojazd linią 112 nie ma alternatywy (ze względu na brak 

własnego samochodu czy brak środków na dojazdy taksówką).Po przedyskutowaniu sprawy bezwzględnie wnosimy o pilne uruchomienie linii autobusowych do osiedli Verdis, Lc Corp oraz Sawa tj w rejon gdzie ulica Szulborska przechodzi w ulicę Człuchowską. (1) 

Jedna linia ma umożliwiać BEZPỌ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ŚREDNI dojazd do kolei tj na Dworzec Centralny a (2) druga linia wewnętrzna i częsta ma umożliwiać dojazd do trasy tramwajowej i do wkrotce otwieranego metra.

Codzienne uruchamianie samochodu w celu dojazdu do pracy, dowozu dzieci, zrobienia codziennych zakupów implikuje, że wiele tysięcy samochodów z naszych osiedli wyjeżdża do miasta i sunie w 

gigantycznych korkach. Gdybyśmy mogli ciężkie zakupy podwieźć autobusem pod dom, dojechać do pracy a dzieci do szkoły bezpośrednio spod domu wykorzystując dotychczas dobrą trasę 

tramwajową a może i dalej położone metro bardzo ułatwiłoby nam codzienne życie. Z nowo powstałego metra na co dzień i tak nie będziemy mogli korzystać bo dostanie się do tej linii zajęłoby od 25 do 

37 minut bez zakupów i dzieci więc nadal zmuszeni będziemy na komunikację własnym samochodem i stanie w korkach. To jakaś paranoja, że metro będzie ale dojazdu szybkiego spod domu do metra 

miałoby nie być..

Do czasu gdy powyższe linie z bliżej niewyjaśnionych przyczyn ( dojeżdzają do nas ogromne samochody dostawcze, dojeżdzały cysterny, dojeżdżają ogromne śmieciary itp. ) nie zostaną uruchomione 

wnosimy tak jak dawniej o poprowadzenie linii 520 do ulicy Znanej oraz dodatkowej linii z przystanku Antka Rozpylacza bezpośredio do Warszawskich Dworcow kolejowych poprzez Metro Płocka.

Planowane przez Państwa linie wymagają wielu przesiadek i dlugiej drogi dojścia do domu co w przypadku zakupow, dzieci itp. jest nie do przyjęcia.



Dzień dobry,

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dot. zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu wolskiego odcinka metra zgłaszam poniższe uwagi/wątpliwości co do założeń przygotowania 

"dogodnej" komunikacji.

Uwagi dot. komunikacji w rejonie Ulrychowa. Znana-Jana Olbrachta-Metro Księcia Janusza

- skrócenie linii 520- częstotliwość kursowania linii to  7,5/10/10 - w zamian proponują Państwo linię 201 z częstotliwością kursowania: 10-12/15/20.

Wnioskujemy o zwiększenie częstotliwości autobusów na ww. trasie lub przywrócenie linii 520.

Od momentu zawieszenia kursowania linii 520 w rejonie Cmentarza Wolskiego pojawiły się nowa zabudowa wielomieszkaniowa. Tym samym zwiększyła  się liczba osób korzystających z komunikacji 

miejskiej.

Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów pozwoli nie tylko na lepsze połączenie z metrem ale ułatwi poruszanie się po rejonie Ulrychowa zwłaszcza najmłodszym mieszkańcom 

uczęszczających do przedszkoli nr: 403, 273,238.

Czy rozważali Państwo możliwość utworzenia nowego przystanku/pętli (przeniesienie jednej z linii mających początek na przystanku Znana) w rejon skrzyżowania ul. Sowińskiego/Nakielska?

Nowy przystanek ułatwi komunikację zwłaszcza rodzicom z małymi dziećmi oraz osobom starszym, które odwiedzają Cmentarz Wolski. 

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o rozważenie wydłużenia linii 217 do Ożarowa Mazowieckiego. Za nim postanowiłam się przeprowadzić do Ożarowa zrobiłam mały rekonesans, porozmawiałam z mieszkańcami. 

poczytałam fora i okazało się że jednym z problemów jest połączenie z Warszawą. W ostatnim czasie w Ożarowie powstało dużo nowych budynków mieszkalnych, budowy osiedli trwają nadal i na 

pewno ciągle będą powstawały. Mieszkańców wciąż przybywa. W większości są to osoby, które pracują w Warszawie. Już teraz 2 linie autobusowe, które kursują w godzinach szczytu są zatłoczone do 

granic możliwości. Autobus linii 743 w godzinach szczytu kursuje co 40 min. a poza godzinami szczytu co godzinę, oczywiście w dzień powszedni, bo w sobotę, niedziele i święta co 2 godziny. Druga 

linia przejeżdżająca przez Ożarów to 713, tu jest znacznie lepiej bo autobus kursuje co pół godziny a w godzinach szczytu co 15 min. 

Innym rozwiązaniem byłoby wydłużenie trasy linii 713 z końcowego przystanku przy cmentarzu Wolskim do metra Księcia Janusza. Mogłoby to być rozwiązanie przejściowe do czasu aż metro będzie 

dochodziło do Karolina. Myślę, że możliwość połączenia Ożarowa Mazowieckiego z metrem znacząco zmniejszyłoby ruch szczególnie w godzinach szczytu. Obecnie większość mieszkańców Ożarowa 

jest zmuszona dojeżdżać do pracy własnym transportem.

Proszę o przedłużenie linii autobusowej 149 do przystanku metro Księcia Janusza.

Dzień dobry, Sugeruję, aby z przystanku Ordona w kierunku metra Rondo Daszyńskiego w godzinach szczytu jeździły autobusy max co 4 min. W okolicy Ordona i Jana Kazimierza mieszka mnóstwo 

ludzi, a będzie jeszcze więcej po ukończeniu budów na Ordona i Kasprzaka.

Witam, 

Jestem mieszkańcem Woli, ul. Jana Kazimierza uważam iż po otwarciu wolskiego odcinka lini metra m2 autobusy (109,171,190) powinny jeździć trasa dotychczasowa tj. Przez przystanek Ordona. 

Mieszkańcy ulicy gorvzewskiwj będą mieli do dyspozycji metro natomiast nam mieszkańca odolan jako jedyny środek transportu so centrum pozostaje autobus lini 109 i 171. 

Dzień dobry 

Dlaczego dopiero teraz dowiedziałem się o tych konsultacjach? Jeste oburzony zabieraniem z ulicy deotymy 184 i 197 i nie dawanie za te linie żadnego autobusu. 

Dzień dobry,

Chciałabym żeby linia 102 pozostała jako połączenie Woli z Grochowem ( Pragą Południe ), bo to jest najlepsze połączenie dla mnie do babci, a tak to musiałabym 3 razy się przesiadać.

Dzień dobry, 

chciałbym zwrócić Panstwa uwagę na ilość nowych budynków mieszkalnych na Odolanach a co za tym idzie ogromną ilość osób dojezdzających codziennie do pracy a lość pasażerów bedzie się 

zwiększać z kazdym miesiącem. 

Proponowane zmiany - likwidacja linii 155, 171, 190 przez kasprzaka w sytuacji gdy w perspektywie roku zamieszkany zostanie dodatkowo ogromny apartamentowiec na rogu Prymasa i Kasprzaka (oraz 

kilka innych wysokich budynków w głębi bi odolan) są zwyczajnie nierozsądne. 

Przypominam, bo planiści chyba nie zauważyli, że na odolańskim odcinku kasprzaka nie ma tramwaju i nie będzie przez min 3 lata!

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy uwagi Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze oraz Fundacji Nowe Spojrzenie w ramach konsultacji propozycjach zmian w układzie komunikacyjnym po otwarciu trzech nowych 

stacji metra na Woli. Dla ułatwienia przekazujemy pismo w postaci skanu wraz z podpisami oraz wersję edytowalną. Będziemy wdzięczni za wnikliwą analizę naszych pomysłów.

Dzień dobry!

Od 7-miu lat mieszkam przy ulicy Pustola. Przyznam, że po wprowadzeniu nowej trasy linii 155 moje codzienne życie nawet się ułatwiło. Bardzo cenię sobie możliwość dojazdu z:

- ul. Jana Olbrachta

- ul. Redutowej

do:

- PKP Kasprzaka, gdzie przesiadam się jadąc na dw. zachodni albo politechnikę,

- linii tramwajowej, gdzie przesiadam się jadąc na bemowo lub włochy albo do zagłębia biurowcowego przy Kercelaku, na stare miasto lub urzędu dzielnicy Wola.

- przystanku Ordona, gdzie bardzo wygodnie przesiadam się jadąc do Dw. Centralnego, Centrum lub na Stare Miasto.

Obecnie narzekam trochę na słabe, a wręcz bardzo słabe połączenia (zwłaszcza weekendowe!) do rozrywkowych miejsc w Warszawie - Hala Gwardii, kluby i knajpy przy Koszykowej - to jest teraz 

zdecydowanie do poprawy.

Bardzo martwi mnie stan linii 154. Nigdy nie jest punktualna, a mogę z niej korzystać jedynie dlatego, że używam stron z lokalizacją autobusów w czasie rzeczywistym (rozkładowi nie można ufać w 

ogóle). A i tak zdarza się, że autobus 154 utknie tuż przed przystankiem Pustola na np. 15 minut - nie wiadomo z jakiego powodu... Na konsultacjach dowiedziałem się, że kursów na ul. Redutowej 

będzie łącznie tyle samo, co obecnie. 197 i 154 a co drugi kurs 197 będzie z pętli przy cmentarzu wolskim. To wg mnie za mało, bo wielkim plusem linii 155 i 167 były równe odstępy. gdy jedna linia (197) 

będzie kursowała 2x częściej niż druga (154) (z czego 2/3 kursów nie będzie punktualne bo jeździ z drugiego końca miasta) to równych odstępów nie da się utrzymać.

Otwarcie górczewskiej poprawi mój dojazd do Wola Parku - to jest na plus.

Na koniec chciałem napisać, że Ulrychów zmaga się z dramatyczną sytuacją jeśli chodzi o parkingi samochodowe - ten rejon powinien być w związku z tym traktowany WYJĄTKOWO uprzywilejowanie 

jeśli chodzi o jakość komunikacji wewnątrz osiedla (ul. Redutowa, Olbrachta i być może Nakielska)

Jestem z wykształcenia mgr inż budownictwa specjalności inżynierii komunikacyjnej po Politechnice. Interesuję się tematyką kursowania autobusów i nawet kiedyś współpracowałem w ramach koła 

naukowego z Panem Maciejem Florczakiem w tym temacie. Sporządzałem też społecznie inwentaryzację miejsc parkingowych w rejonie ul. Olbrachta/Krępowieckiego/Pustola, z której wynikło że na 

1000 mieszkań przypada średnio 282 legalnych miejsc parkingowych (czyli dramatycznie mało!) Ten rejon bez wyjątkowo sprawnej komunikacji publicznej generuje gigantyczne koszty społeczne - 

zastawione samochodami skrzyżowania i przejścia dla pieszych, olbrzymia ilość interwencji straży miejskiej itp. Opłaca nam się zostawić 155 albo jakieś linie równoważne, które skomunikują lepiej pętlę 

Znana, jak i ul. Redutową.

Dzień dobry 

Zwracam się z prośbą o pozostawienie w dotychczasowym kształcie linii 397 w kierunku Gwiaździstej. Jest to jedyne sensowne poranne połączenie osiedli wokół fortu bema z centrum. Autobusy linii 197 

w obu kierunkach rano regularnie się spóźniają o wiele minut, podobnie jest z linią 397 w kierunku Koła. Wydłużenie trasy od strony Koła, spowoduje, że przestanie istnieć ostatnia alternatywa pewnego 

wyjazdu rano do pracy, czy szkoły z osiedli przy forcie. Proponuję przeanalizować statystyki spóźnień autobusów na tych trasach i wnioski będą oczywiste.

Dzień dobry, 

chciałabym wyrazić swoją opinie na temat zmian autobusów po otwarciu metra na Woli.

Uwagi dotyczą linii 109, 105 i 171.

109 - kursowanie linii co 20 minut to za duży odstęp czasu, bardzo często jeżdżę rano z pętli os. Górczewska do Dworca Centralnego. Z uwagi, że mieszkam na Chrzanowie, więc podjeżdżam 

autobusem 249 na pętlę. Następnie 109 do dworca. Pasuje mi ta linia, gdyż nie muszę się przesiadać. Jechanie metrem do centrum spowoduje, że będę zmuszona przesiadać się przynajmniej 3 razy (z 

249 do czegoś co pojedzie do metra, następnie jedną linią metra, a potem znowu do drugiej linii metra). Najprawdopodobniej już samo metro mieszczące się wśród blokowisk będzie w godzinach 

szczytu zapchane. Linia 109 ułatwi mi bezpośredni dojazd do centrum. Sporo osób jeździ bezpośrednio (niektórzy jeszcze przesiadają się do kolejnych linii na dworcu centralnym). Dlatego autobus 

powinien jeździć jeżeli już ze zmienionym rozkładem to nie rzadszym niż 8-10 minut w godzinach szczytu (20 minut to bardzo długi okres oczekiwania).     

105 - zdarza mi się czasem jechać z przystanku parkuj i jedź, w godzinach szczytu linia 105 przy tym przystanku jest już tak zapchana, że ledwo można wsiąść (a co dopiero kolejne przystanki). Po 

zabraniu autobusu linii 171 spowoduje to, że z metra rondo Daszyńskiego (które na pewno będzie już zapchane, bo pewnie dużo osób będzie jeździło z metra z Woli) nie będzie czym podjechać do 

centrum. Linię 109 chcecie dać co 20 minut (i to jest powód, żeby była przynajmniej co 10 minut), do tego nie będzie 171 (które też nie powinno być zabrane, bo nim również jeździ bardzo dużo osób do 

centrum w godzinach szczytu). 

Reasumując - autobus 109 powinien być tak jak jest teraz, albo przynajmniej co 8-10 minut,

autobus 171 powinien zostać tak jak jest teraz

autobus 105 powinien zostać tak jak jest teraz, łącznie z linią skróconą do ronda daszyńskiego (z pętli górczewska).

z przystanku Fort Wola zamiast linii 105B powinien być dodatkowy tramwaj jadący do centrum (aktualnie jest tylko tramwaj numer 10).

Dzień Dobry, mieszkam na Jana Kazimierza 17/79. W związku z otwarciem odcinka nowej linii metra na woli odbywają się konsultacje społeczne na temat nowych tras. Uważam ze ze względu na 

otwarty wkrótce  odcinek linii metra, uważam ze Górczewska będzie miała nie proporcjonalnie za dużo dodatkowo jeszcze linii autobusowych . Co prawda , mamy 255 które dowozi mieszkańców Jana 

Kazimierza do metra daszynskiego ale jeździ bardzo nie punktualnie. W godzinach szczytu rano i popołudnie nie ma sensu wsiadanie w ten środek ze względu na zbyt duże korki z ordona. 255 jeździ 

tez zbyt rzadko. Pozostanie nam tylko jedna przeludniona również nie kursująca punktualnie linia 105. Nie mamy bezpośredniego  połączenia do centrum , dworca centralnego , nie zabierajcie nam linii 

109 i 171 . Linia tramwajowa 10 w godzinach szczytu na skoerniewickiej jedzie dłużej niż autobus . Ulica dynamicznie się rozwija , potrzebujemy więcej transportu niż dwie linie autobusowe oraz lepszych 

rozwiązań transportowych niż jedna linia tramwajowa do centrum często zaopatrzona w stare wagony nieprzystosowane do osób niepełnosprawnych czy rodziców z dziećmi . Przydałaby się w planach 

rozbudowy bitka metra w stronę Jana Kazimierza albo lepsza transport autobusowy . Szanowni Państwo zwracam się z prośba o pozostawienie obecnych linii autobusowych 109 105 171 i 190 w naszej 

dzielnicy przy ordona . 

Witam! 

Mam zastrzeżenia a propo nowej trasy linii 112. Ten autobus jest jedynym autobusem, którym mogę dojechać bezpośrednio do szkoły z Bemowa na Bielany. Jest to trasa około 15 min a po zmianach 

będzie to około 30 min z przesiadką. Jest to również jedyny autobus z Jelonek na Bielany. Bardzo duża ilość osób przemieszcza się tym autobusem do szkoły czy pracy. 



Szanowni Państwo, 

Piszę w sprawie planowanych zmian na Woli. Jestem zdecydowanie przeciwna wycofaniu linii 520 z Woli. Ten autobus jest dla wielu mieszkańców bliskiej Woli i Młynowa jedynym połączeniem z centrum 

i pl. Konstytucji. To samo dotyczy również okolic Ratusza Wola. Te obszary nie mają metra w bezpośredniej bliskości. Mieszka tu wiele osób starszych, dla których przesiadki, jak i sama podróż metrem 

są kłopotliwe. Nieporozumieniem jest, że skazuje się nas na wielokrotne przesiadki, a co za tym idzie wydłużenie czasu podróży, tylko dlatego, że w INNEJ części miasta uruchamia się metro. 

Jestem za utrzymaniem linii 520 w dotychczasowym kształcie, tj. z pętlą w okolicy szpitala na Płockiej, lub Znanej (zgodnie z możliwościami technicznymi). 

Liczę, że uwzględnią Państwo głos mieszkańców. 

Z wyrazami szacunku, 

Jestem przeciwna zmianom trasy autobusu 112. Do tej pory łączył on całą ul. Powstańców Śląskich na Bemowie z Bielanami i Żoliborzem. Według nowej propozycji ma on dojeżdżać tylko do przystanku 

Nowe Bemowo. Ponieważ skrócona została również trasa linii trmwajowej 11, nie będzie już bezpośredniego połączenia pomiędzy okolicą ratusza Bemowo, a obszarem Słodowiec - Park Olszyna. 

Pozytywnym rozwiązaniem byłoby przedłużenie trasy autobusu 112 do pętli Górczewska. Szanowni Państwo,  

Chciałabym zgłosić kilka uwag do zaproponowanego schematu w okolicy ulicy Wolskiej na wysokości Fort Wola do Ordona.

W tej chwili w tej okolicy mieszka już kilkanaście tysięcy mieszkańców, a dojazd z tej okolicy mamy tylko do ronda Daszyńskiego. Oczywiście przesiadając się kilka razy można dojechać w dowolne 

miejsce jednak jest to mało wygodne, w szczególności z dziećmi jak i czasochłonne. W tym wypadku lepiej jest wybrać samochód. Nie ma jak dojechać bezpośrednio do dworca Zachodniego czy 

jakiegoś centrum handlowego jak i też samego centrum Warszawy. Teraz jeszcze zabraliście nam Państwo dojazd do przychodni oraz do Wolskiego Centrum kultury zmieniając trase 197. Warto 

zwrocic uwagę że na równoległej Górczewskiej jest 10 linii autobusowych. Moje propozycje to:

197 - powrót do trasy która obowiązywała jeszcze w październiku co pozwalało mieszkańcom JK nie mieszkającym przy Ordona a od Fortu Wola na dojazd do przychodni oraz Wolskiego Centrum 

kultury

105 - jeżeli musi być skrócony to niech jeździ i zawraca nie na rondzie Daszyńskiego a rondzie ONZ, do ułatwi i przyspieszy dojazd do centrum. Mieliśmy okazję się o tym przekonać kiedy był autobus 

zasyepczy do metra.

159 - zamiast do Blue City powinien jechać na pętlę Cmentarz Wolski co pomoże mieszkańcom w dojeździe do Zachodniego. Kurs powinien być realizowany przez Jana Kazimierza ponieważ 255 jest 

coraz bardziej zapchany.

Tramwaje nie są alternatywna dla autobusów ponieważ na ulicy Skierniewickiej stoją w korku razem z samochodami i dojazd zajmuje dwa razy więcej niż autobusem.  

Dzień Dobry,

uczestniczyłam w dwóch spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez ZTM i odniosłam wrażenie, że zmiany które zaproponowaliście bez względu na na argumentację mieszkańców, zostaną 

wprowadzone.  I nie jest to pierwszy raz . Mamy przykre doświadczenia związane z niby konsultacjami społecznymi. Przykładem jest tutaj zwężenie ulicy Górczewskiej.

Nie zrozumiałym jest powód dla którego zabrano nam wszystkie autobusy zostawiając zaledwie 1- zatłoczone 190! 

Postulujemy o zachowanie linii 520 i ewentualne skrócenie jej trasy do pętli Młynów.

Likwidacja tej linii skomplikuje w znacznym stopniu możliwość dojazdu bez przesiadki do centrum miasta! Argumenty konsultantów polegające na tym, że można się przesiąść są niedorzeczne. 

Proponujemy im aby sami  spróbowali jak to jest wygodnie przesiadać się z wózkiem z dziećmi czy - koniecznie po założeniu specjalnego kombinezonu pozwalającego poczuć się jak senior - przesiadać 

się. Zrozumiecie może o co chodzi. 

Wygląda to tak, że ZTM działa przeciwko pasażerom! 

Jak dojechać z ulicy Żelaznej do np. Ronda Dmowskiego. Oczywiście z przesiadką! Idiotyczne!!!

Nikt  nie bierze pod uwagę, że ta tak bardzo popularna i lubiana przez pasażerów linia łączy Wolę, Śródmieście, Pragę Południe i Marysin. Propozycja konsultanta przy pytaniu : jak dojechać np. na ulicę 

Zamieniecką z Woli -   dojechać do metra Świętokrzyska następnie przesiąść się do I linii metra, dojechać do metra Politechnika, tam autobus 523 do Saskiej i tam się przesiąść lub bezpośrednio  502! 

Czy to jest ułatwienie i skrócenie czasu przejazdu!!!

Postawiliście sobie Państwo z ZTM funkcję dręczyciela pasażerów. Robicie nieprzemyślane zmiany a tłumaczenie macie jedno: "ludzie się przyzwyczają do zmian" , a jakie inne mają wyjście?

Kolejna idiotyczna zmiana to zabranie z dotychczasowej trasy autobusu 102 i w jego miejsce uruchomienie linii 106. Wprowadzacie zmiany dla samych zmian. Nie chcemy 106, chcemy 102! Nie 

zaoszczędzicie wozokilometrów na tej linii dając 106! Może decydenci ZTM choć raz weźmiecie pod uwagę głosy wielu pasażerów i przestaniecie wprowadzać zmiany dla samych zmian tylko po to, aby 

się czymś wyróżnić. Z perspektywy nas, pasażerów wygląda to tak, jakby za każda zmiana w komunikacji dawała ekstra premię dla pracownika, który ją zaproponował a te zmiany często są bez sensu. 

Liczę na zweryfikowanie Waszych planów.

Uważam że dwie linie autobusowe 112 oraz 171 powinny pozostać na dotychczasowych  trasach /171 na trasie przed rozpoczęciem budowy metra/

Dzień dobry,

Jeżdżę do pracy z przystanku autobusowego KINO FEMINA  na Dobrą do okolic przystanku JARACZA. Kiedyś miałam połączenie E-2  i  przesiadka na Krakowskim w 102/105. Niestety E-2 już do mnie 

nie jeździ. Dojeżdżam teraz 520 do Bankowego gdzie przesiadam się w E-2 lub 111 a potem 102/105.

Według planów 520 też nie będę miała, a wszystko to z powodu wydłużenia linii metra, które mi nic nie daje. Są oczywiście tramwaje na Solidarności i inny autobus, ale wszystkie one zatrzymują się na 

RATUSZ ARSENAŁ skąd można się wydostać tylko po schodach lub windą jeśli działa – czas i utrudnienie. 

520 był jedynym autobusem, który skręcał w Marszałkowską i pozwolił się bezproblemowo przesiadać. Kiedyś w lepszych czasach był jeszcze 171…….

Może ktoś mi zaproponuje sensowne połączenie na wyżej wskazanej trasie biorąc pod uwagę, że:

- nie mieszkam przy metrze M2, muszę do niego dojechać, pokonać schody, przejścia itp. co zabiera czas i utrudnia,

- jest to nie tak długi odcinek drogi, aby opłacało się dojeżdżać do metra, pokonywać te wszystkie schody, przejścia itp. a na koniec dość długi kawałek drogi po wyjściu z metra.

Zdaję sobie sprawę, że dla miasta ważniejsze jest metro niż głos jednego mieszkańca, ale chciałam, żeby Państwo wiedzieli, że w momencie gdy korzystają dalsze dzielnice, utrudniane jest życie 

Czy nie można zostawić chociaż tego 520, albo wrócić z E-2 do KINA FEMINA ?Dzień dobry,  

Jako mieszkana Woli oraz mloda kobieta, która musi poruszać się z wózkiem dziecięcym chciałabym zauważyć, że proponowane przez Państwa zmiany są decyzją kompletnie pochopną i 

nieprzemyślaną, bo wynikają jedynie z założenia "metro wszystko załatwi", ale już teraz podróż metrem w godzinach szczytu z małym dzieckiem jest koszmarem i często konieczne jest zrezygnowanie z 

jednego czy dwóch pociągów bo nie ma możliwości zmieszczenia się do wagonów z wózkiem. O przesiadce z2 do 1 linii metra nie wspomnę. Będąc w ciąży uważam ten łącznik za realne zagrożenie dla 

życia matki i dziecka! Więc jeśli Państwa pomysłem jest teraz do już zapachanych pociągów dozuc jeszcze dwie dzielnice w postaci Woli i Bemowa, poprzez likwidację alternatywnych środków lokomacji 

które pozwalają na rozładowanie tłoku metra to od razu podpowiem - zły pomysł, który spowoduje, że ludzie znowu przesiada się do samochodów. Trudno, wolę zapłacić za parkometr niż ryzykować 

jazdę w ścisku w ciąży i z dzieckiem, bo niestety są małe szanse, że ktoś ustąpi mi miejsca. Już teraz nie mieszczę się w tramwaje, później w metro. Dlaczego nie możecie pozostawić na okres próbny 

dotychczasowego transportu i DOPIERO NA PODSTAWIE REALNYCH DANYCH Z ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NAZIEMNEGO I PODZIEMNEGO ŚRODKA TRANSPORTU PODJĄĆ 

DECYZJĘ O ZACHOWANIU BĄDŹ LIKWIDACJI LINII? 

Przypominam też że zmuszanie ludzi o ograniczone mobilność do ciągłego przesiadania się do zapchanego metra podczas gdy mieli wcześniej wygodne bezprzesiadkowe połączenia jest dość 

sadystyczne. 

Dzień Dobry pisze w sprawie lini 112 .Proszę o nieskracanie lini 112 do Nowego Bemowa ponieważ od wielu lat dojeżdżam tą linią do pracy .Rano kiedy wsiadam o godzinie 5 rano na przystanku przy 

ulicy radiowej autobusem jedzie mnóstwo ludzi ,sądzę że utrudniłoby dojazd wielu ludziom ,ponieważ metro nie wszystkim jest po drodze .

520 powinno wrócić na dotychczasową trasę aż do Znanej. Podróż do Centrum trwała tylko 19 min. 

   Przy proponowanej zmianie czas znacznie się wydłuży. Z przystanku znana zostanie tylko 1 autobus, który kursuje co 30 min i bardzo szybko kończy kursowanie. Zatem jak my mieszkańcy mamy 

dojechać do stacji metra? Przeliczając czas znacznie on się wydłuży i będziemy mieli do czynienia z 2 przesiadkami jadąc do Centrum. Ze znanej wysiadając w okolicach metra, później metro i znowu 

przesiadka na świętokrzyskiej, aby dotrzeć do Centrum. To chore.

MY MIESZKAŃCY NIE GODZIMY SIĘ NA TO.Dzień dobry! 

Szanowni Państwo, 

Apelujemy do Was o pozostawienie linii 520 na dotychczasowej trasie tj. Marysin - Płocka Szpital!

Od momentu rozpoczęcia/trwania prac z budową kolejnych stacji Metra oraz w związku ze zlikwidowaniem linii 171, wprowadzenie linii 520 na Wolę było/jest świetnym rozwiązaniem dla pasażerów 

jadących z okolic Pragi -Południe tj. Gocław, okolice ul.Ostrobramskiej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rozwiązania, gdyż pokonanie tej trasy w godzinach rannych oraz popołudniowych jest szybkie 

i komfortowe. Częstotliwość kursowania linii 520 nie powoduje tłoku w autobusach, a bus pas pozwala na szybkie pokonanie trasy, w odróżnieniu od trasy tramwajowej tzn.Rondo Waszyngtona-

Zajezdnia Wola.

Likwidacja linii 520, mimo nowych stacji Metra, powoduje dla nas wiele utrudnień a mianowicie: 

-dojazd do Metra do linii M2 z okolic ul.Ostrobramskiej  to podróż 2 autobusami; Rano, spiesząc się do pracy, będzie to wymagało wcześniejszego wstania oraz wyjścia z domu.

- pracując na Woli w obrębie ul.Młynarskiej, ul.Leszno, wysiadając na najbliższej nowej sracji Metra nie ma połączenia autobusem do ww.ulic, jedynie dojście pieszo ok.10-15min w zależności od 

sprawności fizycznej;

- powrót Metrem na ww.teren dzielnicy Praga -Południe, to albo dojście pieszo do linii M2, co jak wyżej pisałam może być uciążliwe dla wielu osób albo oczekiwanie w godzinach ok.16.00 na próbę 

zmieszczenia się do tramwaju linii 24, by dojechać do stacji Rondo Daszyńskiego; Patrząc na tryb życia oraz związane z tym obowiązki np.odebranie dziecka na czas z Przedszkola/Szkoły, pasażer nie 

może pozwolić sobie na stanie na przystanku i liczenie na cud, aby wejść do już zatłoczonego tramwaju;

-kolejnym argumentem jest fakt, iż niestety nie każdy może podróżować Metrem z uwagi na zdrowie i związane z tym choroby np.zawroty głowy, wysokie ciśnienie tętnicze itp.; 

- bardzo dużo osób korzysta z linii 520 na trasie od Centrum do Płocka-Szpital.

Reasumując powyższe, apelujemy do Państwa o pozostawienie na dotychczasowej trasie linii 520!!!

Proponując Nam, mieszkańcom Warszawy, konsultacje społeczne,  znacie już Państwo nasze zdanie, a zatem w trosce o komfort pasażerów, prosimy o uwzględnienie naszego zdania i wynikającej z 

niego potrzeby.

Mieszkańcy Pragi - Południe

Dzień dobry, 

bardzo proszę o przywrócenie autobusu 197 na przystanek Elekcyjna. W tej chwili nie ma żadnego połączenia autobusowego, by dostać sie na Bielany - okolice Perzynskiego/Kochanowskiego od okolic 

Elekcyjnej.



Jako wieloletni mieszkaniec Woli,  dojeżdżający do centrum bardzo ceniłem autobus 520. Byłaby to niepowetowana strata, gdyby nie wrócił na wolę w ostatniej formie jakiej był, czyli do Znanej. Poza 

szybkim przez całe miasto dawał możliwość sprawnego poruszania się w obrębie dzielnic. 

Proszę nie kasować tej linii.

Szanowni Państwo

Jestem mieszkańcem ulicy Magistrackiej i jezdzę codzienie do dworca zachodniego. Takie połączenie zapewnia mi 184 z ulicy Deotymy, niestety państwo chcecie zabrac tą linie i w zamian nie dajecie 

żadnej innej lini. Moim zdaniem 149 lub 271 i 184 powinny jezdzić ulicą Deotymy zapewniając dojazd do dworca zachodniego i metra księcia janusza. Jeżeli 184 nie będzie jezdziło ulicą Deotymy będę 

zmuszony jezdzić samochodem ponieważ nie po to płace za bilet żeby robic maratony z Magistrackiej do Ciołka.

Dzień Dobry 

Czy jest możliwość przywrócenia linii 167 z pętli Chomiczówka. Była to linia łącząca Chomiczówkę z Wolą, Centrum i Mokotowem. Z tej linii korzystało dużo mieszkańców.

Dodatkowo mam pytanie czy jest możliwość zwiększenia liczby lub puszczenia większego autobusu 203. Rano linia ta jest bardzo zatłoczona.Ciężko wejść do środka, a w około buduje się dużo nowych 

bloków. Przybywa mieszkańców. Poza tym linia 114 kursuje nie za często i wiele razy niepunktualnie. Tylko 114 i 203 jedzie bezpośrednio do metra.

Dzień dobry, 

Chciałabym zgłosić swoje uwagi co do kursowania autobusów na Woli. Niestety zauważyłam, że w planowanych zmianach pomijani są mieszkańcy Odolan. Proponowałabym przedłużenie linii 105 do 

Ronda ONZ (w tym momencie musimy przesiadać się na Rodzie Daszyńskiego aby dojechać do centrum); również bardzo potrzebne jest bezpośrednie połączenie z przystanku Sowińskiego lub ulicy 

Jana Kazimierza do dworca zachodniego. Kolejnym problemem jest linia 255, która kursuje w godzinach szczytu co 15 minut, uważam że powinna zostać zwiekszona częstotliwość jej kursowania a 

także przedłużona do Ronda ONZ.

Z wyrazami szacunku,

Uwagi dotyczące zmian komunikacyjnych po uruchomieniu 3-ch stacji metra na Woli.

 

Przed rozpoczęciem budowy 3-ch stacji metra na Woli ZTM zmieniając trasy autobusów tłumaczył,że zmiany będą obowiązywać na czas budowy (będą to trasy tymczasowe) i po zakończeniu budowy 

autobusy powrócą na swoje stałe stare trasy.Jak widać - po "propozycji" zmian 26 linii tak się jednak nie stanie.Na swoje trasy powrócą tylko 3 linie - 154,190,197.Nie jest to sytuacja komfortowa dla 

mieszkańców Woli i Bemowa w szczególności , a także mieszkańców pozostałych dzielnic Warszawy,których dotkną zmiany w komunikacji,a którzy korzystali z tych linii, zarówno autobusowych, jak i 

tramwajowych (linie 8 i 28).

Uważam,że układ komunikacyjny istniejący szczególnie na terenach dzielnic,przez które przebiega 2 linia metra (w tym Wola i Bemowo) do czasu rozpoczęcia jej budowy był optymalny i jako taki winien 

był powrócić po wybudowaniu metra do stacji Ks.Janusza.Tłumaczenie,że do pow.stacji autobusy będą podjeżdżały co minutę - w obecnie mocno ograniczonej przepustowości dla pojazdów ulicy 

Górczewskiej (szczególnie na odcinku od ul. Góralskiej do Klemensiewicza) jest mało- lub wręcz niewykonalne.

Innym , wręcz absurdalnym pomysłem ZTMu jest kończenie tras kilku linii autobusowych przy stacji Ks.Janusza.Dalej - do ronda Ziutka i z powrotem do stacji Ks.Janusza - łącznie ok.4 km autobusy jadą 

puste,wioząc powietrze wypalają paliwo.Czy to zdaniem ZTM zasadne ekonomicznie: amortyzacja i zużycie pojazdów,koszty paliwa,praca kierowców,koszty dla środowiska - wszystko to wpływa na 

kondycję firmy.

W wielu innych przypadkach ZTM kasuje lub skraca linie,wprowadza korekty czasowe do rozkładów jazdy, uzasadniając to względami ekonomicznymi (506 podobno była nieekonomiczna).

Innym przykładem złego planowania jest pozostawienie na odcinku ul.Górczewskiej od ronda Ziutka do Młynarskiej i dalej Leszno do Okopowej tylko jednej linii autobusowej 190 (136 tylko do 

Płockiej?),gdzie wcześniej kursowały 4 linie - 109,171,190,520 (E-2 bez zatrzymywania),co pozbawia praktycznie mieszkańców tamtych rejonów dojazdu do centrum,na Czerniaków,na Pragę Południe 

(do urzędów miasta,dzielnicy,szpitali, etc.)

Pozostawienie  tam 1 linii będzie skutkowało wzmożonym ruchem samochodów prywatnych,co przy kuriozalnym pomyśle zwężenia ul.Górczewskiej o jeden pas w każdym kierunku wygeneruje korki i 

wzmożoną emisję spalin (vide Świętokrzyska).Atmosfery nie poprawią drzewa posadzone na pasie między jezdniami (odcinek Sokołowska - Syreny) nad tunelem metra,one nie będą miały szans urosnąć bo na betonie  roślinność nie rośnie.

Jeśli chodzi o Bemowo, to ta dzielnica (jej mieszkańcy) są w momencie obecnej "rewolucji komunikacyjnej" najbardziej poszkodowani, z uwagi , że metro na Bemowie będzie za ok. lat 6, a linie 

autobusowe i tramwajowe zabiera się,zmienia trasy na nikomu nie pasujące, lub rozrzedza rozkłady kursowania już dziś.

Metro powinno być uzupełnieniem komunikacji naziemnej, a nie odwrotnie. 

Do korzystania z metra ZTM powinien zachęcać a nie zmuszać, likwidując wygodne połączenia naziemne.

Wszak metro i komunikacja naziemna ma służyć ludziom a nie bliżej nieokreślonym partykularnym interesom różnych grup, czy firm.

Nie wszyscy z uwagi na stan zdrowia, wiek, miejsce pracy,szkoły, zamieszkania będą mogli korzystać z metra i należy im umożliwić wygodną,bez zbędnych przesiadek komunikację naziemną.

Do zmian w komunikacji autobusowej i tramwajowej można by przystąpić po okresie kwartału - dwóch od uruchomienia ostatnich stacji metra,wykorzystując do tego celu monitoring w pojazdach i na 

stacjach.

Przy okazji zmian komunikacyjnych związanych z metrem na Woli nie "podpinać" do tego linii,które absolutnie z metrem nie mają nic wspólnego - 112 i 517 oraz już wprowadzone skrócenie linii 

tramwajowej 28.

Czy na Rondzie Waszyngtona jest już metro? Dlaczego 102ma tam właśnie kończyć bieg? Może coś przeoczylam codziennie dojeżdżając do pracy na Powiślu? Dlaczego otwarcie metra na Woli ma tak 

ogromny wpływ na kursowanie lnii 102 na Grochowie i Saskiej Kepie? Dlaczego? Czy ktoś się przez chwilę zastanowił ze to jedyny autobus z Grochowa na Śródmieście. Czemu ZTM musi spaprac to co 

dobrze funkcjonuje? I jeszcze jedno LEPSZE JEST ZAWSZE WROGIEM DOBREGO!!!! Proszę za tem nie niszczyć 102 po raz kolejny! 

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o nie likwidowanie linii jeżdżących po Urlychowie m.in. 155. Powstanie kolejnej linii metra nie zmieni faktu,  że do wielu miejsc i tak nie będziemy mogli dojechać lub będziemy musieli 

kilkukrotnie przesiadać się.  Kierunek centrum to nie jest jedyne Święte miejsce gdzie chcemy dojechać. Istotną linią jest dla nas 155  gdyż jest to jedyny autobus ( bo już jeden został nam zabrany), 

którym bezpośrednio możemy dojechać do Szpitala Wolskiego czy Instytutu Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka. Jestem w ciąży i na prawdę proszę mi uwierzyć często jeżdżę do Insytutu i nie 

wyobrażam sobie nie mieć tam bezpośredniego dojazdu. Chciałam również poinformować, że gdy mój Tata po udarze i zawałach przebywał miesiącami w Szpitalu Wolskim było dla mnie bardzo ważną 

sprawą móc w jak najszybszym czasie i bezprzesiadkowo się do niego udać, niejednokrotnie z ciężkimi torbami, bo coś było trzeba zabrać ze szpitala a innym razem przywieźć.  Na prawdę bardzo 

istotny jest dla nas wszystkich bezpośredni dojazd do szpitala. Błagam o nie zabieranie nam autobusów,  już i tak czujemy się odcięci od świata. 

Bardzo proszę o zwrócenie uwagi i na tą kwestię.

1.167 - przywrócić kursowanie na starej trasie, wtedy będzie najbardziej efektywne połączenie z Ochotą i Okęciem.

2. Zwiększyć częstotliwość kursowania 114, teraz są duże opóźnienia lub

3. Przedłużyć kursowanie 114 bis do Chomiczowka, ułatwi to dojazd do metra w godzinach szczytu, szczególnie kiedy nie ma możliwości dania większych autobusów na 203.

4. 121 pozostawić w obecnej wersji, obecnie po zmianie trasy w kierunku Gwiaździstej permanentnie się spóźnia, wariant z Nowym Genowej już testowaliśmy, autobusy przyjeżdżały spóźnione i 

zatłoczone, a rano jest dużo dzieci w wózkach i niepełnosprawnych na wózkach jadących do Szpitala Bielańskiego.

Liczę na pozytywne rozpatrzenie moich propozycji

1 Częstotliwość kursowania autobusu 109.

   Proponowana częstotliwość – co 20 minut – jest kompletną pomyłką. Autobus dojeżdżający do metra powinien jeździć z taką częstotliwością, z jaką jeździ metro. Tak jak teraz jeździ autobus 105 – co 

3 minuty w szczycie. Wiem, że mają być jeszcze inne autobusy, ale tamte nie odjeżdżają z pętli, więc mogą przyjeżdżać bardzo różnie, np. 154 zawsze się spóźnia, albo nawet „wypada”.  Częstotliwość 

kursowania autobusów 149, 154, 714 i 719 nie gwarantuje szybkiego dojazdu do metra ((729 w ogóle nie można brać pod uwagę). Nawet gdyby się uzupełniały, nie będą jeździły tak często jak metro. I 

jak Państwo zagwarantują, że te autobusy będą się uzupełniały, a nie jeździły w tym samym czasie, jeżeli jadą z trasy? Niestety mam złe doświadczenia, np. od Dw. Wileńskiego do pl. Hallera jadą 4 

autobusy, a często trzeba czekać na przystanku 10 minut lub dłużej.

2. Osobny przystanek dla autobusu 109 (pętla) i dla pozostałych autobusów jadących do metra.

     Jak rozwiązać ten problem, aby dojazd do metra był jak najłatwiejszy?

Dzisiaj już wysłałam swoje uwagi (wklejam poniżej), ale jeszcze chciałam dodać:

1.	Autobus 109 teraz jeździ w szczycie co 6 minut, a przed odjazdem już na pętli ciężko jest do niego wsiąść, jest taki tłok.

2.	Przystanek autobusu 109 na pętli (Os. Górczewska 04) i przystanek Os. Górczewska 03 (dla pozostałych autobusów, które mają jechać do metra) są oddalone. Nie da się „przeskakiwać” z przystanku 

na przystanek, jeżeli któryś autobus będzie się spóźniał.

3.	Autobus 190 – nie można go traktować jako dojazdu do metra, z racji okrężnej trasy. Dla porównania: zgodnie z rozkładem 109 jedzie do przystanku Olbrachta 11 minut, a 190 – 25 minut.

Witam,

planowane zmiany w komunikacji miejskiej koncentrują się na metrze, jako najistotniejszym elemencie szybkiego transportu. Podejście to wydaje się być słuszne i zgodne z trendami popularyzowanymi 

przez urbanistów. Jednakże zwracam uwagę, że funkcjonuje ono prawidłowo wyłącznie po zbudowaniu kompleksowej sieci metra. W przeciwnym przypadku likwidacja sieci innych środków transportu 

lub zredukowanie jej do roli wyłącznie dowożącej do najbliższej stacji metra stanie się wyłącznie utrapieniem dla pasażerów.

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi, zwracam uwagę na zmianę trasy autobusów, które pozwalały na względnie łatwą i szybką komunikację mieszkańców Bemowa z lokalizacjami 

położonymi w południowo – wschodniej części lewobrzeżnej Warszawy. Są to autobusy: 171 i E2.

Szczególnie uciążliwe dla mieszkańców Bemowa jest skrócenie trasy autobusu 171, który stanowi dogodny środek transportu dla osób dojeżdżających do Centrum, Śródmieścia Południowego i 

Ujazdowa. O tym, że mieszkańcy korzystają z tego środka transportu z pewnością mogą świadczyć zapisy monitoringu autobusów, w zasadzie o dowolnej porze – wystarczy sprawdzić. W dni 

powszednie wykorzystywany do dojazdu do/z pracy, w dni wolne od pracy jako środek transportu do najpopularniejszych warszawskich parków: Łazienek i Ujazdowskiego. W dni meczowe jako dojazd 

na stadion Legii Warszawa, w dni wydarzeń kulturalnych jako transport np. na koncerty odbywające się na Torwarze. Przykłady można mnożyć.

Skrócenie trasy autobusu 171 spowoduje, że dostęp do powyższych miejsc stanie się znacząco utrudniony (w zasadzie można przyjąć, że wiąże się przynajmniej z dwiema przesiadkami). Jest to bardzo 

duża uciążliwość, zwłaszcza dla osób starszych lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, dla których sama przesiadka (mimo zastosowania w niektórych miejscach ułatwień dla osób 

niepełnosprawnych) stanowi utrudnienie, czasem wręcz wyzwanie.

Mieszkańcy Bemowa liczyli również na przywrócenie trasy autobusu E2 po zakończeniu aktualnego etapu budowy linii metra M2. Deklaracje takie były składane przez urzędników m. st. Warszawy 

podczas spotkań przed rozpoczęciem budowy linii M2 w kierunku zachodnim. Autobus E2 pozwalał na bardzo dobrą i szybką komunikację z dzielnicą Wilanów i innymi leżącymi na jego trasie.

Uprzejmie proszę o zachowanie aktualnej trasy linii 171 i przywrócenie trasy linii E2 sprzed rozpoczęcia prac budowlanych metra.

Szanowni Państwo,

moje uwagi do planowanych zmian w kursowaniu autobusów to:

197 - powrót do trasy, która obowiązywała jeszcze w październiku co pozwalało mieszkańcom JK nie mieszkającym przy Ordona a od strony Fortu Wola na dojazd do przychodni na Elekcyjnej oraz do 

Wolskiego Centrum Kultury

105 - jeżeli musi być skrócony to niech jeździ i zawraca nie na rondzie Daszyńskiego a rondzie ONZ, do ułatwi i przyspieszy dojazd do centrum. Mieliśmy okazję się o tym przekonać kiedy był autobus 

zastepczy do metra.

159 - zamiast do Blue City powinien jechać na pętlę Cmentarz Wolski co pomoże mieszkańcom w dojeździe do Zachodniego. Kurs powinien być realizowany przez Jana Kazimierza ponieważ 255 jest 

coraz bardziej zapchany.

Tramwaje nie są alternatywna dla autobusów ponieważ na ulicy Skierniewickiej stoją w korku razem z samochodami i dojazd zajmuje dwa razy więcej niż autobusem. 



Dzień dobry,

Moim zdaniem przedłużenie linii 714, 719 i 729 do metra to doskonały 

pomysł, to będzie ogromne udogodnienie dla dojeżdżających z kierunku 

Babic. Gdyby jeszcze udało się nieco zwiększyć częstotliwość kursowania, 

może zachęciłoby to więcej osób do rezygnacji z auta na rzecz 

komunikacji.

109 - częstotliwość co 20 minut w godzinach szczytu jest zbyt mała, 

jednak nie w każde miejsce pasuje dojazd metrem, dopóki nie ma tramwajów 

na pętli Górczewska, ten autobus przydałby się częściej.

Linia 190, 105 - jestem za przedstawioną propozycją.

Z niecierpliwością czekamy na otwarcie metra na Woli.

Dzień dobry, 

Niepokoi mnie pomysł ucięcia połowy trasy 105. Po ul.Kasprzaka i ul.Wolskiej praktycznie nie kursują autobusy, co jest poważnym utrudnieniem, gdy psuje się tramwaj, ale nie tylko. Na równoległej 

Górczewskiej będzie ok. 10 linii autobusowych a na w/w tylko 105 i 197. 

Moim zdaniem skoro chcą Państwo skrócić 105 to niech zawraca ona na Rondzie ONZ a nie na Daszyńskiego. Przyda się bezpośrednie połączenie do Centrum z Odolan.

Podłączam się pod pomysł, żeby 159 od Zachodniego jechało na pętlę przy Cmentarzu Wolskim co umożliwi dojazd do Zachodniego. Dobrze byłoby gdyby wróciła też stara trasa 197 ponieważ autobus 

dojeżdżał pod przychodnie na Elekcyjnej.

Dzień dobry,

przeczyłam o propozycji zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej po otwarciu dalszych stacji M2. Nie jestem z nich zadowolona i uważam, że oznaczają dla nas trudniejszą i dłuższą podróż w kierunku 

Żoliborza i Brudna. Codziennie jeżdżę 112 z ul. Kazubów w kierunku Żoliborza. Wsiadam do pełnego autobusu, a w drodze powrotnej też jedzie dużo osób, czyli mieszkańcy Bemowa intensywnie 

korzystają z tego połączenia. W propozycji nie oferuje się, żadnego innego, które zastąpiłoby 112 i umożliwiłoby sprawny przejazd w tamtym kierunku. Czyżby uznano, że jeden środek transportu - 

tramwaj- wystarczy na Powstańców Śląskich. A czy pomyślano o osobach starszych i mających problemy z chodzeniem proponując im kolejne zmiany środka transportu, przechodzenie przez rozległe 

skrzyżowania, aby złapać autobus, który dowiezie do celu 

Jakie jest więc uzasadnienie skrócenia trasy 112 do Nowego Bemowa?  

Kolejna moja uwaga dotyczy trasy 520. Czy obsługa mieszkańców wzdłuż Górczewskiej (na Woli) ma też opierać sie tylko na jednej linii autobusowej - 190?

Zmieniając komunikację proszę to robić rozważnie, aby nie trudniać nam życia, zbyt dużo czasu spędzamy w komunikacji.

Proszę o powrót linii  28 oraz 121 do pętli Bemowo 

Proszę o nie zmienianie trasy autobusu lini 171.

Witam,

Codziennie dojeżdżam do pracy autobusem 520 do Centrum Handlowego Promenada. Proszę nie zabierając nam z Woli tej linii! Nie ma żadnego alternatywnego połączenia. Musiałabym potem 2 

przesiadki! Metro tutaj nic nie zastępuje. 

Z poważaniem,

Zdecydowanie sprzeciwiam się skróceniu linii 520. 

Jest to ostatnia linia jadąca z Pragi Płd., przez centrum, na Wolę. W ciągu kilku lat skrócono droga albo w ogóle zniknęło z tej trasy kilka 5-setek. 

Trasa metra na Wolę nie pokrywa się z trasą 520. Według nowej wersji, aby dojechać na Al. Solidarności, trzeba będzie się dwa razy przesiadać: aby dojechać od Świętokrzyskiej do Pl. Bankowegoi 

potem w lewo.

Jest to pogorszenie sytuacji pasażerów.Szanowni Państwo,

linia 520 jeżdżąca obecną trasą (Górczewska, Leszno, Al Solidarności do Pl. Bankowego i dalej Marszałkowską) jest linią bardzo wygodną dla osób jeżdżących rano do pracy z Woli do dalszego 

Centrum (nie tylko do pl. Bankowego) np. do Pl. Konstytucji czy Pl. Zbawiciela czy też na lewą stronę Wisły np. na Saską Kępę i dalej. Obserwuję to codziennie rano. II linia metra tym pasażerom w 

żaden sposób nie pomoże. Obecnie autobusem 520 można dojechać do ww. miejsc bez bez żadnej przesiadki. Po proponowanych przez Państwa zmianach konieczna będzie przesiadka do autobusu 

520 po dojechaniu metrem do Stacji Świętokrzyska, co wiąże się z dość długim wyjeżdżaniem na powierzchnię i znowu oczekiwaniem na autobus, a rano w pośpiechu każde utrudnienie (tak postrzega 

się konieczność przesiadki, która wcześniej nie była konieczna) wywołuje złość. Ponadto, obecnie z Woli można dojechać linią 520 do trasy autobusu 522 (kierunek Sarmacka) bez żadnej przesiadki (do 

przystanku Centrum lub Pl. Konstytucji). Po wprowadzeniu proponowanych zmian trzeba będzie się przesiąść z II linii metra np. na stacji Świętokrzyska w inny środek transportu, żeby dojechać np. do 

przystanku Centrum, na którym zatrzymuje się 522. Wysiadanie z II linii metra na stacji Rondo Daszyńskiego, żeby dostać się do 522 przy Dw. Centralnym nic nie da, bo z kolei tu trzeba wsiąść w 

tramwaj, żeby dojechać do Dw. Centralnego.

Ponadto, linia 520 jest i będzie bardzo potrzebna jako jadąca ul. Marszałkowską w stronę Pl. Bankowego i skręcająca w Al. Solidarności w kierunku Al. JP II. Zmieniając obecną trasę znowu zmuszą 

Państwo do przesiadania się np. na Pl. Bankowym tych pasażerów, którzy jadąc ul. Marszałkowską chcą dojechać Al. Solidarności do Al. JP II lub ul. Żelaznej, czy też dalej. W żaden sposób nie dojadą 

tam metrem. 

Podsumowując, proponowane zmiany trasy autobusu 520 znacząco utrudnią setkom pasażerów przejazdy do pracy i z pracy do domu. Zrozumiałe, że w związku z uruchomieniem kolejnego odcinka II 

linii metra pewne zmiany trzeba wprowadzić, ale nie można zmuszać wszystkich pasażerów do przemieszczania się metrem, nie zważając na to, że trasa 520 tylko na pewnym odcinku pokrywa się z II 

linią metra i w związku z tym, ilu przesiadek i dodatkowych przemieszczeń będą musieli dokonać pasażerowie, żeby dojechać do celu, na co obecnie wystarcza ta jedna linia.

Mam nadzieję, że wezmą Państwo pod uwagę te nasze sugestie, które przekazuję w imieniu swoim i sąsiadów dojeżdżających do pracy tą linią i również nią wracających do domów.

Witam,

Piszę jako wasza klientka, ale także jako mieszkanka Miasta Stołecznego Warszawa.

Mieszkam na Woli przystanek autobusowy Strąkowa.

Dowiedziałam się że Państwo chcą ograniczyć trasę autobusu linii 520 z obecnej która łączy kraniec Woli z Wawrem.

Chcą Państwo pokierować tą linie maksymalnie do Dw. Centralnego co uważam za karygodne oraz bardzo krzywdzące. Aby wydostać się z ulicy Strąkowej i dojechać do centrum lub do Wawra gdzie 

obecnie pracuję muszę przesiadać się dwa razy. Z autobusu linii 167 lub 155 dojechać do tramwaju i z tramwaju do autobusu 520, co jest bardzo męczące każdego dnia jadąc do pracy i z powrotem. 

Przed rozpoczęciem budowy metra była jedna linia 520, co z powodzeniem wystarczało mieszkańcom Ulrychowa jak i mieszkańcom ul. Górczewskiej i okolic dotrzeć do ratusza, do centrum, za Wisłę i 

do wszystkich linii autobusowych i tramwajowych do dogodnej przesiadki. Wszyscy czekali na zakończenie budowy metra z nadzieją że zostanie przywrócona ta linia z powrotem. Przywracając linię 520 

Znana-Marysin rozwiążą Państwo sporo problemów z dojazdami. Autobus linii 167 nie jedzie przez centrum, metro też i starszym osobom jak i osobom niepełnosprawnym ciężko dostać się chociażby 

do ratusza na al. Solidarności. Za każdym razem i w każdym kierunku trzeba przesiadać się.

Chcą Państwo abyśmy my mieszkańcy Warszawy odprowadzali podatek z PIT w Warszawie, że dla nas Państwo coś robią? Tylko co?

Zamiast nas zachęcać to tylko nas Państwo zniechęcają do tego aby w żaden sposób nie chronili środowiska naszej Ziemi.

Przeprowadzają państwo masę kampanii reklamowych na temat ( zostaw samochód w domu jedz z MZA do pracy) tak owszem robię tak ale co dalej? 

 

Proszę zatem o Państwa głębokie zastanowienie się nad daną sprawą. Czy Państwo też tak jak my, mieszkańcy Ulrychowa musicie dojeżdżać do pracy mając tyle przesiadek, tracąc tyle czasu i 

marznąc zimą na przystankach?Szanowni Państwo, 

W imieniu osób mieszkających na osiedlu Młynów. Zwracam się z prośbą o zostawienie linii nr 520 oraz zwiększenie częstotliwości przyjazdów autobusu nr 190 po otwarciu metra "Młynów" ul. 

Górczewską i przystankami między Płocka szpital i ul. Leszno. Osoby starsze lub niepełnosprawne ale też zdrowe  będą miały utrudnione dotarcie do np. Przychodni na ul. Leszno lub do Ratusz Wola.  

Jesteśmy oburzeni pomysłami jakie ZTM chce wprowadzić przy uruchomieniu metra i zostaje nam tylko iść pieszo (w zimie jest to nie lada wyzwanie) bo metro tam nie dojeżdża. Również w razie 

zamknięcia jakiejś stacji w pomyśle ZTM linia 190 kursująca co 20 min. nie pomieści tak dużej ilości ludzi. Prosimy zatem o mądre ustawienia komunikacyjne a nie tylko szukanie oszczędności. Z 

wyrazami szacunku 

Szanowni Państwo,

wprowadzenie metra na Woli jest fantastycznym wydarzeniem, oczywiście sukcesem który zostanie głośno obtrąbiony w mediach. Jednak jest znaczna grupa osób, takich jak ja, dla których metro na 

Woli nie zmieni niczego na lepsze. Wręcz przeciwnie.

Mieszkam przy przystanku Wola Raturz. Nowe przystanki metra w żaden sposób nie ułatwią mi dostania się gdziekolwiek. Do pracy jeździłam zawsze E-2, teraz jeżdżę 520 i na Placu Bankowym 

przesiadam się w E-2. Notorycznie zdarza się tak, że E-2 ucieka mi dosłownie o 20 sekund - kiedy 520 podjeżdża na swój przystanek to E-2 stoi już na swoim i nie zaczeka na ludzi, którzy chcieliby się 

przesiąść, tylko natychmiast odjeżdża. 

Zupełnie nie rozumiem dlaczego E-2 zostało wycofane z pętli Płocka-Szpital. Skoro 520 może stamtąd jeździć to E-2 też mogłoby zostać na starej trasie. Rozumiem, że w związku z otwarciem metra 

robili Państwo badania i wyszło, że ludzie nie będą jeździć autobusami - ale jest naprawdę masa ludzi, którzy tych autobusów potrzebują. Samo 190 nie podoła zapotrzebowaniu. Przesiadka ze 190 na 

Ratusz Arsenał dla osób starszych, z dziećmi, na wózkach i z utrudnionym poruszaniem się to będzie katastrofa - windy do metra często nie działają, autobusy są rozproszone wokół całego Bankowego.

Czy naprawdę nie można zostawić E-2 z pętli Płocka-Szpital, chociażby w rozkładzie wakacyjnym, czyli co 20 minut zamiast co 10? Niech co drugi autobus chociaż jedzie całą starą trasą.

To samo z 520 - nie wyrzucajcie go z Woli, niech jeździ chociażby rzadziej, ale niech jeździ.

Wprowadzając metro i zabierając autobusy utrudnicie życie bardzo wielu pasażerom 



Dzień dobry,  

Szanowni Państwo, jestem mieszkańcem mieszkającym w okolicach skrzyżowania ulic Narwik i Lazurowej. W Państwa propozycji zmian tras kursowania autobusów po otwarciu metra na Woli znika kilka 

bezpośrednich połączeń i kilka tras ułatwiających podróż z Bemowa i Woli w okolice Placu Na Rozdrożu (np. : 105, 520 i E-2). Już obecnie podczas podróży do i z pracy z metra korzystam bardzo 

rzadko, ponieważ w moim przypadku nie jest to ani oszczędność czasu ani poprawa komfortu podróży (zwłaszcza przy konieczności zmian linii metra na stacji "Świętokrzyska"). Sytuację komplikuje 

dodatkowo likwidacja pętli tramwajowej "Górczewska". Z rozmów z sąsiadami wynika, że te problemy nie dotyczą tylko mnie. 

Będę zatem wdzięczny za ponowne rozważenie, czy zasadna jest zmiana tras wskazanych przeze mnie powyżej autobusów (lub przynajmniej ograniczenie zmian do okresów poza porannymi i 

popołudniowymi godzinami szczytów komunikacyjnych) a także za informację , czy planują Państwo przywrócić funkcjonowanie ww. pętli tramwajowej. 

Jako mieszkanka woli, zgłaszam sprzeciw wobec cięć w rozkładach jazdy po otwarciu metra. 

Proszę o zachowanie linii 171 oraz przywrócenie 520 na wcześniejszą trasę do ul. Znanej.

Dzień dobry,

Nazywam się Iwona Nowicka i mieszkam przy ul. Redutowej 43 od urodzenia tzn. już prawie 55 lat, a więc pond jeden przystanek dojścia do stacji metra Księcia Janusza. Pracuję przy Pl. Trzech Krzyży i 

po Waszych propozycjach zmian w liniach autobusowych nie będę miała czym dojechać do pracy i do Centrum a moimi autobusami były do tej pory 155 lub 167 plus 171. Jak tutaj mieszkam tyle lat 

jeszcze nie było tak kiepskiej propozycji dojazdu do Centrum jak teraz.

Tak więc apeluję do Państwa o:

1) zachowanie linii 171 na takiej trasie jak do to jest teraz; co z tego, że ten autobus dowiezie ludzi do stacji metra Księcia Janusza a co dalej? Przecież on ma zupełnie inna trasę niż metro a na metrze 

wszystko się nie kończy; autobus ten jest bardzo oblegany; obecnie ma lepszą trasę (tzn. Kasprzaka i potem Emilii Plater) niż przed budową linii metra kiedy to jechał przez Plac Bankowy w bardzo 

zatłoczonym miejscu;

2) zachowanie trasy linii 167 przez Redutową a nie Elekcyjną bo przecież więcej ludzi mieszka na Redutowej niż na Elekcyjnej, gdzie są parki;

3) i może jakiś jeszcze jeden autobus z tych terenów, gdzie mieszkam i mieszka bardzo dużo ludzi do Centrum bo tak zatłoczycie metro, że nie będzie można do niego wejść.

Mam nadzieję, że weźmiecie Państwo pod uwagę moje uwagi. Dwie linie metra w takim mieście jak Warszawa to wcale nie jest szczyt rozkoszy żeby likwidować linie autobusowe. Dużo podróżuję po 

świecie i wiem co mówię.

Szanowni Państwo,

Jako mieszkanka Odolan (ul. Ordona) przyznaję, że nie rozumiem niektórych proponowanych zmian w likwidacji bądź zmianie tras/ częstotliwości kursowania.

W ciągu ostatnich 3-4 lat bardzo znacznie zwiększyła się liczba mieszkańców tej części Warszawy (budowa i rozbudowa nowych osiedli przy Ordona, Kasprzaka, Jana Kazimierza) co zresztą widać po 

liczbie pasażerów wsiadających/wysiadających na  przystankach Ordona czy PKP Kasprzaka.

Dlatego też proponowane zmiany bądź likwidacje niektórych tras mocno utrudnią przemieszczanie się po Warszawie mieszkańcom tej części Warszawy (taki efekt będzie mieć skrócenie linii 105 tylko 

do Ronda Daszyńskiego, likwidacja linii 155 czy skrócenie linii 171 tylko do Metra Księcia Janusza. Czyli aby dostać się do ścisłego centrum pozostanie tylko linia 109 kursująca z bardzo małą 

częstotliwością (tylko co 20 minut). Do tego linia 190 nie będzie już skierowana na trasę z przystankami Ordona i PKP Kasprzaka. Tym samym praktycznie zostaną nam zabrane 4 linie autobusowe. 

Aktualnie w godzinach szczytu w autobusach jest niesamowity tłok więc trudno sobie wyobrazić co się będzie działo po zabraniu z tej okolicy tylu linii autobusowych.

Podobnie poza godzinami szczytu czy w weekendy ograniczone o połowę kursujące linie na pewno nie przyczynią się do poprawy komfortu podróży komunikacją miejską po Warszawie.

Dlatego też proszę o ponowne rozważenie pozostawienia linii  105 (mowa o kursach do Browarnej) i 171 (linia bardzo dogodna dla podróżujących do Centrum, Placu Trzech Krzyży czy Torwaru) oraz 

190 na dotychczasowych trasach.

Szanowni Państwo,

w związku z planowanymi zmianami w przebiegu linii autobusowych, chciałbym zwrócić uwagę, że 171 (dawne 166) zahaczało 2. linię metra, a teraz nic z tego - zniknie.

Zostaje 162 i inne takie, które jadą dołem i to z jedynie dojazdem do Centrum Nauki Kopernik, i wtedy do metra, ale to jest dookoła :(

Brakuje z Powiśla Południowego (Solca) bezpośredniego kontaktu z drugą linią metra (ale nie dookoła) - 171 to jakoś gwarantowało (Świętokrzyska), a taraz co? - zostaje tylko "kopernik". Linia "widmo" 

107 (wcześniej 179) - nie załatwia sprawy.

Może lepiej 159 niech pojedzie bardziej "po staremu", a nie do BlueCity, przecinając po staremu, na północ, linię kolejową, czy to idąc przez Towarową, czy Żelazną. 

Witam. Od 13 lat jeżdzę na ul .Popularną do pracy. Dojeżdzałam autobusem 167, który był na Chomiczówce o godz. 4.48, potem przesiadka na PKP Kasprzaka w  autobus 178. Idealne połączenie. Po 

zabraniu lini 167, wszystko się zmieniło z jednej przesiadki zrobiły się dwie czasami trzy. Mimo że jest obecna linia 171 to autobus zaczyna kurs od 5.04 a nie jak był wsześniej 4.48 i już człowiek nie 

wyrabia się na przesiadkę bo w tym samym czasie tylko z innego przystanlu odjeżdza mu autobus a ty musisz do pracy. Zabraliście 520,105,106,384,167 nie wszędzie da się dojechać do metra,bo i tak 

do niego trzeba dojechać z Chomiczówki. Linia nocna N02 w kierunku Metro Młociny który powinien być na przystanku Kwitnąca 4.49 to autobus widmo,który potrafi przyjechać przed czasem z 6 minut 

albo po czasie 10 minut. Czy w tej godzinie ma korki? Przez ostatnie dwa tygodnie ten autobus tak jeździ rano a z pętli  Metro Młociny o 5.00 odjeżdza 184. Tak więc 167 miał wrócić na swoją trasę 

Chomiczówka -Sanktuarium ale widać to tylko obiecanki cacanki. Linia autobusowa 102 na trasie Olszynka Grochowska - Śródmieście Północne (Emilii Plater) lub alternatywnie Olszynka  Grochowska - stacja metra Stadion Narodowy, mogłaby  po 1 kwietnia br. 

stanowić jedyne bezpośrednie połączenie autobusowe dla wielu mieszkańców tej części Grochowa, Saskiej Kępy, Powiśla, Śródmieścia Północnego, m.in.  ludzie starsi,  niepełnosprawni, mieszkańcy 

domów studenckich przy ul. Kickiego (studenci i  nauczyciele Uniwersytetu), zwiedzający i pracownicy CNK Kopernik, pacjenci i odwiedzający wielki szpital wojskowy przy ul. Szaserów, w tym w 

szczególności zamiejscowi  (z Dworca Centralnego i Średnicowego), jak również pracownicy urzędów i instytucji mieszczących się na trasie przebiegu linii  (Powiśle, Śródmieście Północne, Grochów, 

itp). 

            Pozostawienie linii 102 na  trasie: Olszynka, Szaserów, Dwernickiego, Podskarbińska, al. Waszyngtona, Wybrzeże, most Świętokrzyski,  Świętokrzyska,  Krakowskie Przedmieście, Królewska,  

plac Grzybowski, Emilii Plater; ewent. powrót ul. Świętokrzyską  i dalej trasa jak wyżej  to szansa dla tych wszystkich,  którzy z różnych względów  nie chcą/ lub nie mogą  korzystać na ww. trasie  z 

pośrednich połączeń (autobusy, tramwaje, metro). 

            Zachowanie linii 102 na tej trasie, oprócz najważniejszej  funkcji  praktycznej, stanowiłoby jednocześnie pewien ukłon wobec rzadkiej już w stolicy tradycji ( linia autobusowa 102 jest obecnie jedną 

z b. nielicznych, która z drobnymi zmianami, kursuje na trasie Olszynka - Śródmieście Północne praktycznie od zawsze). Nie ma natomiast  większego uzasadnienia zachowanie kursowania linii 102 na 

części obecnej trasy  na Wolę (Młynów). 

Dzień dobry, 

Bardzo proszę o nie skracanie trasy linii 102 i utrzymanie dotychczasowej trasy, a nawet zwiększenie częstotliwości jej kursowania w dni powszednie i dostosowanie rozkladu do obecnych warunków na 

drogach ponieważ autobusy rzadko jeżdżą wg rozkładu. Skrocenie trasy spowoduje brak połączenia bliskiej woli z saską kępą. 

Witam.  

Jako rodowita wolszczanka mieszkam z dziećmi na Woli. Na co dzień poruszam się komunikacją z Młynarskiej na Kruczkowskiego. Obecnie jest to utrudnione ze względu na przeładowane 24 które jako 

jedyne jeździ do centrum. Przed budową metra alternatywą było 171, E-2, czy 520. 

Oprócz tego, że większość mieszkańców Woli nie zgadza się z proponowanymi przez Państwa zmianami proszę o wzięcie pod uwagę statystyk dot. utrudnień na obecnych liniach metra tj. 

pozostawienie bagażu, samobójcy itp. Czym wówczas można dojechać z woli do centrum? Ile razy należałoby się przesiadać? Proszę wziąć też pod uwagę to że w znacznym stopniu utrudni to 

poruszanie się osobą niepełnosprawnym czy rodzinom z małymi dziećmi.

Jednoznacznie wyrażam sprzeciw na proponowane przez Państwa zmiany. 

Szanowni Państwo, 

Chciałabym wyrazić swój sprzeciw wobec planowanych zmian w kursowaniu autobusów na Bemowie po otwarciu metra na Woli.

Częstotliwość kursowania autobusu 109 nie może być zmniejszona - w autobusach i tak jest sporo ludzi (i panuje w nich wieczny zaduch wynikający częściowo z niepotrzebnego ogrzewania przy braku 

siarczystego mrozu), w tym duże grono podróżnych z bagażami kierujących się na dworzec. Jest to autobus, który dowozi pasażerów na dworzec centralny - pojawi się znacznie większą szansa na 

spóźnienie na pociąg, w sytuacji minimalnego nawet spóźnienia się na autobus.

Równie kiepskim pomysłem jest skrócenie kursowania 105 do Ronda Daszyńskiego - w tej chwili autobus ten nie tylko dowozi pasażerów do "biurowego zagłębia" wokół ronda, ale także do metra. 

Wyłączenie trasy rondo - Bemowo, będzie zatem z oczywistych względów sporym utrudnieniem.

Autobus 112, który również ma mieć skróconą trasę jest jednym ze sposobów dostania się z okolic os. Górczewska na północ Bemowa - proszę również tych zmian nie wprowadzać.

Mam nadzieję, że przychylą się Państwo do moich propozycji - do czasu udostępnienia metra na Bemowie jeszcze masa czasu, więc zmiany są zdecydowanie przedwczesne i niepotrzebne.

Dzień dobry 

Sugerowałabym organizację jak najczęstszego kursowania autobusów ul. Górczewską w stronę nowo otwartego metra od Zachodniej części Warszawy. Do tego tramwaj linii 20 mógłby częściej jeździć. 

Z tej części Bemowa jest tylko ta linia, z drugiej części jest 23i24. Tramwaj linii 20jest bardzo przepełniony, czesto nie można się do niego zmieścić podróżując w godzinach porannych

Dzień dobry,

 bardzo proszę o pozostawienie autobusu na trasie pkp  Olszynka Grochowska - Młynów. Jest to idealne połączenie Pragi Południe z centrum miasta i Uniwersytetem Warszawskim. 

Szanowni Państwo, moje uwagi do planowanych zmian w kursowaniu autobusów to: 197 - powrót do trasy, która obowiązywała jeszcze w październiku co pozwalało mieszkańcom JK nie mieszkającym 

przy Ordona a od strony Fortu Wola na dojazd do przychodni na Elekcyjnej oraz do Wolskiego Centrum Kultury 105 - jeżeli musi być skrócony to niech jeździ i zawraca nie na rondzie Daszyńskiego a 

rondzie ONZ, do ułatwi i przyspieszy dojazd do centrum. Mieliśmy okazję się o tym przekonać kiedy był autobus zastepczy do metra. 159 - zamiast do Blue City powinien jechać na pętlę Cmentarz 

Wolski co pomoże mieszkańcom w dojeździe do Zachodniego. Kurs powinien być realizowany przez Jana Kazimierza ponieważ 255 jest coraz bardziej zapchany. Tramwaje nie są alternatywna dla 

autobusów ponieważ na ulicy Skierniewickiej stoją w korku razem z samochodami i dojazd zajmuje dwa razy więcej niż autobusem.  



Szanowni Państwo,

Chciałbym w ramach konsultacji społecznych zgłosić swoje uwagi do proponowanych zmian w komunikacji miejskiej po uruchomieniu stacji metra: Płocka, Młynów i Księcia Janusza.

Zmiany te – w odczuciu moim i wielu innych mieszkańców – spowodują odcięcie mieszkańców Woli od kluczowych usług publicznych do których należy zaliczyć m.in.: Ratusz Wola, szpitale, edukacja. 

Proponowane rozwiązania pokazują, że ZTM dąży do przekierowania lub likwidacji istniejących połączeń i wprowadzenia nowych tras, wymuszających jazdę z przesiadkami.

W aplikacji jakdojadę istnieje opcja "dogodne połączenia" = bez przesiadek, które przy proponowanych założeniach sprawi, że będą niemal niedostępne. Wystarczy przetestować kilka tras z tych 

proponowanych, żeby okazało się, że np. dojazd, który obecnie zajmuje 20 min bez przesiadek, po zmianach będzie trwał 40 min z przesiadkami.

Likwidowane są lokalne linie, w zamian przywracane są długodystansowe autobusy, które kursują przez całe miasto. Takie linie są bardziej podatne na korki. W rezultacie zmniejszy się znacznie 

usieciowienie dzielnicy, co z kolei spowoduje wykluczenie komunikacyjne wielu osób (niepełnosprawnych, seniorów, matek z dziećmi), które zamiast mieć łatwy dostęp do komunikacji i dostać się 

bezpośrednio z pkt. A do B będą musiały wydłużyć trasę pieszą do najbliższego przystanku bądź dostać się do stacji metra, a następnie przesiadać w inną linię metra lub autobus/tramwaj.

Zachodzi podejrzenie, że propozycje zmian pisały osoby, które nie mieszkają na Woli lub Bemowie i nie znają realiów okolic, jak i potrzeb mieszkańców lub osób pracujących na terenie tych dzielnic.

Zrozumiałe, że zmiany mają na celu przekierowanie pasażerów do nowej nitki M2, jednak wymuszanie korzystania z linii metra bez alternatywnych połączeń autobusowych spowoduje jeszcze większe 

obłożenie linii M1 oraz tramwajów 10, 11, 13, 20, 23, 24 czy 26 w godzinach szczytu, które już teraz w dni robocze jest fatalne.

Każdy, kto musi się dostać do stacji Ratusz Arsenał z Bemowa lub Woli wie, że tramwaje 20, 23 są już obecnie przeładowane nawet poza godzinami szczytu. Podobnie wygląda sytuacja w tramwajach 

jadących ulicą Wolską. W sytuacji wystąpienia awarii na torach tramwajowych, Wola i Bemowo zostaną odcięte od reszty miasta, a brak dogodnych połączeń autobusowych i związana z tym 

konieczność przesiadki do linii M2 wydłuży powroty do domów. Zachodzi też uzasadnione podejrzenie, że w sytuacji narzucenia mieszkańcom proponowanych rozwiązań, z pominięciem głosu 

mieszkańców Bemowa i Woli, część z nich przesiądzie się do samochodów, co przełoży się na jeszcze większe korki, podniesienie poziomu zanieczyszczeń, większy hałas. Co było by w sprzeczności z 

głoszoną przez władze Warszawy chęcią poprawy jakości powietrza, dążeniem do walki ze zmianami klimatycznymi czy zagwarantowaniem pieszym bezpieczeństwa na ulicach.

W związku z powyższym przedstawiam następujące uwagi do proponowanych zmian:

• w miejsce linii 520 i E-2, które łączyły Wolę z Ratuszem Wola i węzłem przesiadkowym Ratusz Arsenał, zostanie jeden, bardzo długi kurs linii 190 (do Marek), który w godzinach szczytu będzie 

przeciążony i opóźniony (ma kursować co 7,5 min w dni robocze); brak propozycji alternatywnej komunikacji w razie utrudnień na trasie

• w miejsce zaplanowanej do likwidacji linii 155 (Znana – Olbrachta – Redutowa – Kasprzaka – Szpital Wolski – Rondo Daszyńskiego); proponuje się linię 154, która łączy Stare Bemowo z dość odległą 

al. Krakowską (jak w przypadku linii 190 ryzyko obłożenia i opóźnień oraz brak alternatywnej komunikacji w razie utrudnień na trasie) jak również wymuszenie na mieszkańcach Ulrychowa z rejonu ulic 

Olbrachta, Sowińskiego, Pustola, Redutowa, Szulborska łatwego dotarcia do Szpitala Wolskiego oraz Instytutu Matki i Dziecka jak i do znajdujących się w tym rejonie przedszkoli i szkół

• linie 520 i E-2, które łączyły Wolę z Feminą gdzie istnieje wygodny punkt przesiadkowy w stronę Bielan, Żoliborza i Tarchomina oraz w kierunku Śródmieścia czy Mokotowa, a dalej Służewia (Mordoru), 

zostaną przerzucone do wsparcia mieszkańców Pragi Południe i Wilanowa; zlikwidowanie możliwości przesiadek na skrzyżowaniu al. Solidarności z Jana Pawła przesunie ruch na pl. Kercelak (mało 

bezpieczne, krótkie i źle wyregulowane światła) oraz dogęści i tak już obciążoną stację Metro Ratusz Arsenał

• linia 103 jedzie obrzeżem Żoliborza (Powązkowską) i chwali się, że to połączenie zostanie zachowane

• linia 190 powinna zostać na obecnej trasie – jest to jedyny autobus, który łączy al. Solidarności z Kasprzaka i Szpitalem Wolskim; z autobusu korzysta wiele starszych osób jadących z Pragi do szpitala 

i przychodni; bez niego konieczne byłyby dwie przesiadki: na skrzyżowaniu Okopowej i al. Solidarności i drugi raz na Rondzie Daszyńskiego

• linia 109 kursująca co 20 min, również w dni robocze, to nie jest standard wielkomiejski

Niniejszym wnoszę o uwzględnienie moich uwag, a także o wzmocnienie usieciowienia dzielnicy oraz nie kasowania krótszych lokalnych połączeń z newralgicznymi punktami (Ratusz Wola, Kino 

Femina, Hala Mirowska, Szpital Wolski).

Witam, 

Chciałam zabrać głos w sprawie zmian tras autobusów na Woli. 171 powinno jeździć na dotychczasowej trasie i wtedy 109 może jeździć co 20 minut. W przeciwnym razie 109 powinno jeździć  częściej, 

tak jak teraz. Nie każdy porusza się metrem i nie każdy mieszka przy stracji metra. Metro powinno być alternatywą dla komunikacji naziemnej, a nie zastępstwem. Nie rozumiem, dlaczego utrudniacie 

Państwo życie ludziom wybierającym komunikację  zamiast samochodów, których jest masa w Warszawie, które powodują korki i zanieczyszczają powietrze.

Witam 

W imieniu swoim i mieszkańców dzielnicy Wola protestuje przeciwko planowanym przez Państwo zmianom w organizacji logistycznej MZA.

 Na woli mieszkam od urodzenia, zarówno tak samo jak moi rodzice oraz dziadkowie, którzy przeprowadzili się na wolę w latach 50 ubiegłego wieku. Do roku 2016 (nie biorąc pod uwagę budowy I 

odcinka drugiej linii metra, która znacznie na długi czas utrudniła dojazd do centrum), komunikacja "Wolska" działała sprawnie, umożliwiając łatwy dojazd w prawie każda część Warszawy i okolic. Po 

rozpoczęciu budowy II odcinka, nadszedł komunikacyjny paraliż, zarówno dla poruszających się komunikacja miejska jak i samochodami. Każdy z mieszkańców przyzwyczaił się do tego trudnego okresu 

z myślą, że po zakończeniu prac będzie on "zrekompensowany" jeszcze lepiej skomunikowanym transportem miejskim.

Aczkolwiek okazuje się, że Państwa propozycje dotyczące zmian, głównie tras i częstotliwości autobusów, to mało śmieszny żart. Ograniczają one mieszkańców do podróżowania głównie metrem, oraz 

zmusza do ew. Długich pieszych spacerów na tramwaj. Nie zostało uwzględnione , że zarówno metro jak i tramwaje, jeżdżą po torowisku, co za tym idzie wystarczy najmniejsze niekorzystne zdarzenie 

losowe, jeden zepsuty zatrzymany pojazd na torowisku i już mamy całkowity paraliż tej strony Warszawy i niemożliwy dojazd w każdą ze stron. Czy rząd planuje w opisanych sytuacjach wprowadzić 

dofinansowania na podróże taksówkami? To jedyna alternatywa, która przychodzi mi do głowy, jeśli rządzący nie biorą pod uwagę postulatów mieszkańców, którzy z autopsji wiedzą co dla nich lepsze.

Zatem w imieniu swoim i mieszkańców żądam przywrócenia WSZYSTKICH linii autobusowych na ulicę Górczewska oraz okolice, nie skracania linii 171 i 520, oraz dostosowania częstotliwości linii m. in. 

190 do faktycznego zapotrzebowania!!! 

Dzień dobry.

Wnoszę o lepsze skomunikowanie odolan z dworcem zachodnim i najlepiej całą trasą łazienkowską. Stamtąd łatwo się przesiąść do bardzo wielu kierunków południowych. Najlepiej by było przedłużenie 

któregoś autobusu, który kończy w rejonach dworca zachodniego lub okolicach. Idealnym kandydatem jest tu linia 182, której przedłużenie do cm. Wolskiego zapewniała by świetne połączenie z 

dworcem zachodnim oraz trasą łazienkowską i wzmocniłaby ciąg Prymasa Tysiąclecia gdzie co chwile oddawane są nowe osiedla. Inną, choć gorszą możliwością jest linia 159. 

Oczywiście ubolewam nad tym, że linia 105 ma być skrócona tylko do ronda Daszyńskiego i nie przewiduje się wariantów do centrum. Tramwaje do centrum to dobra alternatywa, ale niestety często 

utykają na skierniewickiej i cały dojazd robi się nieznośnie długi. Wnoszę też o nie zmniejszanie częstotliwości linii 105, bo już teraz jest bardzo ciężko do niej wsiąść w godzinach szczytu. 

Szanowni Państwo, 

Wyrażam swoją opinię w imieniu swoim, oraz  mojej najbliższej rodziny, która mieszka na osiedlu przy ul. Lazurowej, na odcinku między ul. Człuchowską a Sterniczą.

 

1) Domagam się pozostawienia autobusu 112 na dotychczasowej trasie. Planowana zmiana trasy odetnie nasze osiedle od Bielan i Żoliborza, a przecież tam z Bemowa nie przebiega żadna linia metra, 

którym możemy dojechać. Zmiany zmuszą nas do ciągłych przesiadek, co jest dyskomfortem w podróży po Warszawie.

2) Domagam się pozostawienia linii 105 na dotychczasowych zasadach z dojazdem do Centrum (Browarna). Bez tego autobusu Jelonki nie będą miały ani jednego, prostego połączenia z Centrum. 

Równocześnie na Grzybowską kieruje się inne linie. Oprócz skrócenia 105, wycofano z Jana Pawła tramwaj 10, wycofano 171 z Centrum. Co nam pozostaje? Przesiadki, przesiadki  przesiadki.

Wg nowego planu tras na omawianym odcinku Lazurowej nie będzie żadnej linii tworzącej trzon transportu między dużymi dzielnicami. 105 i 271 dowiezie nas jedynie do metra, które w naszym mieście 

jest bardzo ułomne (2 niepełne linie). A wzdłuż Lazurowej umiejscowione są osiedla, które są rozwijane przez dobudowywanie kolejnych budynków mieszkalnych, jak również budowane jest nowe, duże 

osiedle. Równocześnie puszcza się  Redutową, znacznie mniejszą ulicą niż Lazurowa, 2 linie, łączące duże dzielnice (154, 197), oraz linię dodatkową (397).Nie chcę odbierania Redutowej tras, chcę 

zadbania o mieszkańców Lazurowej.

Pamiętam tłumaczenia, dlaczego skraca się trasy linii autobusowych. Miało ono  ograniczać stanie autobusów w korkach, co rzekomo miało skrócić czas podróżowania komunikacją publiczną. 

Rzeczywistość jest inna. Ciągłe przesiadanie się ( 2-3 razy na podróż do pracy), przechodzenie z przystanków na metro i odwrotnie, oczekiwanie na kolejną linię autobusową, zajmuje dużo czasu  i 

wprowadza chaos i zwiększa tłum. Przykładem jest Rondo Daszyńskiego, które niestety, nie zostało zaplanowane dla pasażerów. Przystanek autobusowy dla wysiadających od strony Woli i Bemowa 

jest umieszczony daleko od wejść do metra, są  tam codzienne "wędrówki ludów", a to znacznie wydłuża podróż. Poza tym pasażerowie zachęcani są do jazdy metrem i przesiadanie się na stacji 

Świętokrzyska. Czy ktoś z Państwa był tam w godzinach szczytu? Horror. Labirynty, ciągle niechodzące ruchome schody, tłok, ciasno, przepychanki. Może zanim zacznie się ewentualna budowa 

nowych stacji metra na 1 linii, zaplanowana i zrealizowana będzie przebudowa stacji  Świętokrzyska, aby spełniała wymogi stacji przesiadkowej jedynych dwóch linii metra w dwumilionowym mieście.

Potrzebujemy zmiany świateł i poprawę ruchu na lewoskręcie z Człuchowskiej w Powstańców Śląskich, aby zmniejszyć  kolejkę skręcających i aby nie był to niebezpieczny wyścig " zdążę skręcić przed 

tymi jadącymi prosto z naprzeciwka, czy rozjadę pieszego na pasach na Powstańców Śląskich?".Szczególnie gdy skręca duży autobus.

Postuluję wprowadzenie przystanków  Człuchowska jako stałe, szczególnie Człuchowska 03. Wielokrotnie byłam świadkiem i uczestnikiem, że kierowca nie zatrzymał się mimo machania pasażerów. 

Nie zatrzymują się kierowcy autobusów, bo nie widzą lub nie chcą widzieć machających (szczególnie gdy podjeżdżają dwa autobusy jeden za drugim), albo też zbyt szybko biorą zakręt i obawiając się, 

że nie zmieszczą się w zatoczce, omijają przystanek. Dodatkowo na tym przystanku jest stara wiata, gdzie poprzeczna, wystająca listwa pod tabliczkami z numerami autobusów zasłania opis "na 

żądanie". Dlatego jest rudny do zauważenia dla pasażerów. Miejsca na chodniku jest niewiele, więc nie ma dobrej perspektywy, żeby dostrzec ten napis. Przystanek jest popularny wśród pasażerów o 

każdej porze dnia.

Będę wdzięczna za zapoznanie się z moimi uwagami i wykorzystanie ich przy planowaniu komunikacji na Bemowie.

Historia planów transportu w naszej dzielnicy  była przewrotna. Planowano tramwaj pod Człuchowską, później metro w tym miejscu. Jak widać, nic z tego nie wynikło. A teraz odbiera nam się linie 

autobusowe.

Szanowni Państwo. 

Jako mieszkanka Woli chciałabym 

zgłosić swoją uwagę co do zmian, które są planowane po otwarciu metra. Nie będę się rozpisywała,

ponieważ temat jest Państwu dobrze znany. Każdy nas ma inne potrzeby w zależności  od punktu , w którym mieszka. Uważam, że linia autobusowa 171 powinna zostać na swojej pierwotnej trasie. Jest 

ona bardzo potrzebna. Nie ma możliwości wszystkich „ upchnąć”

do metra. Metrem nie niedojedziemy bezpośrednio w wiele miejsc. Będziemy tracić czas na przesiadki. Nie wspomnę już o spóźnieniach do pracy , szkoły i ogólnym haosie. 

Proszę , żebyście Państwo wzięli pod uwagę nasze jako mieszkańców potrzeby. 

Przez kilka ostatnich lat mieliśmy 

przez budowę metra niezły bałagan komunikacyjny. Nie potrzebujemy kolejnego, który miałby pozostać na stałe.  



Prośba o częstsze kursy - to jedyny autobus jeżdżący z woli i bemowa na WUM często się spóźnia i jest przepełniony.

Dobry wieczór, 

Linia 155 powinna być pozostawiona. Jest to jedyna linia dowożąca mieszkańców Ulrychowa w kierunku Centrum, do Szpitala Wolskiego oraz Instytutu Matki i Dziecka. Z linii tej korzystają również 

pracownicy biurowców przy Rondzie Daszyńskiego, uczniowie szkół na tej trasie oraz osoby korzystające z placówek medycznych, np. Luxmed i Medicover. Rondo Daszyńskiego jest także punktem 

przesiadkowym do tramwajów w kierunku Żoliborza, Starej Ochoty i Mokotowa. Konieczność jazdy naokoło albo kolejnej przesiadki spowoduje wydłużenie czasu przejazdu, a co za tym idzie - rezygnację 

z komunikacji miejskiej na rzecz samochodów. Zamiast likwidacji linii powinno się rozważyć jej przedłużenie do Ronda ONZ i zachęcenie w ten sposób większej ilości osób do korzystania z komunikacji 

miejskiej poprzez jej usprawnienie i umożliwienie sprawniejszego przemieszczania się i większą liczbę połączeń.

Z góry dziękuję za uwzględnienie powyższych uwag.

proszę o przywrócenie linii autobusowej 167 na pętlę Chomiczówka.

Witam, 

Prosimy o przywrócenie autobusu 167 z Chomiczówki na  Ochotę.

Serdecznie pozdrawiam.

Szanowni Państwo

Wnioskuję o pozostawieniej trasy 171 z Chomiczówki na Towar ponieważ jest to jedyna linia z Bemowa - Lotniska, którą można dojechać na Dworzec Centralny, do Śródmieścia i na Powiśle. Dla osób 

starszych, z kontuzjami, czy niepełnosprawnością przesiadki są niekorzystne i bardzo przedłużaja podróż oraz powodują nieprzewidywalność czasu podróży. Jeśli to okaże się niemożliwe, proszę o 

przedłużenie przynajmniej niektórych kursów. Z tych samych powodów wnioskuję o pozostawienie trasy 112 bez zmian.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przedstawionych przez Państwa propozycji zmiany tras autobusów po uruchomieniu nowych stacji metra, proszę o pozostawienie aktualnego przebiegu trasy autobusu 171- z 

Chomiczówki na Towar (może mieć przystanek/ki przy nowych stacjach metra). Jest to jedyny autobus z Bemowa - Lotniska, którym można bezpośrednio dojechać na Dworzec Centralny i do 

Śródmieścia ( Krucza) czy na Powiśle. Nie zawsze przesiadki są porządane i wygodne np. z większym/ cięższym bagażem (który trzeba wnieść/ wciągnąć do lub z pojazdu) czy po kontuzji (pokonywanie 

schodów czy ponowne proszenie o miejsce siedzące). Co więcej często zdarza się, że następny środek transportu ucieka, co oznacza spóźnienie i rozregulowanie podróży.

Ewentualnie proszę rozważyć, aby co któryś kurs autobusu 171 był wydłużony ( tak jak teraz 105).

Zwracam się również z prośbą o pozostawienie autobusu 112 w aktualnym przebiegu.

Wydaje się, że dobrym pomysłem będzie wydłużenie autobusu 397 do nowego metra. Oby tylko zachował swoją punktualność.

Szanowni Państwo,

Pragnę zaprotestować przeciwko likwidacji połączeń E2 i 520 na odcinku wolskim.

Połączenia te są sprawne i potrzebne, o czym świadczy ich obłożenie.

Od lat dojeżdżałam do pracy tymi liniami z Woli do Śródmieścia i ceniłam komfort połączenia niemalże door-to-door.

Zdaję sobie sprawę z tego, że indywidualna wygoda nie jest dla ZTM priorytetem, ale zdecydowanie powinno być nim bezpieczeństwo.

Dlatego chciałabym podzielić się osobistą historią: w listopadzie 2019 r., po wycofaniu E2 z Woli, uległam potrąceniu na pasach w związku z koniecznością przesiadki. Nieprzytomna wylądowałam w 

szpitalu, odniosłam obrażenia, leczę się i od 3 miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim. Dla Państwa to nie musi być żaden argument - osobiście widzę jednak związek przyczynowo-skutkowy, gdyż ten 

wypadek po prostu by mi się nie przytrafił, gdybym mogła wrócić do domu bezpośrednio E2... Proszę choć przez chwilę przyjąć taką perspektywę. 

Podsumowując: metro metrem, ale przyspieszone linie funkcjonujące w godzinach szczytu i służące ludziom pracującym mają rację bytu.

Szanowni Państwo,

chciałbym zgłosić uwagi do proponowanego przez Państwa rozkładu jazdy autobusów. Mieszkam na Jana Kazimierza i już dzisiaj jest to okolica bez dostępu do dogodnej komunikacji a ma być jeszcze 

gorzej ....

Nie mamy jak dojechać do Dworca Zachodniego. Z przystanku Fort Wola dojazd zajmuje ok. 20 minut ... Odległość 3 km.... Pamiętam jak kiedyś z Jelonek można było dojechać do Zachodniego 

szybciej 184 lub 408. Proponuje żeby na Odolany zamiast do Blue City jeździło 159. Ta częsc miasta potrzebuje dobrych dojazdów do Zachodniego. 

105 skracacie tylko do Daszyńskiego. Jeżeli chce dojechać do Centrum trace co najmniej kolejnych 10 minut żeby być na miejscu. 105 powinno jeździć co najmniej do Ronda ONZ lub tak jak kiedyś przy 

braku metra przez Świętokrzyska, Marszałkowska, Jerozolimskie, Emilii Plater.

Dzisiaj nie mamy jak dojechać do przychodni na Elekcyjnej do Szkoły przy tej samej ulicy czy do Wolskiego Centrum Kultury. Trasa 197 powinna zostać przywrócona. 

Poza tym z naszej okolicy nie można dojechać do żadnego centrum handlowego. Non stop przesiadki i czekania. Dzisiaj lepiej jest jeździć samochodem, po zmianach jeszcze więcej mieszkańców 

porzuci samochody. Przydałby się jakiś autobus do Reduty/Blue City. Prosze sprawdzić na jak dojadę ile czasu zajmuje pokonanie kilku km ok. 3-4 z Fort Wola do Blue City .... Dzisiaj to jest ok. 30 

minut! Przecież to Państwo promuja żeby nie jeździć komunikacja miejską czas to zmienić. Zadbajcie o swój interes oraz mieszkańców.

Na Górczewskiej jest mnóstwo autobusów a coraz większe z Odolany pozostają bez komunikacji. To mało ekologiczne rozwiązanie o którym przecież miasto tak trąbi ....

Witam, 

Chciałam wyrazić swoje oburzenie i rozżalenie odnośnie informacji o zmianach dotyczących autobusów na Woli. 

Na chwile obecną Wola jest najbardziej rozrastająca się dzielnica Warszawy i już teraz ciężko jest wejść do autobusu w godzinach szczytu. Na naszym osiedlu (Bliska Wola) do 2022 roku ma mieszkać 

12 tysięcy mieszkańców, już nie wspomnę o prężnie rozrastającej się ulicy Jana Kazimierza. Nie wyobrażam sobie żeby została anulowana linia 171 która łączy bezpośrednio Wole ze ścisłym centrum 

(poza tym autobusem nie ma żadnego innego bezpośredniego połączenia z Odolan) jak i umożliwia przesiadki w wielu punktach przesiadkowych. Jeżeli ktoś wątpi w potrzebę tej linii autobusowej niech 

spróbuje wsiąść w godzinach szczytu do tego autobusu. Codziennie pokonuje trasę z przystanku Ordona do Centrum i rzadko kiedy w tym autobusie jest miejsce siedzące, w godzinach szczytu ciężko 

jest się w nim zmieścić!!! Ludzie podróżują jak sardynki w puszce, niekiedy zostają na przystanku bo nie mogą wejść do środka pojazdu. I mimo tego ze po drodze mijamy metro Rondo Daszyńskiego 

niestety nie umniejsza to tłoku w autobusie. Jak widać metro to nie jest antidotum na wszystko.

To samo tyczy się linii 109 na dworzec centralny, która ma jeździć co 15 minut!? Szok! Autobus 105 na Browarna również nie jeździ często wiec zawsze jest w nim nieziemski ścisk. 

Metro powinno stanowić udogodnienie i szybkie przemieszczenie się, szczególnie tych osób, które mieszkają na obrzeżach Warszawy. W przypadku mieszkańców Odolan często skomplikuje i wydłuży 

dojazd do pracy czy szkoły. Absurd! Zamiast rozwijać transport miejski i dodawać ilość autobusów, szczególnie w godzinach szczytu, żeby przemieszczanie się po Warszawie było w miarę komfortowe, 

to mam wrażenie ze dzieje się wręcz przeciwnie.

Wyrażam kategoryczny sprzeciw anulowania lini 171 i skrócenia innych linii autobusowych. Szanowni Państwo, 

Na początek dziękuję za organizację konsultacji na Bielanach w środę 05.02, podczas których miałem okazję porozmawiać z Państwa pracownikami o planowanych zmianach. Skoro konsultacje 

sięgnęły Bielan, pozwolę sobie na przesłanie kilku uwag odnośnie bolączek tutejszej komunikacji. Mieszkam w okolicy pętli Chomiczówka, skąd każdego ranka podróżuję do metra. Teoretycznie 

najszybciej powinnien się tam dostać linią 114 – ta jednak jest bardzo zawodna, gdyż tkwi w korkach w drodze z Bródna. Jeździ nieregularnie i często się spóźnia. Wtedy „ratunkiem” jest linia 121 – 

kursuje rzadko, ale wyrusza z pętli punktualnie. Stąd pierwsze pytanie – czemu skrócone kursy linii 114 (Metro – UKSW) nie mogłyby zaczynać swej trasy na Chomiczówce, zapewniając mieszkańcom 

dużego osiedla bardziej niezawodny dojazd do pierwszej linii metra? 

 Postępujące wydłużanie trasy II linii metra na pewno skłoni wielu mieszkańców Bemowa, ale także Chomiczówki do dojazdu do nowej stacji Księcia Janusza. Dla pasażera spieszącego rankiem do 

pracy kluczowe jest, aby ten dojazd był jak najszybszy. To kryterium w drodze z Bemowa spełnia linia 184 – bardzo popieram przeniesienie jej na ulicę Ciołka, jak najbliżej wejścia do metra. Obawiam się 

tylko, że jej obecna częstotliwość może być zbyt niska. Linia częstsza – 171 – do metra dowiezie, ale niestety nieco naokoło. Rozważaliście Państwo skierowanie silnej linii 171 (w planach jeszcze 

częstszej niż obecnie), zbierającej pasażerów już z Chomiczówki, a także z zachodniej części Bemowa, wspólnie ze 184 przez Dywizjonu 303 i Ciołka do Górczewskiej? Tam możnaby ją połączyć z 

planowaną linią 271, co oszędziłoby konieczność wykonywania zawrotki i pustych przebiegów dla dwóch linii dowożących do nowej stacji metra (do Prymasa Tysiąclecia jest ładny kawałek, a zawrotka 

będzie mocno obciążona przez liczne autobusy dowożące do metra). Po doprowadzeniu metra do stacji Bemowo-Ratusz i tak pewnie te dwie linie zostaną połączone, kursując prosto przez Powstańców 

Śląskich.

 Kolejna kwestia to linia 112 – zastanawiam się, jaki sens ma jej skrócenie do Nowego Bemowa, na północny skraj dużej dzielnicy? Teraz 112 zapewnia połączenie całości Bemowa z I linią metra, ale 

także z Bródnem. Tu przydałby się dojazd przynajmniej do skrzyżowania z ulicą Radiową. Bez tego nie widzę sensu, aby 112 przedzierała się przez korki na Powstańców Śląskich, wzdłuż torów 

tramwajowych, wjeżdżając zaledwie na skrawek Bemowa, gdzie nie będzie miała szansy zebrać wystarczającej liczby pasażerów.

 Na koniec chciałbym wyrazić poparcie dla zmian, mających na celu stworzenie sieci szybkich i częstych linii dowozowych do metra, którego zdolności przewozowe wielokrotnie przekraczają możliwości 

autobusów. Życzę sukcesów we wdrażaniu reformy!

Szanowni Państwo,

Krytycznie odnoszę się do proponowanych zmian rozkładu autobusów na Woli (między przystankami Okopowa i pl. Bankowy). Ich wdrożenie spowoduje, że jedynym autobusem kursującym w ciągu al. 

Solidarności będzie 190, co odetnie ten obszar nie tylko od bezpośrednich połączeń z Centrum (likwidacja 520) i z Krakowskim Przedmieściem (likwidacja E-2), ale i uniemożliwi dogodną przesiadkę w 

tych kierunkach.

Obecnie dzięki 520 możliwy jest dojazd do Centrum i Politechniki, ale także wygodna przesiadka na pl. Bankowym w E-2, 111 i 107. Przystanek tramwajowy i 190 na pl. Bankowym jest bardzo 

niedogodny pod tym względem przede wszystkim dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (schody, odległość). Podobnie jest z przesiadką na przystanku Stare Miasto.

Wobec powyższego proszę o pozostawienie linii 520 na odcinku od stacji Płocka/Rondo Daszyńskiego (aby nie dublowała się ze 190), al. Solidarności, pl. Bankowy i dalej swoją trasą do Marysina. 



Dzień dobry, 

W załączeniu przesyłam uwagi do Państwa propozycji zmian komunikacji miejskiej po otwarciu metra na Woli (plik w załączeniu)

Jednocześnie chciałabym wyrazić swoje oburzenie, jako mieszkaniec Jelonek, który płacąc podatki w tym mieście zmuszony jest jeździć na co dzień komunikacja przepełnioną i niedostosowaną do 

realiów życia w tym mieście.  Jako osoba już niemłoda, zastanawiam się dlaczego urzędnicy tego miasta tak nas nie lubią i likwidują nam kolejne linie, którymi możemy dojechać do miejsc pracy, do 

szkoły, do ośrodków zdrowia i szpitali. Przykładami mogą być: linia 501 zlikwidowana bez konsultacji, wycofanie linii 184 z ul. Połczyńskiej i Powstańców Śląskich, likwidacja linii 8, a w tej chwili próba 

likwidacji linii 112, które nie mają żadnego związku z budowanymi liniami metra.  Jest to oburzające i świadczy z Państwa strony o braku profesjonalizmu.  

Miasto daje zgody na zabudowę tej części miasta i nie interesuje się tym jak starzy i nowi mieszkańcy będą dojeżdżać do miejsc pracy, znajdujących się w głębi miasta. Zamiast tworzyć nowe, dogodne 

linie, likwidują Państwo stare lub  zmniejszają ich częstotliwość. Nie ma w tym żadnej logiki.  Obawiam się, że jeśli dalej będą Państwo iść tą drogą, to mieszkańcy Jelonek będą zmuszeni wsiąść do 

samochodów, żeby móc dojechać do swoich miejsc pracy, ośrodków zdrowia, urzędów, szkół i uczelni, co z pewnością nie będzie korzystne dla miasta i jego mieszkańców. Ale prowadzenie dalszej 

takiej polityki przez ZTM będzie do tego prowadzić.

Dzień dobry,

jako mieszkaniec południowej części Bemowa najczęściej korzystam z autobusów nr 105 oraz 112. Jak najbardziej jestem za skróceniem linii 105 do przystanku "Metro rondo Daszyńskiego". Dobrym 

pomysłem wydaje się również otworzenie linii 105B. Jedyne czego się obawiam to zatłoczonych autobusów 105 w porannych godzinach szczytu na odcinku "os. górczewska"- "Fort Wola". Już teraz, 

wsiadając na przystanku "Sternicza" przy aktualnej częstotliwości zdarza mi się w godzinach między 7-8 rano jechać w zatłoczonym autobusie. Ogromna prośba o przeanalizowanie częstotliwości 

porannych kursów linii 105 z "os. górczewska".

Skrócenie linii 112 to znany chyba wszystkim temat i tutaj jestem za pozostawieniem tej linii na obecnej trasie i nie otwieranie nowej linii 271. Aby dojechać do stacji metra "Księcia Janusza"mieszkańcy 

południowej części jelonek będą korzystać z linii 190 lub kierować się autobusem nr 105 do stacji "rondo Daszyńskiego".

Szanowni Państwo!

 

Niepokoi mnie nieco Państwa przekonanie, że uruchamiając metro w naszej okolicy zapewniają nam Państwo doskonałe połączenie ze wszystkimi dzielnicami w Warszawie. Pozwolę sobie być 

odmiennego zdania. Tym bardziej, że zamierzają nam Państwo zostawić tylko jeden autobus - 190.

 

Mieszkam w pobliżu skrzyżowania ulic Płockiej i Górczewskiej.

 

Z mojego miejsca zamieszkania zawsze było łatwo wszędzie dojechać. To się niestety bardzo zmieniło. Najbardziej martwi mnie planowane wycofanie z mojej lokalizacji autobusów 520 i 109. Do pracy 

jeżdżę na Mokotów. Niestety na przestrzeni kilku lat wycofali Państwo wszystkie autobusy (522, 501, 119, E-2), które dawały mi bezpośredni dojazd na Mokotów.

 

Linia 520 przynajmniej pozwala na dogodną przesiadkę, tzn. przesiadka jest tylko jedna i obydwa autobusy, z których korzystam zatrzymują się na tym samym przystanku. Sytuacji, w której zmuszona 

jestem biegać między dwoma peronami i na końcu jeszcze przesiadać się do autobusu, dogodną przesiadką nazwać nie mogę. Poza tym linia 520 zapewnia nam wygodne połączenie z kilkoma innymi 

dzielnicami jak np. Sródmieście, Marysin.

 

Jeśli chodzi o autobus linii 109. Linia ta dawała nam wygodny, bezpośredni dojazd na Dworzec Centralny i w miarę wygodny dojazd do Szpitala Wolskiego. Z przystanku tego autobusu jest najbliżej do 

głównego wejścia do Szpitala i jednocześnie do przychodni przyszpitalnej, z której korzystam ja sama, moja rodzina i sąsiedzi. Niestety autobus ten ma nas omijać. Bardzo żałujemy, że nie planują 

Państwo przywrócenia tej linii na starą trasę. 

 

Z pewnością są osoby, dla których metro to świetne rozwiązanie. Ja czytając o planowanych przez Państwa zmianach poczułam się odcięta od świata. Z naszej okolicy zawsze było łatwo dojechać do 

innych części Warszawy, szkoda, że metro to zmienia na gorsze. Takie odnoszę wrażenie.

 

Miałam okazję uczestniczyć w organizowanych przez Państwa konsultacjach. W rozmowie z Państwa przedstawicielem usłyszałam argument, jak dla mnie nie do przyjęcia. Pan stwierdził, że niestety 

brakuje pieniędzy na komunikację np. w Białołęce i po to żeby uruchomić kolejne linie tam, trzeba zlikwidować linie na Woli. Bo my przecież mamy metro.... Muszę stwierdzić egoistycznie, że bardziej 

martwię się o komunikację na Woli niż w Białołęce. Nie godzę się z takimi stwierdzeniami. Jak dla mnie metro nie załatwia sprawy komunikacji na Woli. Państwo pewnie i tak wprowadzicie zmiany jakie 

zaplanowaliście a te wszystkie konsultacje są tyko po to, żebyśmy mieli poczucie, że cokolwiek w tej kwestii od nas zależy. Szkoda.

 

Z poważaniem 

Proszę o pozostawienie linii 520 do ul. Olbrachta oraz 171 na istniejącej trasie przez Plac Bankowy. Przed budową metra było doskonałe połączenie między ul. Ks. Janusza a Placem Bankowym. 

Obecnie jest i pozostanie tylko 190, które często nie jeździ zgodnie z rozkładem. W związku ze zbliżającym się otwarciem wolskiego odcinka drugiej linii metra i co za tym idzie zmianą układu komunikacyjnego postuluje o:

- Zmianę trasy autobusu 154/184 tak aby przejeżdżał ulicą Połczyńską i Wolską w stronę Dw. Zachodniego, który zapewnia dogodne przesiadki na Służewiec/Lotnisko Chopina, a także na drugi brzeg 

Wisły.

- Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem jej kursowania do ulicy Browarnej,

- Uruchomienie lini 105 "bis" startującej w porannym szczycie komunikacyjnym z cmentarza wolskiego,

- Wydłużenie lini 255 do ulicy Emili Plater (tak jak podczas zamknięcia stacji metra Rondo Daszyńskiego).

Odolany to szybko zabudowywany obszar, gdzie ciągle oddawane są nowe inwestycje mieszkaniowego, a szacowana liczba mieszkańców ma sięgać nawet 30 000 osób, dlatego też niezbędne jest 

dołożenie dodatkowych połączeń z innymi rejonami miasta.

Witam .

Zwracam się jako mieszaniec Warszawy i osoba korzystająca codziennie z komunikacji publicznej 

o przywrócenie na stara trasę linii 167. Autobus ten został zabrany z dzielnicy Bielany i już nie ma pętli na Chomiczówce tylko gdzieś na Woli  .Pomimo bardzo dużego  sprzeciwu mieszkańców ZTM 

zabrał nam tą tak potrzebną linie. W sposób pokrętny tłumaczono że ma to związek z budową dalszych przystanków drugiej linii metra. Już niedługo kończy się w/w budowa  i nic już nie powinno stać na 

przeszkodzie aby ZTM   zwróciło 167 na starą trasę. Na obecną chwilę dzielnica Bielany nie ma bezpośredniego połączenia z dzielnicą Ochota ,Wola a niedługo jak 171 skrócą trasę to i z 

Śródmieściem. Jedyne połączenie na dzień dzisiejszy z  Mokotowem to dwie dublujące się linie 116 i 180 .Bardzo proszę o przywrócenie tej linii  jest to bardzo ważne połączenie i ekonomicznie 

umocowane gdyż duża ilość pasażerów  korzystała by z tej linii . Dzień dobry, 

1. Likwidacja autobusów przejeżdżających przez Młynów ulicą Górczewską czyli 171, 520 i E-2 spowoduje, że mieszkańcy tej części osiedla w zasadzie zostają bez środków transportu w obrębie 

dzielnicy.  Autobus 190 pokonujący długą trasę z pętli z os. Górczewska będzie jeździł z opóźnieniem i będzie załadowany ludźmi, a do tego będzie dojeżdżał na bardzo zatłoczony przystanek 

autobusowo-tramwajowy przy stacji metra Arsenał, z którego już teraz nie sposób się wydostać, gdyż w godzinach porannych i południowych jest tam straszny ścisk. Dojście do przystanków przy pl. 

Bankowym  zajmuje więcej czasu niż sama podróż.

2. Szczególnie ważne dla mieszkańców tej części Woli jest połączenie linią 520 ze szpitalem onkologicznym przy ul. Fieldorfa i odwrotnie - ze szpitalem przy ul. Płockiej. Podróż autobusem (nawet 

stojącym w korkach) i tak jest lepsza dla chorego onkologicznie niż podróż zatłoczonym metrem. Nie zabierajcie tego połączenia!

3. W nowym rozkładzie nie został przewidziany ani jeden autobus skręcający z al. Solidarności w prawo, w ul. Marszałkowską przy pl. Bankowym, mimo, że jest tam bardzo dobra baza przesiadkowa do 

autobusów i tramwajów jadących w kierunku Muranowa, Pl. Teatralnego, pl. Piłsudskiego i Krakowskiego Przedmieścia/Nowego Światu. Z tego rozwiązania korzysta bardzo dużo osób. Z żadnej stacji 

metra nie da się dojechać w te okolice, tylko autobusem z pl. Bankowego. Przynajmniej jeden autobus powinien dawać taką możliwość.

Podróż z Młynowa na pl. Bankowy to w tej chwili 10 min. - jazda metrem z przesiadką do 1 linii przy "zatkanej" stacji Świętokrzyska wydłuży ten czas do ok. pół godziny aby dojechać w to samo miejsce. 

Dla osób mniej mobilnych, starszych jest to wręcz niewykonalna podróż, ze względu na konieczność pokonywania stromych schodów w metrze (przy wolno jeżdżących, zatłoczonych i awaryjnych 

windach).

4. Zlikwidowanie na tej trasie autobusów pośpiesznych (520 i E-2)  pozwalających na szybsze przemieszczanie się zwłaszcza w godzinach szczytu jest działaniem wbrew mieszkańcom korzystającym z 

transportu zbiorowego. Kilka przesiadek rano, aby dojechać w kierunku Wilanowa czy trasy Łazienkowskiej zmusza do wyboru samochodu nie transportu miejskiego. 

5. Przez ponad 2 lata mieszkańcy Młynowa byli skazani na wielkie niedogodności przy remoncie ul. Leszno. Autobusy jeździły objazdami, stały w korkach. Miało być lepiej. Teraz okazuje się, że z tej 

ulicy zostaną zlikwidowane autobusy, czyli skorzystają na remoncie tylko jeżdżący samochodami, a nie użytkownicy transportu zbiorowego.  Czujemy się oszukani. Tą trasą powinny jeździć autobusy, 

gdyż nie pokrywa się ani z tramwajami, ani z metrem.

Zaprezentowany rozkład autobusów po otwarciu metra na Woli jest dostosowany tylko do mieszkańców z dalekich dzielnic miasta, gdyż tylko oni będą mieli zapewniony bardzo dobry dowóz do 

początkowej stacji 2 linii metra. Mieszkańcy Młynowa po znoszeniu trudów kilkuletniej budowy zostają skazani na przemieszczanie się po dzielnicy głównie pieszo, gdyż czas dojścia do stacji metra i 

później z niej wyjścia zajmie więcej czasu niż cała podróż. Metro nie dojeżdża wszędzie, a jego budowa jeszcze nie jest ukończona i stwarza więcej utrudnień niż udogodnień, zaś ZTM swoimi 

propozycjami likwidacji kursów autobusów przyczyni się do zwiększenia i tak już bardzo uciążliwego i dużego ruchu samochodowego w tej części miasta. 

z poważaniem



Dzień dobry,

W ramach konsultacji zmian tras autobusów po otwarciu metra na Woli 

przesyłam poniżej swoje uwagi.

Uwagi ogólne:

1. Zapewnić bezpośrednie połączenie autobusowe Jelonek z Dw. Zachodnim i 

dalej do Ronda Daszyńskiego. W szybkim tempie rozwija się dzielnica 

biurowa wzdłuż Al. Jerozolimskich. Nie ma ona bezpośredniego połączenia 

autobusowego z południową częścią Bemowa oraz drugą linią metra przez co 

wielu mieszkańców z drodze do pracy korzysta obecnie z przesiadek w 

godzinach szczytu. Linia autobusowa na trasie Jelonki - Dw. Zachodni - 

Rondo Daszyńskiego zapewni też wielu mieszkańcom Woli i Bemowa 

bezpośredni dojazd do najbliższego dworca kolejowego.

2. Linie autobusowe, których zawrotki zaplanowano przy stacji metra 

Księcia Janusza wydłużyć do stacji metra Młynów (skoro i tak mogą 

zawrócić dopiero na Rondzie "Ziutka") lub do pętli Koło (krótsze 

pojazdy). Zapewni to dodatkowe połączenia między z węzłem przesiadkowym 

przy linii kolejowej oraz połączenie z bazarem na Kole.

Uwagi szczegółowe:

102 i 202 - nie mieszam się

103 - brak uwag

105 - rozdzielić na dwie linie (105 i 155), które będą kursować na 

trasach: 105 Cm. Wolski - - Kasprzaka - Grzybowska - Tamka - Browarna i 

155 Os. Górczewska - Wolska - Rondo Daszyńskiego. Dzielnica biznesowa na 

Woli to nie tylko okolice Ronda Daszyńskiego, ale też cały ciąg 

biurowców wzdłuż Grzybowskiej. Po zabraniu z Grzybowskiej 102 nadal 

będzie potrzeba kursowania tam dwóch linii autobusowych, które powinny 

zapewniać dojazd od dużych węzłów przesiadkowych Woli i Śródmieścia.

106 - zamiast do pętli przy Browarnej, to skierować od Grzybowskiej 

przez Marszałkowską, Al. Jerozolimskie i Książęcą na Torwar w zamian za 171

109 - połączyć z linią 249

112 - bez uwag

129 - bez uwag

136 - bez uwag

149 - wydłużyć przez Deotymy do pętli Koło

154 - zachować przejazd przez Elekcyjną zamiast przez Redutową. Jest to 

trasa szybsza, gdyż wykorzystuje buspas na Elekcyjnej i zapewnia 

wygodniejsze przesiadki na stacji metra Księcia Janusza.

155 - patrz 105

167 - zachować trasę przez Redutową, która jest krótsza i szybsza. Z 

pętli Znana powinny jeździć dwie częste linie obsługiwane autobusami 

przegubowymi - jedna na Ochotę przez Redutową (właśnie 167) i druga 

przez stację metra Księcia Janusza na Bemowo i Bielany (patrz 197).

171 - patrz uwaga ogólna 2.

184 - zachować przejazd przez Dw. Zachodni i Szczęśliwicką, aby zapewnić 

dojazd do dworca i dzielnicy biurowej.

190 - bez uwag

197 - podzielić na dwie linie, z których jedna będzie kursować na trasie 

z Gwiaździstej do Ursusa, zaś druga Metro Słodowiec (zawrotka na 

rondzie, postój na jezdni przy metrze) - Sacharowa - Marymoncka - Al. 

Zjednoczenia - Metro Stare Bielany - Obrońców Tobruku - Ciołka - Metro 

Księcia Janusza - Znana. Zmiana na Bielanach poprawi obsługę ważnych 

celów i źródeł jak AWF, IMGW, osiedla, szkoły. Umożliwi lepsze 

skomunikowanie z innymi liniami, w tym przesiadki z/do tramwajów 

(Białołęka, Praga, Grochów). Na Ulrychowie zaś pozwoli na obsługę 

osiedla często kursującą linią do metra.

201 - Zamiast na pętlę Znana skierować na pętlę Cmentarz Wolski. Jest to 

linia obsługiwana krótkimi pojazdami, więc nie powinna kończyć na pętli 

Znana, gdzie można się spodziewać dużych potrzeb przewozowych do stacji 

metra.

271 - patrz uwaga ogólna 2. Proponuję zmianę numeru na 113.

517 - Wydłużenie linii do Torwaru narażą ja na powstawanie opóźnień i 

likwidację potrzebnych przystanków na Solcu, dlatego proponuję 

zachowanie obecnej trasy do Centrum i skierowanie na Torwar linii 106.

520 - Konieczne jest zachowanie obecnego skrętu z Marszałkowskiej w Al. 

Solidarności. Dlatego linia 520 powinna nadal jeździć na Wolę, może 

nawet na Znaną.

E-2 - bez uwag

714, 719, 729 - patrz uwaga ogólna 2.Dzień dobry, 

Chciałbym zgłosić zastrzeżenia do zaproponowanych zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu nowych stacji metra. Jestem mieszkańcem stosunkowo nowego osiedla Bliska Wola, na którym obecnie 

mieszka kilka tysięcy Warszawiaków (w roku 2022 będzie to już ponad 12,5 tysiąca osób). Jedyną możliwością transportu są dla nas autobusy z przystanku Ordona. Obecnie jest ich dużo i odjeżdżają w 

różnie strony, co sprawia że transport jest w gruncie rzeczy wygodny. Jednak w porannym szczycie autobusy są zatłoczone do granic możliwości i nawet przejazd na Rondo Daszyńskiego oznacza 

walkę o miejsce w przeładowanym autobusie, a następnie jazdę w warunkach zagrażających bezpieczeństwu. Z naszego przystanku korzystają nie tylko mieszkańcy Bliskiej Woli, ale też osoby z 

rozbudowującej się ulicy Jana Kazimierza, a wkrótce dołączą do nich mieszkańcy wykańczanych właśnie inwestycji na działkach Ordona 9 i Ordona 11. Wiele osób korzysta z tego przystanku, gdyż 

najbliższa linia tramwajowa jest znacznie oddalona (szczególnie jak na warszawskie standardy). 

Proponowane przez Państwa zmiany tras autobusowych z pominięciem przystanku Ordona, skracanie linii, a nawet ich likwidacja są dla nas wyraźnym ciosem. Nie będziemy już mieli możliwości 

bezpośredniego transportu na Torwar, Pragę, Stare Miasto... a pozostałe linie z całą pewnością nie pokryją nawet zapotrzebowania na transport do Ronda Daszyńskiego. 

Nie wszyscy chcą przesiadać się do metra. Nie wszystkim to pasuje. Proszę wziąć to pod uwagę. Łącznik pomiędzy liniami M1 i M2 jest porażką architektoniczną, i proszę mi wybaczyć, ale wolę 

pojechać kawałek dalej autobusem niż na siłę przesiadać się w metro, co i tak sumarycznie zwiększy czas transportu, zmniejszy komfort oraz (ze względu na skrajne zatłoczenie) zagraża 

bezpieczeństwu. 

Proszę przemyśleć zmiany w komunikacji, ponieważ w tej chwili krzywdzą Państwo wiele tysięcy mieszkańców Odolan, którzy do metra nie mają po drodze a proponowane zmiany przyczynią się do 

utrudnienia transportu i - siłą rzeczy - przesiadką we własne samochody. Szanowni Państwo,

w ramach konsultacji społecznych, odnoszących się do zmian tras linii autobusowych, wnioskuję o:

- Zmianę trasy autobusu 154/184 tak aby przejeżdżał ulicą Połczyńską i Wolską w stronę Dw. Zachodniego, który zapewnia dogodne przesiadki na Służewiec/Lotnisko Chopina, a także na drugi brzeg 

Wisły.

- Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem jej kursowania do ulicy Browarnej,

- Uruchomienie lini 105 "bis" startującej w porannym szczycie komunikacyjnym z cmentarza wolskiego,

- Wydłużenie lini 255 do ulicy Emili Plater (tak jak podczas zamknięcia stacji metra Rondo Daszyńskiego).



Dzień dobry,

jako mieszkanka Odolan korzystająca codziennie z komunikacji miejskiej, chciałabym zgłosić swoje uwagi do planu rozkładu jazdy po uruchomieniu metra. 

Już teraz między godzina 8 a 9 ledwo mieścimy się w autobusach jeżdżących na Rondo Daszynskiego, wiec obcięcie aż tak wielu połączeń sparaliżuje poranki w komunikacji miejskiej.

Po drugie, do najbliższego metra z Orodona mamy dość daleko, wiec odcinanie autobusu 105 czy 171 jadących do centrum będzie dużym kłopotem dla tysięcy mieszkańców Odolan. Proponuje 

zostawić choć jedna z tych linii na Kasprzaka.

Przez Elelkcyjna przejeżdża wiele linii i dodatkowo tramwaj, byłoby super zostawić dalekobieżne 190 czy 171 na Kasprzaka, gdzie w innym wypadku jesteśmy odcięci od kolejnego węzła 

komunikacyjnego olbrzymim terenem PGiNG.

Nie chce żeby zmiany w ZTM zmusiły mnie do kupna samochodu i dokładania się do potwornych korków co rano na Jana Kazimierza.

Ostatnia rzecz to linie nocne. W tym momencie z Ronda Daszynskiego nie można dostać się na Odolany po 23. Czy można coś z tym zrobić?

Szanowni Państwo!

Z przykrością obserwujemy dalsze dewastowanie komunikacji miejskiej na

Jelonkach (Bemowie).  Chodzi o odcinek wzdłuż Powstańców Śląskich między

Czumy i Człuchowską.

Już po likwidacji tramwaju nr 8 protestowaliśmy - bezskutecznie.

Pojawił się nr 11 - nie dowoził do centrum, ale przynajmniej do pl.

Zawiszy, dziś już nawet tego nie ma. By dojechać do pl. Zawiszy z

Jelonek - trzeba się przesiadać!!!  Jest to skandaliczne nieliczenie

się z mieszkańcami i lekceważenie ich.

Likwidacja licznych linii łączących nas z centrum miasta: 106, 506,

501 oraz 184 (z Dw. Zachodnim) to kolejne kamienie milowe niszczącej

działalności ZTM od wielu lat.

Nie liczę zatem, by miał stać się cud i nasz głos został wysłuchany,

lecz byśmy nie mogli zarzucić sobie bezczynności - piszemy:

112 - Kiedyś na Bielany można było dojechać dwoma autobusami: 184 i 112. Po

zabraniu 184 z tej trasy, zostało jeszcze 112. Teraz zabieracie ten

ostatni autobus - i w razie awarii tramwajów nie będzie już jak dojechać

na Bemowo, Bielany czy Bródno. 

Domagamy się pozostawienia nam linii nr 112 na stałej trasie - tak jak jest.

E2 - powinno docelowo wrócić na starą trasę.

167 - nie rozumiem, dlaczego między ulicami Kasprzaka a Elekcyjną dubluje 154 i 184. 

Kiedyś 167 skręcało z al. Prymasa Tysiąclecia w ul. Wolską, ułatwiając dojazd do domu mieszkańcom Osiedla Wolska i wszystkim, którzy chcieliby dojechać do Wolskiej w okolicy al. Prymasa 

Tysiąclecia. Skręt 167 w Kasprzaka jest bez sensu, bo na tym odcinku jest kilka autobusów i w godzinach szczytu nawet one mają problem z przejechaniem przez rondo.

Bez zmian od lat żądamy przywrócenia tramwaju nr 8 lub wydłużenia trasy 11 do Zielenieckiej, ewntualnie innego środka komunikacji łączącego nas z ciągiem Al. Jerozolimskich.

Brak autobusu na długim odcinku ul. Wolskiej to fatalny pomysł - w razie awarii tramwajów nie ma jak dostać się do centrum. Należy niezwłocznie tę trasę uzupełnić przywracając lub tworząc linię, która 

prowadziłaby np. od pętli Górczewska ulicami: Górczewska, Powstańców Ślaskich, Połczyńska, Wolska, al. Solidarności - i dalej np. do pl. Piłsudskiego, albo do Targowej.

Brak uwzględnienia powyższych uwag oznacza, że wbrew deklaracjom - miasto stawia na własne samochody mieszkańców. W sytuacji, gdy dojazd do wielu ważnych punktów na mapie Warszawy jest 

niemożliwy bez co najmniej jednej przesiadki - własny samochód stanowi jedyne racjonalne rozwiązanie.

Z nadzieją na powrót do dawnych dobrych praktyk, gdy kolejne zmiany istotnie poprawiały komunikację i ułatwiały mieszkańcom dojazd do celu podróży

Uprzejmię zgłaszam się z prośbą o zwiększenie liczby autobusów linii 136, prośbę argumentuje w następujący sposób: 

-linia 136 często nie przyjeżdża na czas, co skutkuje wydłużeniem oczekiwania, częste są przypadki, gdy pierwszy autobus przyjedzie minute za wcześnie, a kolejny 5 minut później

-jest to jedyna linia, która łączy Wole z kilkoma szpitalami, więc jest ona niezbędna dla wielu osób w starszym wieku, którzy nie posiadają, bądź nie są w stanie prowadzić samochodów

-w wyżej wymienionych szpitalach zajęcia ma wielu studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a po drugiej stronie ulicy Uniwersytetu Warszawskeigo 

-autobusy są przepełnione 

Witam, Proszę, aby nie likwidować linii 103, 102, 136 przejazd od ul. Wolskiej do ul. Obozowej.

Powinien być 1 wspólny przystanek jak wysiądzie się z metra ul. Wolska róg Płocka aby przesiaść się w jeden z 3 autobusów wymienionych na 1 wspólnym przystanku. Za duża rozpiętość czasu jest 

teraz na przystanku gdzie są tylko 2 autobusy przy Wolskiej róg Płocka

Zwracam sie z uprzejmą prośbą o zwiększenie częstotliwości autobusu linii 136. Prośbę swoją argumentuję faktem, iż trasa tego autobusu przebiega między trzema różnymi szpitalami. Jest to jedyne 

połączenie Woli i Ochoty na tej trasie. Jako przedstawicielka studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego muszę z przykrością stwierdzić, że często spóźniamy się na zajęcia w szpitalach, 

ponieważ autobus nie przyjeżdża na czas oraz jest mocno przepełniony. Niejednokrotnie pasażerowie nie mieszczą się w autobusie. Ponadto trasa 136 przebiega przy Mordorze co skutkuje podobną 

sytuacja na Mokotowie. 

Liczę na przychylne rozpatrzenie mojej prośby

Dzień dobry,

W ramach konsultacji w sprawie zmian rozkładu jazdy ZTM chciałabym podzielić się uwagą na temat proponowanych zmian rozkładu autobusów nr 105 oraz 171.

Uważam wprowadzenie zmian trasy autobusu 105, gdzie wszystkie kursy dojeżdżałyby jedynie do Ronda Daszyńskiego i jeździłyby rzadziej niż dotychczas za zły pomysł. W chwili obecnej przed 

otwarciem kolejnego etapu II linii metra, już jest mało kursów jeżdżących bezpośrednio z naszej części Woli czy też Bemowa do centrum. W godzinach szczytu autobusy te są zapchane. Dlatego 

uważam likwidacje kursów 105 jeżdżących do Browarnej, czy też kursowania linii 171 na Torwar za niewłaściwe. Warto dodać, że metro w układzie dwóch linii nie dociera wszędzie do centrum miasta, 

przesiadanie się więc z autobusu na II linię metra, potem na I linię metra i kolejno jeszcze na autobus czy tramwaj aby dotrzeć np. w okolice Placu Trzech Krzyży czy na Torwar, który jest miejscem 

dużych imprez kulturalnych i sportowych, wydłuża znacznie czas podróży.

W związku z tym postuluję:

    Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej do Browarnej,

    Utrzymanie kursowania linii 171 w obecnej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej na Torwar.Szanowni Państwo, chciałabym dołożyć swój głos w sprawie likwidacji linii 155 w związku z otwarciem nowej linii metra. Otóż zlikwidowanie tej linii spowoduje znaczne wydłużenie czasu dojazdu do 

Ronda Daszyńskiego mieszkańcom ul. Pustola, do których również się zaliczam. Obecnie dojazd z przystanku Pustola do Ronda Daszyńskiego zajmuje bez korków 13 minut linią 155. Po zmianach 

dotarcie do metra zajmie nam 10 minut, a podróż nim kolejne kilkanaście minut. Na osiedlu mieszka dużo starszych osób, którym znacznie wygodniej podróżować bezpośrednim autobusem niż iśc 

ponad kilometr lub dojechać do metra i z przesiadką ruszyć w dalszą podróż. Ponadto z dwóch szkół (na Redutowej i Olbrachta) dzieci dojeżdżają samodzielnie na zajecia MOS Wola na Rogalińską. Po 

wycofaniu 155 dzieci nie będą miały możliwości dojazdu bez przesiadki. Bezpośredni dojazd jest dla nich ważny ze względów bezpieczeństwa, ale też z powodu małej ilości czasu między treninagami a 

lekcjami. 

Proszę o uwzględnienie moich uwag.

Dzień dobry, 

Uważam, że przy projekcie zmian tras linii autobusowych należy wziąć pod uwagę zwiększoną ilość pasażerów z Odolan (od czasu zmiany tras na czas budowy metra zwiększyła się zdecydowanie ilość 

mieszkańców Odolan). Obawiam się,że proponowana ilość połączeń ul.Kasprzaka - Metro Rondo Daszyńskiego będzie niewystarczająca. Przy obecnym stanie w autobusach jest tłok, jak odejdą 3 

autobusy (155,171,190) będzie jeszcze gorzej.



Dobry wieczór,

Kontaktuję się z Państwem w sprawie proponowanych przez ZTM zmian dotyczących komunikacji miejskiej związanych z otwarciem nowych stacji metra na Woli. Jestem mieszkańcem Odolan, miejsca 

gdzie wraz z nowymi osiedlami przybyło kilkanaście/kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, a ZTM zamiast zwiększyć częstotliwość i ilość autobusów, usuwa je lub zmienia trasy omijając przystanek Ordona 

czy PKP Kasprzaka (Kasprzaka). Już teraz autobusy są bardzo przepełnione w godzinach porannego szczytu. 

Chciałabym zwrócić uwagę na kilka konkretnych kwestii. 

1. Skrócenie trasy autobusu 105 do Ronda Daszyńskiego znacznie wydłuży i utrudni transport w okolice Starego Miasta, nie wspominając o jednoczesnym ominięciu ulic Ordona i Kasprzaka przez 

autobus linii 190. 

2. Jedyny autobus, który pozwalał dotrzeć do Placu Trzech Krzyży tzn. 171 z Kasprzaka/Ordona będzie omijał ten przystanek. Czas trwania podróży z przesiadkami jest znacznie dłuższy i metro za 

wiele nie zmienia w tej kwestii, ponieważ nie jeździ ono do Placu Trzech Krzyży i jego okolic.

3. Anulowanie autobusu nr 155 sprawia, że i tak bardzo zatłoczone poranne autobusy jadące do Ronda Daszyńskiego będą jeszcze bardziej przepełnione i będzie ich mniej.( brak 155, 171 i 190) 

Obecnie trzeba często poczekać na kolejny autobus, bo pasażerowie wsiadający na Ordona nie mogą się zmieścić do pojazdu w godzinach porannego szczytu. 

4. Jedynym autobusem jadącym z Ordona na Dworzec Centralny pozostanie 109, to stanowczo za mało jak na tak olbrzymie osiedle jakim są cały czas rozrastające się Odolany. 

5. Autobus linii 136 jest jedynym autobusem łączącym Wolę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Szpitalem na Banacha, a także ul. Wołoską i jej okolicami. Jest to autobus, który notorycznie 

się spóźnia i często pasażerowie w godzinach rannych nie są w stanie się do niego zmieścić. Zarówno są to studenci uniwersytetu, starsze osoby jadące do szpitala, ale także pracownicy popularnego 

Mordoru. Skoro na 4. Przystanku od początku trasy często jest to już 10 minut opóźnienia nie można wprowadzić dodatkowego pojazdu, który mógłby wyrównać straty na trasach lub częstszego 

kursowania autobusu chociażby w godzinach 7-9? Jak rozumiem te duże opóźnienia wynikają ze zbyt małego taboru i tego, że rozpoczynający trasę autobus jest autobusem, który wraca z przeciwnej 

trasy i rozpoczyna podróż na 1. przystanku już z opóźnieniem..

Mam nadzieję, że wszystkie wprowadzone zmiany będą przemyślane, udane i nie skierowane tylko i wyłącznie w kierunku mieszkańców okolic nowych stacji metra. 

Witam

Nie rozumiem kompletnie jak możecie Panstwo likwidować linie 155 i skracać kurs 105. A już kompletnie niewyobrażalne jest dla nas zabranie 171i 190 z Kasprzaka/Ordona. 

Przecież te wszystkie linie - 155,171 i 190 ratują nas przy kompletnie zapełnionych 105kach. Wielokrotnie muszę przepuszczać przepełnione autobusy i zabierać się 4-5 kursem do metra. Przecież na 

JK zamieszkało w ostatnich 3 latach tysiące ludzi. Właśnie kończy się budować kolejne kilka etapów Bliskiej Woli i zwolni Invest przy Kasprzaka. Jak ci ludzie maja się stamtąd wydostać do centrum? 

Linia 190 jest jedyna komunikacja od Ordona do Metra Ratusz by nie iść na tramwaj. A linia 171 jedynym dojazdem do Centrum bezpośrednio. Naszej organizacji ruchu wiele brakuje - ja np. dojeżdżam 

codziennie niemal 40 min trzema środkami komunikacji na płac Konstytucji bo nie ma bezpośredniego dogodnegonpolaczenia ani bezpośredniej ścieżki rowerowej. Jak zabierzecie mi te dodatkowe 

autobusy - czemu się zdecydowanie sprzeciwiam- moja droga do pracy wydłuży się o kolejne naście minut i zostanie mi przesiąść się na auto którym jedzie się 20 min ta sama trasę. A chyba nie o to ma 

chodzić w komunikacji miejskiej by do niej ludzi zniechęcać. 

Prosze o zostawienie linii 171 i 190 na Kasprzaka/Ordona i pozostawienie chociaż wybranych kursów 105 na Królewska. 

Dzień dobry,

w związku z przeprowadzanymi konsultacjami odnośnie zmian w komunikacji, zwracam się z wnioskiem o przywrócenie linii autobusowej 167 z pętli "Chomiczówka" która kursowała do ul. Grójeckiej, 

mam problem z dojazdem na Ochotę na ul. Pawińskiego/Dickensa do pracy. Nadmieniam, iź osiedle Chomiczówka na tą chwilę nie ma żadnego połączenia z Ochotą, kiedyś jeszcze jeździł tramwaj 29.

Ewentualnie zmianę trasy linii 184 puszczając ją przez ul. Conrada ale żeby trasę przez Ochotę kończyła jadąc przez ul. Grójecką i z Grójeckie skręcała w Dickensa jadąc na pętlę. Byłoby to też 

połaczenie ze Szpitalem na ul. Banacha.

Proszę również o możliwość dojazdu z ul. Conrada/Kwitnącej do Wola Park.

Linia 171 z pętli Chomiczówki może być w zamian usunięta.

Witam, 

Sądzę, że po otwarciu nowych stacji linii M2 autobus 109 powinien kursować starą trasą tj. ulicą Płocką. W obecnej chwili bezpośrednią możliwością dostania się na Dworzec Centralny który jest dużym 

węzłem przesiadkowym jest tramwaj 10 jak i linia 109. Linia 109 jeździ Kasprzaka i najbliższy przystanek dla bloków przy Płockiej w pobliżu Wolskiej to przystanek Szpital Wolski. Natomiast w przypadku 

tramwaju 10 ze względu na to że kursują głównie stare składy to osoby z ograniczoną mobilnością czy osoby z wózkami nie są w stanie w sposób szybki dostać się do Dworca. Jeśli pracuje się poza 

linią metra M1 i M2 bezpośrednie połączenie w Dworcem Centralnym jest kluczowe.

Dzień dobry,

Jestem studentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i w ramach trwających konsultacji chciałabym zgłosić prośbę by autobus nr 136 jeździł częściej niż co 10’ przed godziną 8:00. Jest to jedyny 

autobus jadący z Woli na kampus uniwersytecki WUMu i do szpitala na ulicy Spartańskiej. Co więcej autobus często jeździ bardzo przepełniony (niekiedy trzeba czekać na następny) lub nie jeździ 

według schematu. Większa ilość autobusów nr 136 przed godziną 8:00 w kierunku ulicy Cynamonowej będzie bardzo dużym ułatwieniem.

Bardzo dziękuję za przekazanie dalej mojej prośby.

Dobry wieczór,

Chciałbym wypowiedzieć się w temacie likwidacji linii 155, po wprowadzeniu wydłużonej trasy metra. Dla osób jeżdżących z rejonu Ulrychowa będzie do bardzo duże utrudnienie. Likwidacja linii wymusza 

na pasażerach minimum dwie przesiadki w celu dojechania w rejon ronda Daszyńskiego. Proszę pomyśleć o osobach niepełnosprawnych, na wózkach, kobietach ciężarnych i matek z dziećmi, dla 

których każda z przesiadek, to duży problem. Bezpośrednia komunikacja – szczególnie w rejon w tej chwili mocno biznesowy wydaje się być niezbędna. W przypadku awarii metra dojazd do centrum 

będzie dużym wyzwaniem. Metro z pewnością ułatwi komunikację, ale proszę pamiętać również o alternatywach. Mam wrażenie, że sprawa nie była konsultowana z mieszkańcami, a jedynie oparta na 

„licznikach” pasażerów, a nie powinno to chyba tak wyglądać.

Szanowni Państwo,

Chciałbym uprzejmie zgłosić uwagę dotyczącą kursowania linii 136. Mieszkam na Wygledowie (skrzyżowanie ulic Woronicza i Wołoskiej), autobus 136 jest jedynym środkiem transportu umożliwiającym 

mi dostanie się do mojej uczelni (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Niestety oprócz uciążliwej trasy (mam na myśli głównie prawoskręt z ulicy Raclawickiej w Zwirki i Wigury), największą zmorą jest 

niewspółmierność przyjazdów autobusu w stosunku do widniejącego rozkładu. Skutkowało to niestety częstymi spóźnieniami na zajęcia, choć i tak czas przeznaczany na dojazd zakładałem z dużą 

nadwyżką. Wg mojego skromnego zdania, najlepszym i tym samym najłatwiejszym (brak konieczności zmieniania infrastruktury drogowej takiej jak buspasy, dodatkowe prawoskręty itd.) rozwiązaniem 

byłoby zwiększenie częstotliwości kursowania. Jestem przekonany, iż przyczyniło by się to do poprawienia komfortu bardzo dużej liczby pasażerów, gdyż z linii tej korzysta wiele osób, nie mając żadnej 

transportowej alternatywy.

Szanowni Państwo, 

Pisze w związku z konsultacjami dotyczącymi tras autobusów po otwarciu metra na Woli.

Kilka lat temu, kiedy ruszała budowa metra na Bemowo zmienili Państwo trasę lini 167 argumentując to zamknięciem ulicy, placem budowy, etc...

Teraz, kiedy budowa się skończyła i linia 167 mogłaby wrócić na dawna trasę nie planują Państwo tego. Argumentując tym razem dostosowaniem komunikacji do oddanego wladnie do użytku nowego 

odcinka metra. 

Tyle, że w przypadku tysięcy mieszkańców Chomiczowka metro nic nie zmienia. 

Bo nie ma metra na Chomiczowce! 

I tak trzeba do niego dojechać. Czy to do M1 czy do 7M2. 

Mieszkam na Starej Ochocie. I nie mam samochodu. Chcąc nie chcąc zdana jestem na komunikację miejską lub Ubera.  Moi rodzice natomiast mieszkają na Chomiczowce. Linia 167 znakomicie łączyla 

te dwie dzielnice i nas. Od zmiany jej trasy droga Ochota-Chomiczowka wymaga i więcej czasu i przesiadek. 

Mnie metro nie pomaga w komunikacji z rodzicami. 

Ani na Ochocie ani na Chomiczowce go nie ma. Po co mi autobusy czy tramwaje, które dowoza mnie jedynie do i od metra?..

Zgodnie z sugerowana przez Państwa koncepcja, że metrem najlepiej powinnam zatem ze Starej Ochoty dojechać gdzieś do najbliższej stacji metra...hmmm chyba politechnika, podjechać linia M1 na 

Swietokrzyska do nowej nitki M2, dojechać tak na Bemowo i tam szukać autobusu na Chomiczowke..

serio?!

Naprawde, wystarczylaby sprawdzona 1 linia autobusowa...

Dlatego, proszę o przywrócenie 167 na starą trasę na Chomiczowke.

Dziekuje i pozdrawiam. 

Szanowni Państwo, 

Przesyłam w załączniku wiadomość, jaką starsza osoba zamieszkująca osiedle Torwar umieściła pod ogłoszeniem dotyczącym konsultacji ws. planowanej zmiany trasy linii nr 171. Proszę o zapoznanie 

się z treścią - nasze osiedle zamieszkuje wiele osób w podeszłym wieku, które czekają problemy komunikacyjne, jeżeli zapowiadane przez Państwa zmiany wejdą w życie. Są również osoby 

niepełnosprawne, rodzice z dziećmi w wózkach - uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na sytuację wyżej wymienionych mieszkańców osiedla. 

Szanowni Państwo, 

W związku z toczącymi się konsultacjami społecznymi na temat przebiegu linii autobusowych na Woli po otwarciu nowego odcinka II linii metra, pragnę wyrazić swój sprzeciw wobec skrócenia trasy linii 

520, na której autobusy miałyby jeździć wyłącznie na odcinku Centrum-Marysin. Rozwiązanie takie zabierze wielu mieszkańcom Woli wygodny i szybki dojazd do centrum miasta, nie dając żadnej 

alternatywy poza stosunkowo odległymi stacjami metra. Do tyczy to np. mieszkańców ulicy Leszno, którzy na nowo utworzoną stację Płocka będą mieli nawet dalej niż na Rondo Daszyńskiego. Dla 

mieszkańców tych okolic autobus jest najlepszym środkiem transportu, a likwidacja linii 520 na Woli bez stworzenia realnej alternatywy znacznie utrudni im codzienne funkcjonowanie. 

Liczę, że uwzględnią Państwo głosy takie jak mój i zmienią plany przebiegu linii autobusowych.Szanowni Państwo,

Uważam za całkowite nieporozumienie likwidowanie ostatniego bezpośredniego połączenia między Kinem Femina i Centrum. W przypadku zmiany trasy 520 zmuszą Państwo ludzi mieszkających na 

Muranowie i Mirowie, a często są to starsze osoby, do przesiadek na dwóch bardzo nieprzyjaznych dla pieszych przesiadkach – Plac Bankowy/Arsenał oraz Dworzec Centralny, które wymuszają 

bieganie po chodach. W przypadku Dworca Centralnego przesiadki dla osób z trudnością w poruszaniu lub na wózku są de facto niemożliwe. W przypadku Placu Bankowego zdajcie Państwo te osoby 

na łaskę i niełaskę działających wind (a z tym bywa różnie) albo robienie dodatkowych stu metrów, żeby przejść naziemnie przy Muzeum Niepodległości. Pomijam już, że na tak krótkiej trasie (Kino 

Femina - Centrum) wprowadzenie przesiadek bezsensownie wydłuża czas podróży. Dodatkowo wspomnę, że zmiana trasy spowoduje kompletnie bezsensowe kombinacje w dojeździe na ważny punkt 

przesiadkowy na Placu na Rozdrożu – wycieczka z Kina Femina na tym niedługim odcinku będzie oznaczała przesiadki z bieganiem po schodach. Jako mieszkaniec Muranowa liczę na utrzymanie 

dotychczasowej trasy linii 520.

Dzien dobry, uwazam że na ulicy Redutowej powinien zostać autobus jadący do centrum. Przy obecnych planach obie linie jadące do centrum mają byc zlikwidowane. To bez sensu!aby dostac się do 

centrum muszę albo cofać się do metra, albo w kierunku ursusa.powstaje tam nowe osiedle i ludzie chcą w wiekszosci przemieszczać do centrum do pracy. Wnioskuję więc za utrzymaniem linii 167 oraz 

155.  

Otwarcie metra nie powinno wydłużać i utrudniać dojazdu do pracy.

Pozdrawiam



Dzien dobry,

Jestem mieszkancem nowych blokow przy ul. Sowinskiego. Czy istnieje szansa na nowy przystanek autobusowy Sowinskiego/ Szulborska z połączeniem do metra. Jest tu bardzo duzo starych blokow i 

starszych osob, ktore maja bardzo daleko do najblizszego przystanku.

Dzien dobry,

Jestem mieszkanka nowych blokow przy ul. Sowinskiego. Chcialabym zapytac czy istnieje szansa na nowy przystanek autobusowy przy Sowinskiego/ Szulborska z połączeniem do nowej stacji metra? 

W okolicy mieszka sporo starszych osob, mnostwo rodzin z dziecmi, a do najblizszego przystanka jest bardzo daleko. Szczegolnie nieprzyjemnie jest po zmroku chodzic ten odcinek. Mysle, ze takie 

polaczenie ulatwiloby nam wszystkim zycie. 

Szanowni Państwo,

W związku z upływającym terminem na konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmian w komunikacji miejskiej m.in. na Odolanach, proszę o ponowne rozważenie zmian w związku z intensywnym 

rozwojem tej części Warszawy. 

Osiedle „Bliska Wola” u zbiegu ulic Kasprzaka i Prymasa Tysiąclecia do 2022 r. ma zamieszkiwać około 12 tysięcy mieszkańców. Przy ulicy Jana Kazimierza nieustannie pojawiają się nowe inwestycje. 

Propozycja zmian polegająca m.in. ma skróceniu trasy autobusu 105 (tylko do Ronda Daszynskiego), omijaniu ulicy Ordona i Kasprzaka przez autobusy 171 i 190, likwidacji linii 155, spowodują 

utrudnienia w komunikacji z Centrum miasta. Obecnie w godzinach porannych 7:30-9:30 autobusy kursujących linii na odcinkach Ordona-Rondo Daszyńskiego, Ordona-Rondo ONZ jak i wielu innych 

relacji są przepełnione. Wielokrotnie pasażerowie muszą oczekiwać na kolejny autobus, bowiem zwyczajnie nie mieszczą się do pierwszego.

W związku z przesuwaniem się biznesowego centum miasta na Wolę, coraz gęstszym zaludnieniem Odolan, istotnym jest poprawienie komunikacji z Centrum, nie zaś pogarszanie już trudnej sytuacji.

Proszę o uwzględnienie mojego głosu podczas podejmowania decyzji, który to głos z pewnością nie jest odosobnionym. Szanowni Państwo 

W związku z planowaną zmianą rozkładu jazdy oraz tras środków komunikacji miejskiej w związku z oddaniem kolejnych stacji II linii metra, chciałabym wyrazić swoją obawę i sprzeciw wobec 

proponowanych zmian.

Przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na fakt, iż ostatnia z nowych stacji II linii metra dowiezie pasażerów jedynie do ul. Księcia Janusza, zatem jeszcze na teren dzielnicy Wola, a nie Bemowo. 

Mając na uwadze powyższe, większość pasażerów chcących dostać się na teren dzielnicy Bemowo będzie musiała zmienić środek transportu tj. wyłącznie na autobus. Tym samym, aby dostać się na 

Bemowo, pasażerowie będą musieli wsiąść w autobusy linii 171 lub 523. Będzie to niezwykle uciążliwe, ponieważ 171 jeździ dosyć rzadko oraz na Bemowie ma długą trasę, ponieważ objeżdża 

większość osiedli, a z kolei 523 skręca w ul. Radiową i dalej jedzie do pętli Stare Bemowo. Możliwe jest oczywiście podjechanie do przystanku Bemowo Ratusz autobusami linii np. 109 czy 190, ale to 

wymusza kolejne przesiadki, które wydłużają  podróż i sprawiają, że przejazd z Centrum Warszawy na Bemowo będzie wymagało dwukrotnej przesiadki, jakbyśmy byli dzielnicą położoną „na drugim 

końcu świata”. 

Może proponowane zmiany byłby do zaakceptowania, gdyby wprowadzono jakikolwiek autobus, który w szybki i częsty sposób dowoziły mieszkańców Bemowa prosto do stacji metra przy ul. Księcia 

Janusza. Byłoby to rozwiązanie rozsądne i wygodne, ponieważ widać byłoby rzeczywistą chęć ZTMu do ułatwienia mieszkańcom Bemowa korzystania z II linii metra. Niestety, proponowane zmiany 

powodują wyłącznie konieczność kombinowania i wyszukiwania najkorzystniejszych tras przesiadkowych dla mieszkańców Bemowa i z całą pewnością nie przyśpieszą i nie usprawnią komunikacji z 

Już obecnie niezrozumiałe jest dla mnie, że mieszkając niemal przy pętli Nowe Bemowo (na co dzień korzystam z przystanku Wrocławska) mam wyłącznie jeden tramwaj tj. 24 oraz jeden autobus 171, 

którym mogę dostać się do Centrum oraz jednej tramwaj 23,który można dostać się do Ratusza Arsenału i stamtąd szukać innego środka komunikacji, aby dostać się do Śródmieścia. Nie jest to 

imponująca liczba środków komunikacji, zwłaszcza że podróż 171 na Bemowo szczególnie w godzinach szczytu (rano oraz popołudniami) trwa ponad godzinę. Z kolei podróż tramwajem linii 24 jest 

niewątpliwie krótsza, ale separacja 8-minutowa w godzinach szczytu powoduje, że jeździ się w okrutnym ścisku, co powoduje, że podróż jest daleka od komfortowej. Zatem, plany dotyczące linii E2 są 

szokujące i niezrozumiałe. Jest to linia, która odciążała nasilenie pasażerów w tramwajach oraz stanowiła rewelacyjną alternatywę dla wolnego 171, dla osób, które prosto z pracy w Śródmieściu chciałby 

jak najszybciej przedostać się do domu na Bemowie. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby skrócenie separacji między przejazdami 171, tak by w godzinach porannych i popołudniowych wynosiła co 

najwyżej 5 minut, tak samo jak 24, tak by podróżujący mogli dogodnie wybrać sposób powrotu do domu i aby był on komfortowy dla mieszkańców każdej części Bemowa. 

Abstrahując od wyżej wskazanych wątpliwości, zdziwienie wywołuje również fakt chęci skrócenia trasy autobusu linii 112 wyłącznie do pętli Nowe Bemowo. 112 jest jedną z nielicznych linii, która w 

sprawy sposób dowozi pasażerów w okolice bemowskiego Ratusza. Mając na uwadze ww. fakt konieczności przesiadek, przy korzystaniu z II linii metra, taka zmiana jest niezrozumiała. Zabiera się 

mieszkańcom Bemowa jedną z alternatywnych możliwości powrotu do domu (tj. podjechanie z Księcia Janusza do Bemowo Ratusz i przesiadka w tramwaj lub autobus na Bemowo). Co więcej 112 

stanowi jedyne połączenie z dużymi  parkami handlowymi jakimi są CH Targówek oraz CH Marki. Znajdują się tam liczne punkty usługowe, nie tylko sklepy odzieżowe, czy sportowe, ale przede 

wszystkim budowlano-remontowymi, czy też wyposażenia wnętrz (Ikea, Domoteka itd.). Jest to jedynie i niezwykle komfortowe połączenie, ponieważ np. do Janek konieczna jest dwukrotna przesiadka, a 

czas przejazdu pozostawia wiele do życzenia. Dla osób nieposiadających samochodu jest to dodatkowa, niezrozumiała zmiana. Co więcej, często wykorzystuję linię 112 do dojazdów do stacji I linii metra 

tj. Słodowiec, aby dostać się do centrum Warszawy. Taka trasa jest o ok. 10 minut krótsza niż podróż 24 i umożliwia szybkie dostanie się na drugi koniec Warszawy tj. aż do Kabat. 

Powyżej przekazałam największe ze swoich wątpliwości i mam nadzieję, że mój głos zostanie przez Państwa rozważony i wzięty pod uwagę. Jestem osobą młodą (przed 30), mieszkam na Bemowie od 

urodzenia, a od czasów nastoletniości codziennie korzystam z połączenia komunikacji miejskiej ze Śródmieściem i nigdy dotychczas nie było tak fatalnego i wydłużonego połączenia z Bemowa. Z racji 

na wiek, kilkukrotne przesiadki nie są dla mnie aż tak uciążliwe (jak już to irytujące i denerwujące), ale dla osób starszych musi być to zdecydowanie dręczące i zniechęcające do jakiejkolwiek aktywności 

i dalszych podróży. Dzień dobry,  

Piszę w sprawie proponowanych zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu nowych stacji metra na Odolanach. W imieniu swoim oraz innych mieszkańców osiedla Bliska Wola pragnę wyrazić nasze 

zaniepokojenie proponowanymi modyfikacjami, które w znacznym stopniu POGORSZĄ nasze możliwości transportowe.

Osiedle Bliska Wola znajduje się przy posesjach Kasprzaka 31 (A i B) oraz Ordona 7B i najdogodniejszym przystankiem jest przystanek autobusowy Ordona. Osiedle zaczęło przyjmować pierwszych 

mieszkańców w 2016 (kiedy wprowadzono pierwsze zmiany w komunikacji na Woli w związku z budową metra na Górczewskiej). Do roku 2022 na samym osiedlu budowanym przez JW Construction 

mieszkać będzie ponad 12,5 tysiąca osób. Ponadto warto zwrócić uwagę na kolejne inwestycje na działkach sąsiednich (Ordona 9 i 11), które w najbliższych miesiącach przyjmą kolejnych kilka tysięcy 

mieszkańców (nieuwzględnionych w poprzednich wyliczeniach). Przystanek Ordona jest również współużytkowany przez mieszkańców licznych bloków w ciągu Jana Kazimierza, którym nie wystarcza 

częstotliwość i możliwości kursowania linii 255. 

Obecnie cieszymy się z dużej ilości autobusów, które zatrzymują się na naszym przystanku (zarówno w kierunku Ronda Daszyńskiego, jak i bezpośrednio do Centrum, na Torwar, Stare Miasto, Pragę i 

Mokotów). Jednak już teraz w okolicach szczytu porannego widać, że dotychczasowa częstotliwość kursowania autobusów jest niewystarczająca - autobusy są przeładowane. Wielu osobom dopiero za 

3 czy 4 razem udaje się wejść do autobusu, a osoby z utrudnieniami w poruszaniu się, z wózkiem lub niepełnosprawnościami w ogóle nie mogą liczyć na transport komunikacją miejską między 7 a 9.30 

rano. 

Warto zwrócić uwagę na to, że wiele osób nie traktuje stacji Rondo Daszyńskiego za docelową - cenią sobie za to bezpośrednie połączenia do Centrum (dalsze przystanki niż Dworzec Centralny, 

obsługiwane w tej chwili przez linię 171). W tej chwili transport na ulicę Kruczą zajmuje nie więcej niż 20 minut, bezpośrednim połączeniem. Po zmianach będzie to wymagać aż trzech przesiadek - 

autobus na Daszyńskiego, M2 na Świętokrzyską, M1 do Centrum i tramwaj na Kruczą. Jest to skrajny przykład - pokazuje jednak jak wiele niewygody spowoduje skrócenie linii i nieoptymalna polityka 

'wymuszania' korzystania z metra, dla osób, które pozostają w znacznym oddaleniu od jego stacji. 

Otwarcie nowych stacji M2 dla mieszkańców Odolan nie jest szczególnie dobrą nowiną - nadal najbliższym przystankiem z najdogodniejszym dojazdem pozostaje Rondo Daszyńskiego, a i tak całość 

komunikacji pochodzi z przystanku Ordona i dotyczy jedynie autobusów. Dla mieszkańców tej części Odolan niedostępne są tramwaje - najbliższy przystanek to Elekcyjna, od którego jesteśmy oddaleni 

o ponad 15 minut piechotą (dla osób bez utrudnionej mobilności), a na którym tramwaje i tak są w większości przeładowane mieszkańcami Bemowa. 

Liczba mieszkańców rośnie, a możliwości komunikacyjne się nie poprawiają. Mało tego! W proponowanych przez Państwa zmianach widać wyraźne pogorszenie naszej sytuacji - linie autobusowe 

zostają zawieszone, skrócone lub przekierowane na inne trasy, a częstotliwość kursowania linii na Dworzec Centralny (i nie dalej... konieczne będą przesiadki) pozostawia wiele do życzenia. Jesteśmy 

również zaniepokojeni brakiem możliwości dogodnego transportu na Stare Miasto i Pragę (krzywdząco zmieniona linia 190), zawieszeniem 155 i niewystarczającą częstotliwością kursowania 

pozostałych, poskracanych na naszą krzywdę linii. 

Drodzy Państwo, mieszkańcy Odolan nie przesiądą się masowo do M2, ponieważ najpierw muszą do niego dojechać - a to będzie znacznie utrudnione. W godzinach szczytu nawet zwiększone 

kursowanie linii 105 może nie wystarczyć. W tej chwili na przystanek potrafią przyjeżdżać nawet po 3 autobusy jednocześnie, co 1-2 minuty a i tak wiele osób nie może wejść do przepełnionych 

pojazdów. Tłumy na przystanku są ogromne, a już obecna częstotliwość kursowania nie wystarcza.

Proponowane przez Państwa zmiany zmuszą wielu mieszkańców naszego osiedla i okolic do przesiadki we własne auta - a chyba nie to jest zamiarem ZTM, który powinien promować transport masowy. 

Prosimy o wysłuchanie naszych postulatów i zwrócenie uwagi na rosnący popyt komunikacyjny na przystanku Ordona. Likwidacja i skracanie linii to dla nas wyraźny cios, którego w żadnym stopniu nie 

pokryją nowe stacje M2. Zaś zmiana układ tras z pominięciem przystanku Ordona sprawia, że nasze możliwości komunikacyjne drastycznie się pogorszą - mamy bowiem jedynie możliwość korzystania z 

tych właśnie autobusów. Ich brak będzie dla nas szczególnie dotkliwy.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przed rozpoczęciem inwestycji na Górczewskiej zapotrzebowanie na transport miejski w naszym rejonie było znacznie niższe. Prosimy jednak wziąć pod uwagę fakt, że 

obecnie bardzo wiele osób wprowadziło się w nasze rejony i ta liczba będzie tylko wzrastać. Brak zróżnicowanego i skutecznego transportu miejskiego w ciągu ulicy Kasprzaka sprawi, że oferta ZTM dla 

mieszkańców naszego rejonu stanie się zdecydowanie niekorzystna.

Historycznie, na naszej ulicy funkcjonowała linia tramwajowa, dowożąca mieszkańców do obecnych tu niegdyś fabryk. Potem została zlikwidowana i stały tu nieużytki. Obecnie komunikacja nie poprawia 

się, a nasz teren zamieszkuje coraz więcej osób. Prosimy o uwzględnienie tego wzrostu w popycie we wprowadzanych przez Państwa zmianach. W obecnej formie dla mieszkańców Odolan metro 

rzeczywiście zmienia Warszawę - ale na GORSZE. 

Z wyrazami szacunku,

Szanowni Państwo, 

Zwracam się z uprzejma prośbą o przemyślanie zmiany trasy linii 171. Rozumiem, że nowe stacje metra wymuszają zmiany, natomiast linia 171 jest jedyna linią autobusową, która łączy mieszkańców 

śródmieścia południowego i osiedla Rozbrat z centrum miasta!  Pobliskie przystanku na trasie łazienkowej są kompletnie nieprzystosowane do obsługi osób z nawet lekką niepełnosprawnością - brak 

wind, podjazdów, ramp. Osoby niepełnosprawne, matki z dziećmi i osoby starsze nie będą miały więc żadnej alternatywy, aby dostać się do centrum Warszawy po wycofaniu tej linii. Jest to działanie 

dyskryminujące słabszych, ale tez powodujące wykluczenie komunikacyjne, zmuszające ludzi do posiadania własnych samochodów. Niejednokrotnie mówicie Państwo, ze zależy Wam na rozwoju 

komunikacji miejskiej i nakłonieniu ludzi do porzucenia samochodów - zabieranie linii 171 mieszkańcom śródmieścia jest antyprzykładem tego starania. 

Proszę rozpatrzeć te uwagę. Można, np. Skrócić przebieg tej trasy z Torwar do dw. Centralnego - w ten sposób, my- mieszkańcy śródmieścia południowego będziemy mieć połączenie z centrum miasta, 

a dla linii 171 będzie to pozytywna zmiana, bo ominięty zostanie najbardziej kłopotliwy kawałek tej linii, czyli przejazd Emilii Plater. 

Proszę pamiętać o wszystkich mieszkańcach tego miasta! Ta linia jest nam tutaj bardzo potrzebna! Wystarczy spojrzeć na jej obłożenie i częstotliwość kursowania, a powinni dać to Państwu do myślenia. 



Dzień dobry!

Proszę o przywrócenie starych linii na stare trasy po oddaniu metra na Woli. 

Nowe, proponowane przez Państwo trasy są niedorzeczne - widać, że układała je osoba, która nie korzysta na co dzień z komunikacji miejskiej.

Mieszkam przy skrzyżowaniu Płockiej z Górczewską. Od zawsze mogłam dojechać bezpośrednio do dworca centralnego (109), czy Rotundy, Torwaru, Łazienek (520, 171), a obecnie nie będę tego 

mogła zrobić.

Linie 102, 520, 171, 136, 103 to bardzo dobre rozwiązanie na dojazdy w odległe miejsca Warszawy bez przesiadki - co jest szczególnie ważne dla osób starszych, niepełnosprawnych, matek z dziećmi 

wycieczek szkolnych, DLA STUDENTÓW.

Wydaje mi się, że dopełnieniem starych linii na starych trasach byłoby metro, a w moim przypadku także przystanek E2 (Płocka - Szpital).

Pracuję na Bemowie od 1996 roku i miałam 3 linie autobusowe a teraz ma być tylko jedna (190) (trasa Płocka - Szpital -- Konarskiego).

Zaczynam się czuć jak bym była z obrzeży Warszawy (dalekiej Białołęki) a nie z Centrum z Woli.

Nadmieniam, że są osoby, które nie zdecydują się na jazdę metrem ze względów zdrowotnych, emocjonalnych.

Już słychać, że skrócenie linii, np. 160, 527 do Metra Trocka bardzo utrudnia dojazdy do pracy.

Jeszcze raz bardzo proszę w imieniu własnym i sąsiadów, znajomych o przywrócenie starych linii na stare trasy w całej Warszawie.

Dzień dobry, 

piszę do Państwa z prośbą, by przemyśleć jeszcze raz wyznaczenie trasy autobusu 520 - by zamiast tę trasę skracać, raczej przywrócić ją do kształtu sprzed rozpoczęcia budowy metra (do przystanku 

Znana) lub sprzed 2009 roku, na Chomiczówkę.

1. Wybór dla pasażerów

•	Tak samo, jak możemy na niektórych odcinkach wybierać spośród kilku linii tramwajowych i autobusowych, by dojechać w to samo miejsce, tak i w tym wypadku pokrycie tras daje pasażerom wybór, by 

wygodniej dopasować środek transportu do swojego czasu czy konkretnej lokalizacji, z której startują lub do której jadą.

•	Dziś już druga linia metra powoli się zapełnia. Usuwając wybór zostawiają Państwo ludzi w z jedną, zatłoczoną opcją, którą widać dobrze na pierwszej linii każdego ranka oraz w godzinach po pracy.

2. Mniej przesiadek na długich trasach.

•	Linie, które łączą dwie odległe części warszawy ułatwiają życie mieszkańcom - w zimie jest to mniej czekania na mrozie, mniej zmian przystanków, wygodniejsze użytkowanie wspólnej komunikacji 

miejskiej - mniejsza szansa na spóźnienie.

•	Dodatkowa przesiadka może wydłużyć jazdę o kilkanaście minut w związku z oczekiwaniem na kolejny transport i przechodzeniem pomiędzy przystankami - już dziś szybciej jest przejechać pewne 

trasy własnym samochodem, dodatkowe przesiadki i utrudnienia z nich płynące tylko do tego zachęcają

•	Mniej przesiadek to ukłon w stronę rodziców z dziećmi i osób starszych. A to jest akurat sytuacja, która mnie szczególnie dotyka w tym wypadku - linia 520 łączyła przed budową metra Wolę z 

Marysinem tak, że podróże rodzinne były po prostu łatwiejsze. Podróż komunikacją z dziećmi, z wózkiem lub babci do tychże dzieci na trzy przesiadki zdecydowanie nie będzie łatwa, ani szybka.

Bardzo proszę o rozważenie tego raz jeszcze i powrót do starej trasy autobusu nr 520 lub przynajmniej zadbanie o lepsze połączenie skrajnych dzielnic tak, by minimalizować przesiadki.

Sz.P. 

Sądzę, iż skracanie linii 105 tylko do przystanku Rondo Daszyńskiego jest bardzo złym pomysłem. Autobus ten jest jest niezwykle przydatny dla studentów kursujących prawie codziennie między 

Bemowem i Uniwersytetem oraz Biblioteką Uniwersytecką. Jest to jedyny taki autobus z Bemowa, z którego już i tak bardzo ciężko się gdziekolwiek dostać. W przypadku awarii tramwajów, praktycznie 

cała komunikacja stoi i tylko te 105 zabierają tłumy pasażerów w stronę Śródmieścia. Nieprawdą jest, iż prawie wszyscy wysiadają na Rondzie Daszyńskiego - wieczorami ta linia jest wręcz zatłoczona 

pasażerami, wsiadającymi masowo przy Buwie, Uniwersytecie i Mennicy, by wrócić w stronę Bemowa - zabranie tej linii z Browarnej uniemożliwi im szybki powrót do domów, zwłaszcza starszym ludziom, 

którzy nie mają siły iść czasem znacznej odległości do metra, gdy przystanek 105 jest tuż tuż przy każdym ważniejszym budynku na tej trasie. Proszę wziąć to pod uwagę i nie cofać funkcjonowania 105 

na tej trasie, przynajmniej dopóki nie zostanie otwarte więcej stacji metra.

Planowane przez Państwo skrócenie linii 112 do pętli Nowe Bemowo uważam za bardzo nietrafiony pomysł. Zaproponowali Państwo zamianę bezpośredniej trasy np. z Bielan na Jelonki na co najmniej 

dwie przesiadki, a korzystając z nowej części drugiej linii metra nawet na trzy przesiadki, tym samym znacznie wydłużając czas podróży i obniżając komfort pasażerów i jednocześnie nie proponując 

żadnych zalet bądź udogodnień. 

Do ZTM

Generalna uwaga: 

Linie autobusowe powinny jeździć częściej. Linie dowozowe do metra lub do centrum kursujące poza szczytem rzadziej niż co 10 minut jest mało zachęcające do przesiadek i zmiany nawyku 

pasażerów. Tymczasem nowe linie nadal będą jeździć rzadziej niż ta częstotliwość, a niektóre dowozowe w szczycie (np. 171) będą miały zbyt niska częstotliwość. 

 

Uwagi szczegółowe:

1.

Wnoszę o utrzymanie połączenia Marszałkowska (od Al. Jerozolimskich) - Al. Solidarności (brak szybkiego przejścia naziemnego na tramwaj) - Leszno, najlepiej zachowując tę trasę jako 520 (względnie 

ją uwzyklając na na przykład 137) wraz z dodaniem przystanku przy Królewskiej. 

 2. 

 

Zamiast zastępować linię 171 na Powiślu jeżdżącą rzadziej linia 517, proponuję jeżdżącą co 10 minut poza szczytem i w weekendy linię 191 (w Al. Jerozolimskich jest buspas). Takie 191 kursowałoby 

cały czas co 10 minut, a w szczycie kursy skrócone byłyby na rasie Pl. Narutowicza - Regulska. Wtedy 517 wchłonięte przez 187 (które powinno być skierowane albo na Gołkowską albo na Siekierki). 

Taka sytuacja wiązałaby się z korektami tras w Ursusie, ale wbrew pozorom znacząco poprawiałaby ofertę.

Wyliczenie:

	

191 REGULSKA - Ryżowa - Kleszczowa - Al. Jerozolimskie - Grzymały - Kopińska - Grójecka - Al. Jerozolimskie - Książęca - Rozbrat - TORWAR 10/10/10/10

Kursy skrócone REGULSKA - PL. NARUTOWICZA w szczycie co 10 czyli łącznie co 5

Plus 50 minut na kółko;  

Plus 5 całek plus 4 w weekendy; dodatki na trasie skróconej 7 obecnie są 4, ale 3 z 517 

 

nowa linia rano w jednym kierunku z 5 brygadami 6:20-8:30 

491 URSUS-NIEDŻWIADEK KENIGA ŚMIGIELSKA LALKI MALINOWA SOSNOWSKIEGO ADAMIECKIEGO SZANCERA SKOROSZEWSKA DZIECI WARSZAWY RYŻOWA POPULARNA DW 

ZACHODNI HALA KOPIŃSKA PL. NARUTOWICZA PL. ZAWISZY RONDO DASZYŃSKIEGO 

przy 5 brygadach to co 15 minut. Jak 6 to na styk co 10, czas przejazdu to 38 minuty plus 20 minut na dojazd bezprzystankowy Kasprzaka i Gierdziejowsiego 

 

187 URSUS NIEDŹWIADEK - Ryżowa - Chrobrego - Popularna - Al. Jerozolimskie - Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Grójecka - Wawelska - Al. Armii Ludowej - Czerniakowska - Bartycka - SIEKIERKI-

SANKTUARIUM 10/10/10/10

15 całek i 13 w weekendy; bilans: plus 3 całki w weekend plus 5 

 

517 likwidacja 6 całek 3 dodatki 5 porannych 6 w weekendy 

 

Bilans ursuskich: w weekend plus 3 ale to ze trasa 171 realizowana, całki plus 2 ale ze 171, szczyt dodatki na 191 na skróconej wychodzi 8 więc plus 1, na 491 wychodzi plus 1 rano  

3. 

 Utrzymanie linii 102 na lewy brzeg Wisły, na przykład zgodnie postulatem ze strony www.linia.102.waw.pl

(Chrzanowskiego, Zwycięzców, przez Solec i Dobrą, Tamką do Emilii Plater). 

 4. 

Zmiany komunikacyjne związane z otwarciem kolejnych stacji metra to idealna sytuacja, aby dokonać zmian także w śródmieściu. Proponuję, aby skierować 174 od dworca centralnego skierować po 

trasie 127 na Mariensztat, a 158 wydłużyć na Nowe Włochy zwiększając częstotliwość (obecnie 127 i 158 jeżdżą jeden za drugim pomimo różnych częstotliwości - brak możliwości koordynacji). 

 

5. 

 

Tabor ekologiczny (elektryczne i gazowe) powinien być kierowany na linie autobusowe przebiegające ulicami z pierzejową zabudową, w której jest niskie przewietrzanie. 

 Poza Traktem Królewskim są to linie:

Wozy krótkie: 157  107 (obecnie midi)  159  135  166  102  103  117  170  174  118  200  195  122  208 

Wozy przegubowe: 160  190  138  158  202 (obecnie krótkie) 125  162 (ma krótkie wtyczki w szczycie)  517/191 

127 (jeśli nie będzie realizowana uwaga z pkt 4)  151  169  131  520/137  525  167  168  184  114  

Dzień dobry

Uprzejmie proszę aby :

1. Nie likwidować linii 155

2.Nie zmieniac przebiegu linii 102

3. Nie wprowadzac linii 105B



Szanowni Państwo,

Mieszkam na Woli i chciałabym w ramach konsultacji społecznych zgłosić swoje uwagi do proponowanych zmian w komunikacji miejskiej po uruchomieniu stacji metra: Płocka, Młynów i Księcia Janusza.

Zmiany te – w odczuciu moim i wielu innych mieszkańców – spowodują odcięcie mieszkańców Woli od kluczowych usług publicznych do których należy zaliczyć m.in.: Ratusz Wola, szpitale, edukacja. 

Proponowane rozwiązania pokazują, że ZTM dąży do przekierowania lub likwidacji istniejących połączeń i wprowadzenia nowych tras, wymuszających jazdę z przesiadkami.

W aplikacji jakdojadę istnieje opcja "dogodne połączenia" = bez przesiadek, które przy proponowanych założeniach sprawi, że będą niemal niedostępne. Wystarczy przetestować kilka tras z tych 

proponowanych, żeby okazało się, że np. dojazd, który obecnie zajmuje 20 min bez przesiadek, po zmianach będzie trwał 40 min z przesiadkami.

Likwidowane są lokalne linie, w zamian przywracane są długodystansowe autobusy, które kursują przez całe miasto. Takie linie są bardziej podatne na korki. W rezultacie zmniejszy się znacznie 

usieciowienie dzielnicy, co z kolei spowoduje wykluczenie komunikacyjne wielu osób (niepełnosprawnych, seniorów, matek z dziećmi), które zamiast mieć łatwy dostęp do komunikacji i dostać się 

bezpośrednio z pkt. A do B będą musiały wydłużyć trasę pieszą do najbliższego przystanku bądź dostać się do stacji metra, a następnie przesiadać w inną linię metra lub autobus/tramwaj.

Zachodzi podejrzenie, że propozycje zmian pisały osoby, które nie mieszkają na Woli lub Bemowie i nie znają realiów okolic, jak i potrzeb mieszkańców lub osób pracujących na terenie tych dzielnic.

Zrozumiałe, że zmiany mają na celu przekierowanie pasażerów do nowej nitki M2, jednak wymuszanie korzystania z linii metra bez alternatywnych połączeń autobusowych spowoduje jeszcze większe 

obłożenie linii M1 oraz tramwajów 10, 11, 13, 20, 23, 24 czy 26 w godzinach szczytu, które już teraz w dni robocze jest fatalne.

Każdy, kto musi się dostać do stacji Ratusz Arsenał z Bemowa lub Woli wie, że tramwaje 20, 23 są już obecnie przeładowane nawet poza godzinami szczytu. Podobnie wygląda sytuacja w tramwajach 

jadących ulicą Wolską. W sytuacji wystąpienia awarii na torach tramwajowych, Wola i Bemowo zostaną odcięte od reszty miasta, a brak dogodnych połączeń autobusowych i związana z tym 

konieczność przesiadki do linii M2 wydłuży powroty do domów. Zachodzi też uzasadnione podejrzenie, że w sytuacji narzucenia mieszkańcom proponowanych rozwiązań, z pominięciem głosu 

mieszkańców Bemowa i Woli, część z nich przesiądzie się do samochodów, co przełoży się na jeszcze większe korki, podniesienie poziomu zanieczyszczeń, większy hałas. Co byłoby w sprzeczności z 

głoszoną przez władze Warszawy chęcią poprawy jakości powietrza, dążeniem do walki ze zmianami klimatycznymi czy zagwarantowaniem pieszym bezpieczeństwa na ulicach.

W związku z powyższym przedstawiam następujące uwagi do proponowanych zmian:

• w miejsce linii 520 i E-2, które łączyły Wolę z Ratuszem Wola i węzłem przesiadkowym Ratusz Arsenał, zostanie jeden, bardzo długi kurs linii 190 (do Marek), który w godzinach szczytu będzie 

przeciążony i opóźniony (ma kursować co 7,5 min w dni robocze); brak propozycji alternatywnej komunikacji w razie utrudnień na trasie

• w miejsce zaplanowanej do likwidacji linii 155 (Znana – Olbrachta – Redutowa – Kasprzaka – Szpital Wolski – Rondo Daszyńskiego); proponuje się linię 154, która łączy Stare Bemowo z dość odległą 

al. Krakowską (jak w przypadku linii 190 ryzyko obłożenia i opóźnień oraz brak alternatywnej komunikacji w razie utrudnień na trasie) jak również wymuszenie na mieszkańcach Ulrychowa z rejonu ulic 

Olbrachta, Sowińskiego, Pustola, Redutowa, Szulborska łatwego dotarcia do Szpitala Wolskiego oraz Instytutu Matki i Dziecka jak i do znajdujących się w tym rejonie przedszkoli i szkół

• linie 520 i E-2, które łączyły Wolę z Feminą gdzie istnieje wygodny punkt przesiadkowy w stronę Bielan, Żoliborza i Tarchomina oraz w kierunku Śródmieścia czy Mokotowa, a dalej Służewia (Mordoru), 

zostaną przerzucone do wsparcia mieszkańców Pragi Południe i Wilanowa; zlikwidowanie możliwości przesiadek na skrzyżowaniu al. Solidarności z Jana Pawła przesunie ruch na pl. Kercelak (mało 

bezpieczne, krótkie i źle wyregulowane światła) oraz dogęści i tak już obciążoną stację Metro Ratusz Arsenał

• linia 103 jedzie obrzeżem Żoliborza (Powązkowską) i chwali się, że to połączenie zostanie zachowane

• linia 190 powinna zostać na obecnej trasie – jest to jedyny autobus, który łączy al. Solidarności z Kasprzaka i Szpitalem Wolskim; z autobusu korzysta wiele starszych osób jadących z Pragi do szpitala 

i przychodni; bez niego konieczne byłyby dwie przesiadki: na skrzyżowaniu Okopowej i al. Solidarności i drugi raz na Rondzie Daszyńskiego

• linia 109 kursująca co 20 min, również w dni robocze, to nie jest standard wielkomiejski

Niniejszym wnoszę o uwzględnienie moich uwag, a także o wzmocnienie usieciowienia dzielnicy oraz nie kasowania krótszych lokalnych połączeń z newralgicznymi punktami (Ratusz Wola, Kino 

Femina, Hala Mirowska, Szpital Wolski).

Dzień dobry,

mieszkam na wolskiej części Muranowa (ul. Smocza) od 15 lat i regularnie korzystam z komunikacji miejskiej. Moje najlepsze połączenie do wielu miejsc pracy i miejsc spędzania wolnego czasu stanowi 

linia 520. Jej autobusy są co 10 minut (lub częściej), jeżdżą zazwyczaj szybko i są właściwie jedynym bezpośrednim połączeniem mojej części miasta z Centrum, pl. Konstytucji, pl. Na Rozdrożu, 

Rozbratem, a także dalszymi częściami miasta na tej trasie.

Bardzo niepokoi mnie planowane skrócenie tej linii do okolic Pałacu Kultury i Nauki. Już kiedyś ta linia przez pewien czas kończyła bieg na pl. Bankowym i wiem jak trudno było bez bezpośredniego 

połączenie z Zachodniego Muranowa do wyżej wspomnianych części miasta.

Z moich obserwacji wynika (a jeżdżę o różnych porach dnia i w różne dni), że autobusy prawie nigdy na odcinkach Muranów – Rozbrat nie są puste. Plac Bankowy nie ma dogodnych przesiadek np. z 

tramwajów jadących al. Solidarności (kombinacja przejść podziemnych i naziemnych). To samo dotyczy Dworca Centralnego. Jeszcze gorsze przesiadki są przy Głównym Urzędzie Statystycznym 

między tramwajami na al. Niepodległości a autobusami na al. Armii Ludowej (kombinacja przejść podziemnych i naziemnych).

Bardzo zachęcam do ponownego rozważenia decyzji dotyczącej nowego przebiegu linii 520. Być lepszym rozwiązaniem byłoby skrócenie jej jedynie do ul. Okopowej lub niewielkie wydłużenie do al. 

Prymasa Tysiąclecia (przystanek kolejowy Warszawa Młynów).

Szanowni Państwo, 

Piszę w sprawie zmian linii autobusowych przy Kasprzaka/Ordona. Mieszkam na osiedlu Bliska Wola. Dostanie się do autobusu jadącego do Ronda Daszyńskiego w godzinach porannych graniczy z 

cudem ze względu na ich zatłoczenie. Liczba mieszkańców osiedla do 2022 roku będzie wynosić 12 tysięcy osób. Nadmieniam, iż połowa nowych osiedli przy Jana Kazimierza wsiada na przystanku 

Ordona, ponieważ jedyny jeżdżący tam autobus to 255.

Ta część Woli stanowi jeden z bardziej ludnych fragmentów Warszawy. Nie rozumiem decyzji o wyeliminowaniu tylu autobusów z pobliskich przystanków. Myślę, że w interesie zarówno mieszkańców 

Warszawy jak i ZTM-u będzie pozostawienie linii w stanie obecnym. Co więcej autobus nr 105 jadący w kierunku Browarna jest jedynym, który dojeżdża w okolice Starówki. Sugerowałabym wręcz 

zwiększenie częstotliwości przejazdów w najbliższych latach w związku z rozbudową osiedli.

Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby, Witam.

 Skasowanie przez Państwa zupełnie linii  155 oznacza iż z przystanków Antka Rozpylacza / Redutowa / Pustola / Zajezdnia Redutowa (niedawno powstałe nowe bloki jeszcze więcej mieszkańców ) nie 

dotrzemy już do Kasprzaka, Prostej  i do Ronda Daszyńskiego (linia 155 i tak jeździła wcześniej z dużo dłuższą trasą – miała pętlę na Pl. Zawiszy, później została skrócona na tylko 11 przystanków, a 

teraz ten niemądry pomysł żeby usunąć  ją  kompletnie….. NIE POPIERAMY.  

Proszę jeszcze zwrócić uwagę na rozkłady jazdy autobusów na tych przystankach, chcą Państwo zostawić na tym odcinku tylko dwie linie :/ (oby nie jeździły one po dwie na raz a później przestój i 15 

minut czekania aż znowu podjadą jeden za drugim – bo często jest tak że jeden jedzie opóźniony a drugi podjeżdża szybciej – tak się dzieje, gdy odstęp czasowy między nimi dwoma jest tak mały.

Kolejna kwestia powrót na starą trasę linii  154 bardzo nas cieszy bo w końcu z wyżej wymienionych przystanków (Zajezdnia Redutowa/ Pustola/ Redutowa) będziemy mogli znowu dojechać  do Centrum 

handlowego Wola Park i później bez problemu z zakupami wrócić jednym autobusem (przez te ponad 3 lata budowy metra nie było to w ogóle możliwe). Mamy nadzieje, że ta linia zostanie i nic tutaj z jej 

trasą się nie zmieni. Lecz niepokojące jest to, że jeżeli skasują Państwo linię 155 to na trasie Kasprzaka –i ww. przystanki zostanie tylko 1 autobus 154 i proszę zwrócić uwagę na jego rozkład – 

przystanek PKP WOLA (Kasprzaka) autobus ten jeździ w tygodniu co 15 -20minut (oczywiście standardem będzie pewnie, że przyjeżdżać będzie opóźniony jak teraz ciągle linia 167) a w sob i niedziele 

(już wisi taki rozkład co 20-22 minuty)! A już od godziny 20tej  CO 34 MINUTY! I chcą Państwo skasować linię 155 która pokrywała się na tym odcinku (PKP WOLA Kasprzaka- z całą ulicą Redutową)  i 

zostawić nas z jednym 154 (tak rzadko jeżdżącym, po południu z dużymi opóźnieniami – a niech się zdarzy, że taki autobus w ogóle nie przyjedzie, to wtedy przez godzinę nie mamy już bezpośredniego 

połączenia.

Witam 

Nie wiem,czy pojedynczy głos w sprawie komunikacji coś zdziała.Chcę napisać,że bardzo boleję,że muszę do pracy jechać 3 tramwajami i jednym autobusem,że w sobotę i niedziele(niektórzy pracują w 

sobotę i niedzielę) zajmuje mi to około 1godzinę.

Z przystanku "Baseny Inflancka"do pętli Osiedle Górczewska.

Zlikwidowano bardzo wygodny tramwaj 28,którym można było dojechać do Ratusz Bemowo.

Bardzo przydałby się autobus na najkrótszej możliwie trasie,np.z obecnej pętli "500"poprzez Powązki,Bemowo do pętli Osiedle Górczewska...ale co tam marzenia,"jak chcesz szybko dojechać kup sobie 

auto,zajmie to 15-20 minut i korki będą większe,smog też".

W związku z nadchodzącym otwarciem wolskiego odcinka drugiej linii metra wnioskujemy o zmianę planowanego przebiegu linii 154 tak, aby jechała ulicą Wolską aż do Powstańców Śląskich. Obecnie 

Zachodnie Odolany nie mają żadnego połączenia z kluczową arterią jaką jest ulica Żwirki i Wigury. Jazda na Lotnisko Chopina w najszybszym wariancie wymaga dwóch przesiadek i jazdy przez 

Centrum – jest to rozwiązanie absurdalne dla osób podróżujących z bagażem czy dziećmi. Aby poprawić obsługę komunikacyjna obszaru, gdzie ciągle oddawane są nowe inwestycje, a szacowana 

liczba mieszkańców ma sięgać nawet 30 000 osób, niezbędne jest dołożenie dodatkowych połączeń z innymi rejonami miasta. Obecnie linia 105 w szczycie jest wykorzystywana w maksymalnym 

możliwym wymiarze. Już na wysokości przystanku Fort Wola nie daje się w porannym szczycie wsiąść do pełnego autobusu i trzeba „przepuścić” dwa lub trzy pojazdy. Niewielka korekta trasy autobusu 

linii 154 pomoże rozwiązać przynajmniej część problemów komunikacyjnych, z jakimi obecnie zmagają się mieszkańcy Odolan - poprawi komunikację z Dworcem Zachodnim oraz Ochotą i Mokotowem.

Opcjonalne przesunięcie linii 167 na ulicę Redutową zapewni pełną obsługę komunikacyjną połączeń z ulicą Górczewską. Zmiana ta nie będzie więc powodować utrudnień czy pogorszenia sytuacji 

mieszkańców okolicznych terenów, szczególnie, że w pasie ulicy Górczewskiej będzie jeździć metro. Nie wymaga także żadnego dodatkowego taboru, a znacznie poprawi obsługę komunikacyjną 

zachodniej części OdolanSzanowni Państwo,  

Odnosząc się do Państwa propozycji odnośnie zmian autobusów po otwarciu metra na Woli jako mieszkanka Odolan pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie. Odolany,  ul. Jana Kazimierza oraz 

Kasprzaka są dynamicznie rozwijającym się  terenem mieszkaniowym. Już teraz często rano rozpoczynając swoją podróż z przystanku Ordona często muszę odczekać i przepuścić kilka autobusów, by 

móc skorzystać z komunikacji miejskiej ( obecnie do ronda Daszyńskiego z tego przystanku mogę dojechać 6 autobusami). Zgodnie z Państwa propozycja pozostaną tylko 3 z czego autobusy linii 255 i 

109 kursować będą co około 10 min... skoro już teraz pojawiaja się problemy nawet nie chce sobie wyobrazić co będzie potem. Martwi mnie również fakt że do Centrum jedyna opcja będzie tylko opcja 

przesiadkowa.

Proszę o rozsądne zmiany, aby mieszkańcy Odolan spokojnie mogli dotrzeć do pracy, nie tocząc się rano w autobusach. 

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonymi konsultacjami związanymi ze zmianą w rozkładzie komunikacji miejskiej w związku z otwarciem kolejnych stacji metra na WOLI, poniżej wskazuje na następujące kwestie, 

które mam nadzieję ZTM rozważy dokonując rewizji planowanych rozwiązań w zakresie połączeń komunikacji publicznej, które w przedstawionym na chwilę obecną kształcie nie są dostosowane do 

rzeczywistej sytuacji związanej z rozwojem urbanistycznym w dzielnicy Wola w rejonie Odolan. 

Pragnę zauważyć, iż Wola-Odolany jest bardzo intensywnie rozwijającym się obszarem, gdzie z każdym miesiącem i rokiem przybywa setki mieszkańców. W trakcie lub w planach jest budowa kolejnych 

osiedli np. na rogu ul. Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia trwa budowa  największego bloku w Polsce, który ma być zamieszkiwany przez kilka tysięcy mieszkańców. 

Z przedstawionych przez ZTM propozycji zmian wynika ograniczenie połączeń lub częstotliwości kursowania pojazdów w ramach siatki połączeń Odolan z innymi dzielnicami W-wy (co m.in. skutkuje 

zwiększeniem liczby przesiadek w celu dojazdu do punktu docelowego i już ma miejsce o czym piszę poniżej), pomimo tego, iż Odolany nie są dzielnicą w której będzie znajdować się którakolwiek z 

otwieranych linii metra.



W związku z powyższym postuluję o:

1.      Zapewnienie w dni robocze bezpośredniego połączenia tramwajowego z dzielnicy Wola (rejon Reduta Wolska lub np. od Cmentarza wolskiego) na Ochotę -do Placu Narutowicza. Obecnie po 

zmianie rozkładu jazdy linii 11 z Woli (przystanek reduta wolska) nie jest możliwe dotarcie na Ochotę (tj. na dalsze przystanki niż Plac Narutowicza) bez konieczności 2- krotnego przesiadania się (!). 

Aktualnie bowiem z Woli (Odolany) w dni robocze w porannych i popołudniowych godzinach szczytu konieczna jest podróż aż 3 środkami lokomocji z 2 przesiadkami (tj. podróż trzema liniami 

tramwajowymi lub dwoma liniami autobusowymi i jedną tramwajową) w celu dojazdu na przystanek/ z przystanku na al. Krakowskiej. 

2.      Zwiększenie liczby kursów linii 255 w dni robocze w godz. 17-20 z Ronda Daszyńskiego w kierunku Cm. Wolski.

3.      Zapewnienie przystanku linii 105 przy Reducie Wolskiej.

4.      Utrzymanie kursowania linii 105 do Browarnej.

5.      Utrzymanie kursowania linii 155 w obecnej częstotliwości jako alternatywa dla uzupełnienia siatki połączeń.

6.      Utrzymanie kursowania linii 171 na Torwar w obecnej częstotliwości i na obecnej trasie.

Wyrażam nadzieję, iż powyższe postulaty zostaną przez Państwo rozważone i uwzględnione w planach zmian komunikacyjnych w związku z otwarciem kolejnych stacji Metra na Woli.

Dzień dobry,

w związku z planowanymi zmianami komunikacji miejskiej, chciałbym zwrócić uwagę na znaczne zredukowanie częstotliwości autobusów kursujących ul. Elekcyjną powoduje praktycznie odcięcie od 

świata osiedli w obrębie ulic Elekcyjnej / Batalionu Zośka / Pustola. 

Z osiedli w tamtym rejonie niemal brak autobusów umożliwiających dostanie się do centrum czy nawet do metra. Już w tej chwili, po ograniczeniu autobusów kursujących ul. Elekcyjną, często dosłownie 

nie da się wsiąść do autobusów łączących ciągiem Elekcyjnej ww. osiedla z linią tramwajową przy ul. Wolskiej. 

Po otwarciu metra planowane jest dalsze ograniczenie tras (ze średnio 3 autobusy / 6 min - co już jest niewystarczające, do 2 autobus / 20 min!!!). 

Konieczne jest zachowanie dotychczasowej trasy i częstotliwości kursowania autobusów 171, 190 i 109 - jest to jedyna łączność z linią tramwajową. Ponadto, Elekcyjna łączy te okolicę z planowaną 

stacją metra przy ul. Górczewskiej - zapotrzebowanie na transport w tym zakresie zwiększy się więc. Tymczasem planujecie Państwo znaczne ograniczenie ilości autobusów dowożących ludzi do metra i 

ww. linii tramwajowej - co jest całkowicie niezrozumiałe.

W efekcie, otwarcie linii metra pogorszy komunikację w tej okolicy zamiast polepszyć i całkowicie odetnie ww. rejon od obszarów śródmieścia, w których metro nie kursuje (pl. Konstytucji, okolice ul. 

Chałubińskiego, okolice Koszykowej, Stare Miasto).

Co więcej, w kontekście proponowanych zmian całkowicie brak możliwości bezpośredniego dotarcia komunikacją miejską do Dworca Centralnego (!!!).

Podsumowując, ograniczenie częstotliwości kursowania oraz zmiany tras linii autobusowych jadących ul. Elekcyjną (przede wszystkim 171) powoduje:

- znaczne (nawet dwu-trzykrotne) wydłużenie czasu dotarcia do wspominanych okolic Śródmieścia (nawet z 20 min do ok. 1h-1h 20 min);

- ograniczenie dostępności Dworca Centralnego;

- ograniczenie dostępności tramwaju;

- paradoksalnie, ograniczenie dostępności nawet do pobliskiej linii metra!. 

Kluczowe z perspektywy tej części Woli jest zachowanie tras i częstotliwości kursowania przynajmniej autobusów 190 i 109, a przede wszystkim 171. Celowe byłoby też przywrócenie niedawno 

zlikwidowanych w tym obszarze linii autobusów - ponieważ obecnie pasażerowie często nie mieszczą się w autobusach. Już z tego względu musiałem zmienić godziny pracy (dopiero ok. godziny 

9.45/10 ruch się zmniejsza) - ale nie każdy ma taką możliwość i dla wielu osób jest to z pewnością jeszcze większa niedogodność.

Mam nadzieję, że ww. uwagi okażą się pomocne w zaplanowaniu rozkładów jazdy dostosowanych do potrzeb mieszkańców.

Dzień dobry,

W związku z planowanymi zmianami w trasach i kursowaniu autobusów przesyłam kilka uwag:

- 109 - częstsze kursowanie. Jeśli faktycznie linia 171 nie pozostanie na obecnej trasie, linia 109 będzie jedyną dojeżdżającą do centrum i dworców centralnego i śródmieście. Dla podróżnych z 

walizkami każda przesiadka jest kłopotliwa.

- 167 - zmiana trasy  na Woli na: prymasa tysiąclecia, Wolska, Elekcyjna, Deotymy, Obozowa, Dywizjonu 303 i dalej na Bemowo i Chomiczówkę. Taka zmiana pozwoliłaby lepiej skomunikować ulicę 

Deotymy i dowozić dzieci do szkół i przedszkoli w ciągu ulic Elekcyjna/Deotymy.  Dodatkowo ułatwiłoby to dojazd z Woli na Grójecką.  Częstotliwość co 5/7,5. Autobus 129 co pół godziny nie rozwiązuje 

problemu komunikacji na tej ulicy.

- 154 - zwiększenie częstotliwości. Na Redutowej pozostałby jeden autobus, którym można dojechać z tego rejonu do PKP Wola.  Na tej linii jeżdzą małe autobusy (nieprzegubowe) i są strasznie 

zatłoczone praktycznie na całej trasie. Dodatkowo pozostawienie linii 155 np. na skróconej trasie Znana - PKP Wola, aby umożliwić pasażerom dojazd do PKP Wola i łatwiejsze przesiadki.

- 520 - powrót na trasę Znana - Olbrachta - Górczewska - Leszno - Okopowa - Solidarności i dalej do krańca Marysin. Połączenie okolic stacji Księcia Janusza z okolicą skrzyżowania 

Okopowa/Solidarności, Urzędem dzielnicy Wola i placem Bankowym.

Proponowane przez Państwa zmiany ułatwią życie ludziom mieszkającym pod Warszawą a nie mieszkającym w Warszawie. Wiele linii podmiejskich dowiezie pasażerów do stacji metra Księcia Janusza, 

natomiast dalej nie pozostawia się pasażerowi alternatywy i nakazuje się jazdę metrem.  Nie każdy pracuje lub uczy się wzdłuż linii metra. Już teraz autobusy jeżdzące z okolic stacji metra Księcia 

Janusza są rano bardzo zatłoczone a kiedy większość autobusów zakończy trasę przy metrze a pozostałe będą jeździć rzadziej sytuacja jeszcze się pogorszy. 

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o pozostawienie linii 520 na dotychczasowej trasie. Jest to jedyna linia autobusowa, która przebiega w samym Centrum, główną ulicą Warszawy - Marszałkowską, łącząc tak ważne 

miejsca, jak Pl. Konstytucji i Pl. Bankowy. Myślę, że warto byłoby tę jedyną linię pozostawić. Ponadto linia ta jest bardzo potrzebna osobom niepełnosprawnym i starszym, ponieważ łączy bez żadnych 

przesiadek Pragę Południe, Sródmieście i Wolę. Wszelkie przesiadki są zawsze dużym utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych i starszych (nawet jeżeli w metrze są windy).

Przy okazji, bardzo prosiłabym, żeby przywrócić linię 517 na Targówku. Linia ta nie pokrywa się z liniami metra i Targówek stracił połączenie z Rondem Waszyngtona, Al. Jerozolimskimi, Ochotą, 

Ursusem. Jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe, dlaczego ta linia została wycofana z Targówka. Obecnie niemożliwe jest dostanie się z Targówka do centrum Warszawy bez pokonywania przejść 

podziemnych, co jest bardzo uciążliwe dla osób starszych i niepełnosprawnych. Bardzo więc proszę o przywrócenie tej linii na Targówku.

Drodzy Państwo

Z wielkim niepokojem przeczytałem o zmianach w kursowaniu autobusu 520. Myślałem ze to musi być błąd, ale niestety nie jest. Korzystam bardzo duzo z tego autobusu, jest wiecznie zapchany. I jego 

przebieg nie pokryje metro - to bezprzesiadkowe połączenie z woli, okolic solidarności na saską kępę i do marysina wawerskiego.

Rozumiem, ze musicie państwo oszczędzać, ale usunięcie tak kluczowego autobusu to szaleństwo, apeluje o rozwagę i zmianę decyzj

Dzień dobry.

Piszę w związku z planowanymi zmianami w rozkładach jazdy autobusów 

poruszających się na Bielanach.

Po pierwsze doszły mnie słuchy o planowanym skróceniu trasy autobusu 171.

Kategorycznie się z tym nie zgadzam i bardzo proszę o anulowanie tego 

pomysłu.

Jako mieszkaniec Bielan - potrzebuje dobrego dojazdu na Wolę (Wola Park) 

czy do Centrum.

A jaka osoba niepełnosprawna - kilkukrotne przesiadki są dla mnie 

problematyczne.

Chciałbym również prosić o przywrócenie linii 167 która jako jedna z 

nielicznych jeździła w okolice Ronda Zesłańców Syberyjskich>

Wiem, że zawsze można powiedzieć "proszę podjechać i się przesiąść" ale 

nie w tym rzecz.

Ogólnie rzecz biorąc przez lata pętla Chomiczówka była "kastrowana" z 

autobusów a teraz mają zostać wprowadzone kolejne zmiany które jeszcze 

bardziej utrudnią mieszkańcom życie.

Szanowni Państwo,

chciałabym zgłosić swoje uwagi do proponowanych zmian w komunikacji na Woli i Bemowie po otwarciu kolejnych stacji metra. 

Na początku pozwolę sobie na uwagi ogólne:

1. Otwarcie trzech kolejnych stacji na fragmencie drugiej linii metra w tym mieście nie zastąpi komunikacji w dwóch dzielnicach (Wola i Bemowo), a właśnie to Państwo próbują zrobić wprowadzając takie 

zmiany. Nie da się w ten sposób zastąpić transportu naziemnego, zwłaszcza w okolicach, które nie mają linii tramwajowych, a tak się stanie – na niektórych odcinkach Górczewskiej czy Lesznie zostanie 

jedna linia 190. Kiedy wcześniej były tam trzy, a metro wcale się nie pojawiło. 

2. Komunikacją miejską poruszają się nie tylko sprawni, prężni i młodzi, ale także seniorzy, osoby niepełnosprawne, matki z dziećmi w wózkach. Każda z tych grup woli mieć bezpośrednie, choćby 

długie, połączenie z centrum miasta, czy jakąkolwiek jego częścią, niż trzy przesiadki na prostej trasie, żeby dojechać do lekarza czy większego sklepu. A dodatkowo przystanki linii naziemnych są 

zawsze oddalone od wejście do metra, a same stacje metra przedzielone wieloma poziomami schodów. To, że windy do metra są niemal permanentnie nieczynne chyba Państwo wiedzą, bo ogłoszenie 

na ten temat od lat już wisi na stronach internetowych transportu miejskiego. Wykluczacie w ten sposób Państwo te grupy z życia w mieście.



3. To kolejny etap odcinania komunikacji z Bemowa. W ostatnich latach straciło już bezpośrednie połączenie z Dw. Centralnym (linia 507), Traktem Królewskim i Wilanowem (linia E-2) czy Mokotowem 

(linia 167). Teraz jeszcze chcecie odciąć dzielnicę od samego Centrum skracając linię 171. Nie wszyscy mieszkańcy Bemowa mieszkają w pobliżu linii tramwajowych, a dwie linie tramwajowe nie 

zastąpią czterech autobusowych. Patrząc na przykładzie mojej mamy seniorki – przez te wszystkie zmiany nie ma już bezpośredniego dojazdu do Dw. Centralnego, Krakowskiego Przedmieścia czy 

choćby Łazienek i Wilanowa, gdzie jeździła niegdyś na spacery. Teraz nawet nie dojedzie bez przesiadek do centrum (to a propos wykluczania seniorów z życia w mieście).

4. Puszczając tyle linii do stacji Księcia Janusza chyba chcecie Państwo uczynić podróżowanie metrem skrajnie nieprzyjemnym doświadczeniem. Chcecie wtłoczyć mieszkańców trzech dzielnic w jedną, 

niedokończoną nitkę metra? W ten sposób na stacji Młynów nie będzie się dało do metra wejść, a przystanek krańcowy będzie komunikacyjnym koszmarem, jak teraz ten na Pradze, dzięki 

nieprzemyślanym zmianom w liniach naziemnych. Naprawdę nie musicie wymuszać na mieszkańcach miasta korzystania z drugiej linii metra, oni będą to chętnie robić, tylko warto pozostawić wybór 

osobom, które wolniej, ale bezpośrednio wolą dojechać w wybrane miejsce. Pragnę również wspomnieć o tym ile biurowców buduje się w okolicy Ronda Daszyńskiego. Metro w tych okolicach bardzo 

szybko może się stać niewydolne. Nie warto na siłę wtłaczać do niego ludzi likwidując im alternatywne możliwości dojazdu.

5. Nie mogę również powstrzymać się od uwagi, że zmiany proponują chyba osoby, które z komunikacji miejskiej nie korzystają i nie mają pojęcia jak w praktyce wygląda poruszanie się po tym mieście. 

Jak bardzo zatłoczone są niektóre linie, że każda konieczność przesiadki wydłuża podróż o min. 10 minut, a co dopiero jeśli są niesprzyjające warunki pogodowe.Przechodząc do szczegółów:

- Nie widzę uzasadnienia dla rozbicia linii 102 na dwie osobne – czyli 102 oraz 106. Czy konsultowane to było z mieszkańcami Pragi, którzy stracą bezpośrednie połączenie z Powiślem czy 

Śródmieściem? Czemu z kolei Wola ma tracić dogodny dojazd pod Stadion Narodowy czy na Saską Kępę? Wnioskuję zatem o pozostawienie linii 102 na obecnej trasie, i najlepiej ze zwiększoną 

częstotliwością kursowania. Teraz w godzinach szczytu autobusy potrafią być pełne już na trzecim przystanku od wyjazdu z pętli Młynów.

- Wnioskuję o zwiększenie częstotliwości kursowania listy 109 – to świetne połączenie Woli z Centralnym, warto by było częstsze.

- Linia 171 pod żadnym pozorem nie powinna być skracana wyłącznie do stacji metra Księcia Janusza – to jedyna linia łącząca Bemowo z centrum miasta. Sam pomysł likwidacji tego połączenia po 

zabraniu z dzielnicy E-2 jest oburzający! To praktycznie ostatnia linia autobusowa, która łączy dzielnicę z miastem… A po jej skróceniu mieszkańcy okolic Leszna zostaną tylko z jedną linią autobusową. 

Wnioskuję o pozostawienie 171 na wydłużonej trasie, takiej jak przed rozpoczęciem budowy metra na tym odcinku.

- Powody skrócenia linii 520 oraz E-2 również nie są dla mnie zrozumiałe. Już teraz widać, że Wola potrzebuje minimum dwóch linii autobusowych łączących ją z centrum – w godzinach szczytu, kiedy E-

2 kończy swoją trasę na Pl. Bankowym, przepełnione do granic możliwości autobusy 520 jadą dalej na Wolę. Metra w ciągu Al. Solidarności nie ma... Samo 190 nie udźwignie tylu pasażerów. Fundujecie 

ludziom komunikacyjny koszmar, który skończy się ich przesiadką do aut – nikt nie chce codziennie dojeżdżać do i z pracy „na sardynkę”. 520 powinno jeździć co najmniej na dawnej trasie, do krańca 

Znana, a już na pewno gdzieś na Wolę – np. Młynów. Dla mieszkańców Woli to świetne połączenie ze ścisłym centrum, czy Pl. Konstytucji, oraz Łazienkami, którego nie zastąpi po zmianach żadna inna 

linia.

- Linia E-2 miała najwięcej sensu, gdy łączyła Bemowo z Wilanowem. Jaki jest sens skracanie jej do Pl. Bankowego? Wilanów ma co najmniej cztery linie autobusowe dojeżdżające do dw. Centralnego. 

Rozumiem, że tym ruchem chcą Państwo udowodnić, że ta linia w ogóle nie ma sensu i ją za chwilę skasować? Wnioskuję o przedłużenie tej linii, nawet jeśli przez dalszą budowę metra na Bemowie nie 

może dojeżdżać tam, to powinna jechać tak daleko na Wolę jak to możliwe. Same linie tramwajowe nie są wystarczające – w godzinach szczytu na wysokości przystanku Długosza nie da się już wsiąść 

do zapchanych 23 czy 24 w kierunku centrum. O tym, że dzięki E-2 miałam bezpośredni dojazd do pracy nawet nie wspominam…

- Na koniec chciałabym się również pochylić nad transportem na Młynowie. Tu w ostatnich kilku latach wybudowano bardzo wiele bloków mieszkalnych, a oferta komunikacyjna nie zmieniła się, a teraz 

jeszcze chcą ją Państwo ograniczyć. Metro naprawdę nie załatwi wszystkich bolączek dojazdowych tej okolicy. Proszę nie skracać linii 102, zostawić tutaj 520 i 171, czy E-2. 

Jestem mieszkańcem osiedla Koło. Piszę w sprawie planowanych zmian rozkładów związanych z otwarciem metra. Wydawało mi się, że odciążenie komunikacji autobusowej do śródmieścia jest okazją, 

żeby poprawić komunikację w innych kierunkach, tymczasem tak się nie dzieje, wręcz przeciwnie zapowiadane zmiany wydają się pogarszać sytuację dojazdową do kilku punktów. Wiele osób dojeżdża 

do pracy na Ochotę, Rakowiec i Służewiec możliwości dojazdu w te rejony są słabe i planowane zmiany ich nie poprawiają, a czasem wręcz pogarszają. Przykładem jest autobus 154, którym dojeżdżam 

do pracy (uważam, że ta linia powinna kursować częściej), paradoksalnie budowa metra zbliżyła trasę tego autobusu do mojego zamieszkania, teraz się oddala i przesiadka staje się nieodzowna. Część 

osiedla Koło jest słabo skomunikowana z pozostałymi dzielnicami. Z okolic  ul. Deotymy Ciołka jest stosunkowo daleko do Prymasa Tysiąclecia i Księcia Janusza, dojście do tych ulic, gdzie jest więcej 

połączeń autobusowych zajmuje dużo czasu, dla osób z ograniczeniami ruchowymi to już jest za daleko. Przydałoby się więcej połączeń autobusowych przez ul Deotymy, Ciołka i Elekcyjną, szerzej 

rzecz ujmując więcej połączeń z Woli w poprzek linii metra. Zmiany w komunikacji są tak skonstruowane, jakby niemal wszyscy mieli jeździć do śródmieścia.

Szanowni Państwo,

W związku z planowanymi zmianami w kursowaniu autobusów linii 171, 190, 155 oraz 109 chciałbym zwrócić Państwa uwagę na pewne zaistniałe z tego powodu problemy. 

1. Brak linii 171 na przystanku Ordona oraz linia 109 kursująca co 20 min skutecznie utrudni mieszkańcom Bliskiej Woli oraz Odolan podróż na dworzec centralny , a pamiętać należy, jak wielu 

mieszkańców tego osiedla to studenci i osoby wracające na weekendy do domów.

2. Likwidacja linii 155, brak linii 190 na przystanku Ordona oraz fakt, że jedynym autobusem jadącym na przystanek Rondo Daszyńskiego będzie 105, spowoduje ogromne utrudnienia dla kilkunastu 

tysiecy mieszkajacych na Odolanach osób w transporcie do drugiej linii metra.

3. Ograniczenie trasy linii numer 105 tylko do Ronda Daszyńskiego spowoduje, że z Odolan i Bliskiej Woli nie będzie bezpośredniego dojazdu na Stare Miasto.

4. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na notorycznie spóźniające się autobusy linii 136, które stanowią dla niezliczonej ilości studentów oraz ludzi chorych mieszkających na Bliskiej Woli jedyny 

bezpośredni środek transportu do szpitala na ulicy Banacha oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Moim zdaniem, częstość ich kursowania powinna być znacznie zintensyfikowana, przynajmniej w 

godzinach porannych.

Szanowni Państwo.

Stanowczo sprzeciwiam się proponowanym zmianom w trasach autobusowych 

związanym z uruchomieniem

nowego odcinka metra na Woli. Zmiany te są kolejnym etapem degradacji i 

likwidacji sieci autobusowej

na zachodzie Warszawy.

Aby przeprowadzić jakiekolwiek zmiany należy obserwować ruch przez 

przynajmniej rok i wtedy podejmować decyzję.

Stanowczo sprzeciwiam się skróceniu linii 112.

Uzasadnienie: Linia 112 nie ma nic wspólnego z przebiegiem linii M2 i 

jej ewentualne skrócenie nijak się ma

do nowej linii metra. Odbieram to jako kolejną próbę zniszczenia tej 

linii, którą podejmujecie Państwo przy

każdej okazji. Linia 112 jest obecnie w pełni wykorzystywana na całej 

długości trasy i to w dużo większym

stopniu niż jeżdżące wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich tramwaje. 

Wystarczy porównać zapełnienie

tramwajów i autobusów 112 np. na wysokości przystanku Kazubów. Linia ta 

zapewnia mieszkańcom Jelonek,

którzy mieszkają w oddaleniu od linii tramwajowej, połączenie z resztą 

dzielnicy oraz z północną częścią

Warszawy. W obecnym przebiegu stanowi bardzo dogodne połączenie z 

Chomiczówką, Bielanami, Żoliborzem

i Bródnem. Jej skrócenie zmusi pasażerów niepodróżujących do centrum do 

przesiadki do samochodu.

Propozycja alternatywna: Zamiast ją skracać należałoby ją raczej 

wydłużyć (do pętli, która dawniej miała

sensowną nazwę Okęcie, zanim uczyniliście z niej Państwo potworka o 

nazwie P&R Krakowska) i połączyć z linią 220.

Stanowiłaby ona wtedy bardzo użyteczną linię obwodową łączącą wiele 

dzielnic.



Stanowczo sprzeciwiam się skróceniu linii 171.

Uzasadnienie: Linia ta jest idealnym przykładem, jak bardzo nieprawdziwe 

są Państwa zapewnienia o tym,

że na Rondzie Daszyńskiego większość pasażerów i tak przesiada się do 

metra. Na tym przystanku z tej linii

nie tylko wysiadają nieliczni pasażerowie, ale jeszcze dosiadają się 

kolejni - wysiadający z autobusów

kończących tam bieg. Podnosiłem tę kwestię w swoich wystąpieniach do 

Państwa już kilka razy - podnoszę

znowu. Większość mieszkańców Warszawy ani nie pracuje ani nie mieszka 

przy linii metra. Dlatego też

stawiają oni opór przed wtłaczaniem ich na siłę do tunelu metra i 

zmuszaniem ich do kolejnych przesiadek.

Metro nie zapewnia dogodnego połączenia z ciągiem Alei Jerozolimskich i 

południową częścią Śródmieścia,

które są ważnym celem podróży setek mieszkańców Bemowa. Zabierając tym 

ludziom bezpośredni autobus

i zmuszając ich do dwóch przesiadek (do metra M2 i do metra M1) 

zniechęcają Państwo do korzystania

z komunikacji publicznej i przekierowują ich do samochodów. Jednocześnie 

przypominam, że pieszy łącznik

pomiędzy liniami M1 i M2 już teraz jest niewydajny i niebezpieczny. A 

Państwo swoimi działaniami usiłują

tłoczyć do niego kolejnych pasażerów.

Stanowczo sprzeciwiam się rozrzedzeniu kursowania linii 109.

Uzasadnienie: zbieżne z uzasadnieniem sprzeciwu skrócenia linii 171.

Wnoszę o zwiększenie częstotliwości kursowania linii 189.

Szanowni Państwo,

Rozwój komunikacji szynowej cieszy mnie niezmiernie. Otwarcie metra na

Woli otworzy, jak myślę, nowy, ciekawy etap rozwoju tej nieco

niedopieszczonej dzielnicy Warszawy.

Przedłużenie M2 na Wolę nie jest jednak dostatecznym powodem, by

kasować dobre połączenia, które skutecznie spinają dwa inne wszakże

punkty na dwóch brzegach Wisły. Linie 102 i 520 to cieszące się dużą

popularnością linie łączące Wolę i Śródmieście z Pragą-Południe. Ta

zaś nie może (jeszcze) poszczycić się pełną integracją z metrem.

Obcięcie 102 zmusi pasażerów do przesiadek (co nigdy nie cieszy się

popularnością). Obcięcie 520 sprawi, że połączenie Grochowa z Wolą

będzie znacznie bardziej kłopotliwe.

Apeluję o pozostawienie ww. linii w dotychczasowym kształcie.

Szanowni Państwo 

Proszę o pozostawienie linii 105 tak jak to jest aktualnie, z częścią autobusów kursujących na Browarną. Alternatywa pomiędzy metrem a 105 jest ułatwieniem m. in. dla studentów jadących z Biblioteki 

Uniwersyteckiej bądź Uniwersytetu na Bemowo. Wieczorami o godz. 18:00, zanim autobus dojedzie do Ronda Daszyńskiego, jest już zapełniony. Nieprawdziwa jest informacja, że na Rondzie 

Daszyńskiego wysiada 90% ludzi. Zwłaszcza rano ok. 9.00 duża część pasażerów jedzie dalej w kierunku Nowego Światu, w tym osoby starsze. Poza tym na Bemowie obecnie brakuje autobusów 

zapewniających łatwy dojazd do Centrum, tramwaje są przepełnione, a w razie ich awarii, to m. in.105 najczęściej przejmuje pasażerów. Przynajmniej dopóki nie zostaną ukończone kolejne stacje Metra 

w tę stronę, aktualna linia 105 jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania komunikacji miejskiej. 

Szanowni Państwo, 

Pragnę wyrazić zdecydowany sprzeciw planom likwidacji linii 155. Jest to jedyna linia łącząca bezpośrednio ulice Olbrachta z Centrum! 

Najbliższy przystanek na Antka Rozpylacza nie ma innych bezpośrednich połączeń i zmuszacie nas Państwo do jazdy z przesiadkami.

Bardzo prosimy o pozostawienie tej linii przynajmniej na odcinku do Ronda ONZ.

Dzień dobry, Uważam że linia 520 powinna pozostać na woli

Szanowni Państwo,

Protestuję przeciwko planowanej zmianie polegającej na wykluczeniu linii 520 z odcinka al.Solidarności-Centrum.

Zgodnie z przedstawionym do konsultacji projektem trasa linii 520 miałaby zostać skrócona do odcinka MARYSIN–CENTRUM. Twierdzą Państwo, że połączenie Śródmieścia z Wolą zapewni 

podstawowo linia metra; ciągiem ulic Górczewska–Leszno–al. "Solidarności" będzie nadal kursować linia 190 z wysoką częstotliwością; ponadto wzdłuż al. "Solidarności" kursują tramwaje, a wzdłuż ul. 

Marszałkowskiej metro i tramwaje.

Odnoszę wrażenie, że osoby planujące tą zmianę nigdy nie poruszały się komunikacją miejską na trasie Śródmieście-Wola. Twierdzenie, że istnieje dobra komunikacja wzdłuż ulicy Marszałkowskiej, 

oraz dobra wzdłuż al. "Solidarności" nie jest odpowiedzią na problem bezpośredniego skomunikowania tych części miasta. Bezpośrednią, czyli nie wymagającą przesiadek, które wiążą się z 

pokonywaniem licznych schodów i ciągów pieszych w lokalizacji RATUSZ-ARSENAŁ. Zachęcanie do korzystania z metra i przesiadanie się już na stacji ŚWIĘTOKRZYSKA, a potem dojazd do stacji 

PŁOCKA jest pomysłem absurdalnym, ponieważ i tak trzeba będzie skorzystać z którejś linii tramwajowej jadącej w stronę Pragi aby dostać się na przystanek WOLA-RATUSZ bądź FEMINA.

Jeszcze niedawno istniały dwa alternatywne połączenia uwzględniające możliwość dostania się z Centrum do urzędowej części Woli (sądy, urząd dzielnicy, szpitale i przychodnie):

- połączenie tramwajowe linią nr 10,

- połączenie autobusowe linią nr 520.

Obecnie, po wprowadzonej przez Państwa zmianie trasy tramwaju nr 10, pozostał tylko autobus linii 520. Planowana przez Państwa kolejna zmiana spowoduje całkowity brak skomunikowania (za 

pomocą komunikacji miejskiej) tej części miasta, a w efekcie konieczność korzystania z komunikacji samochodowej. Także realizowanej przez usługodawców świadczących usługi transportu takich jak 

UBER... Być może to jest prawdziwym celem wprowadzanych zmian, chęć wzmocnienia alternatywnych do komunikacji miejskiej środków transportu. Nie wiem, czy jest to zgodne z deklarowanymi przez 

Urząd m.st. Warszawy politykami w zakresie roli komunikacji miejskiej w naszym mieście…

Szanowni Państwo, podobnie do wielu innych osób, poruszam się na tej trasie codziennie. Dojeżdżam do pracy w okolicach Planu Konstytucji i przy wprowadzeniu planowanych przez Państwa zmian, 

nie będę miała możliwości dotarcia tam bez przesiadek To całkowicie zniweluje pozytywne efekty wymuszonego dodatkowego ruchu. By temu zapobiec zapewne przesiądę się w samochód jako 

najprzyjaźniejszy środek transportu…

Nie wiem, czy taka jest intencja proponowanych  przez Państwa zmian. Nie wiem czy chcecie być odpowiedzialni za dodatkowe obciążenie ulic i za dodatkowy smog w naszym mieście? Mam nadzieję, 

że nie, proszę więc o ponowne przemyślenie propozycji skrócenia linii 520 i nie ograniczanie komunikacyjnej dostępności tej części miasta.

Szanowni Państwo,

Apeluję z mojej strony o zachowanie obecnej trasy autobusu linii 102, obecnie najlepszego połączenia łączącego bezpośrednio i dogodnie m.in. Grochów i Kamionek z Uniwersytetem Warszawskim 

oraz Wolą. Likwidacja obecnej trasy na rzecz metra będzie strasznie uciążliwa. Metro miało ułatwić i poszerzyć sieć komunikacji miejskiej, a nie ograniczyć wygodne możliwości dojazdu i połączeń 

między obiema stronami Wisły. Liczę, że głos mieszkańców i mieszkanek zostanie wysłuchany a linia 102 zostanie zachowana w niezmienionej formie.

Uważam, że rozkład jazdy autobusu 109, po otwarciu stacji metra księcia Janusza powinien być taki jak obecnie. Dobrze byłoby nawet niewielkie zwiększenie częstotliwości kursowania w soboty i 

niedziele. Mieszkam przy pętli Górczewska a pracuję na zmiany w CH Wola Park obecnie często w soboty i niedziele muszę wchodzić godzinę przed rozpoczęciem pracy. Autobus jedzie do przystanku 

Białowiejska tylko 7 minut ale przy 20- minutowych odstępach bardzo trudno jest dopasować godzinę tak żeby się nie spóźnić. Dlatego tracę bardzo dużo czasu. 

Nie wyobrażam sobie żeby miało być tak cały tydzień. Szanowni Państwo, 

Nie zgadzam się na wprowadzenie zmian trasy autobusu 105, gdzie wszystkie kursy dojeżdżałyby jedynie do Ronda Daszyńskiego i jeździłyby rzadziej niż dotychczas. W chwili obecnej przed otwarciem 

kolejnego etapu II linii metra, już jest mało kursów jeżdżących bezpośrednio z naszej części Woli czy też Bemowa do centrum, dlatego uważam likwidacje kursów 105 jeżdżących do Browarnej, czy też 

kursowania linii 171 na Torwar za niewłaściwe. Warto dodać, że metro w układzie dwóch linii nie dociera wszędzie do centrum miasta, przesiadanie się więc z autobusu na II linię metra, potem na I linię 

metra i kolejno jeszcze na autobus czy tramwaj aby dotrzeć np. w okolice Placu Trzech Krzyży czy na Torwar, który jest miejscem dużych imprez kulturalnych i sportowych, wydłuża znacznie czas 

podróży.

Pragnę zauważyć, że Odolany są obecnie bardzo intensywnie rozwijającym się urbanistycznie obszarem, gdzie z roku na rok przybywa setek mieszkańców. W trakcie lub w planach jest budowa 

kolejnych osiedli, w tym np. Bliska Wola Tower na rogu Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia, gdzie wyrasta jeden z największych bloków w Polsce (1800 mieszkań), więc będzie go zamieszkiwało ok. 5 

tys. mieszkańców. Zmiany w układzie komunikacji po otwarciu kolejnego etapu II linii metra powinny więc nadążać za ww. czynnikami.

Niezrozumiałe jest też tak drastyczne zmniejszanie częstotliwości kursowania linii 109, która zapewnia szybkie połączenie do największego warszawskiego dworca kolejowego, jak również likwidacja linii 

155, która jest dobrym uzupełnieniem dotychczasowej siatki połączeń na Woli.

W związku z tym postuluję:

    Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej do Browarnej,

    Utrzymanie kursowania linii 171 w obecnej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej na Torwar,

    Utrzymanie kursowania linii 155 w obecnej częstotliwości,

    Utrzymanie kursowania linii 109 w obecnej częstotliwości.



Szanowni Państwo, 

Uprzejmie proszę o przywrócenie autobusu 520 na trasie znana-marysin. Autobus ten był niezwykle przydatny w dojeździe bez przesiadki do centrum. Przystanek Antka rozpylacza np w 167 jest w 

godzinach szczytu w kierunku centrum zawsze przeładowany, a z każdym kolejnym przystankiem jest jeszcze gorzej. Ponadto proszę nie likwidować 155. W tej okolicy ( Szulborska/Sowińskiego) 

nieustannie wprowadzają się ludzie do nowych bloków. Proszę mieć to na uwadze układając rozkład ZTM.

Szanowni Państwo, 

Korzystając z okazji chciałbym dorzucić swoje trzy grosze w sprawie zmian komunikacyjnych po otwarciu wolskich stacji metra. A mianowicie: 

1. Obecnie 102 oferuje bezpośredni dojazd z Młynowa do Szpitala Dziecięcego na Niekłańskiej czy też nieodległego Parku Skaryszewskiego. Niestety jak wiadomo regularnie utykał w korkach m.in. w 

okolicach Tamki, Grzybowskiej czy Skierniewickiej. Stąd decyzja o modyfikacji trasy zrozumiała. 

2. Autobusem 105 mogę awaryjnie dostać się do przedszkola na Grzybowskiej, w przypadku problemów z linią 102. Po reformie pozostanie nakładanie drogi pieszo, w wariańcie optymistycznym np. ze 

stacji Rondo ONZ. Ewentualnie tramwaj z Wolskiej. 

3. Jeśli chodzi o likwidowaną linię 155, to pasażerowie wsiadający na krańcówce przy Olbrachta tracą możliwość bezpośredniego dostania się chociażby do Warsaw Spire. Sprawę rozwiązuje stacja 

metra przy Wola Parku, ale dopiero za... 3 lata. 

4. Skrócenie trasy linii 171 zabiera możliwość dotarcia w okolice Torwaru. 

5. Autobus przyspieszony nr 520 oferuje możliwość sprawnego dotarcia z Woli chociażby do Łazienek Królewskich i innych ciekawych miejsc w okolicy. 

Z grubsza to chyba tyle, 

Witam,

jako mieszkaniec Bemowa cieszę się, że metro coraz bardziej zbliża się do mojej dzielnicy i będzie ułatwiało 

poruszanie się komunikacją publiczną po mieście.

W związku z konsultacjami społecznymi i proponowanymi zmianami w układzie linii autobusowych proszę o 

uwzględnienie dwóch poprawek:

- autobusy linii 171 i 184 odjeżdżające ze stacji Księcia Janusza w kierunku Bemowa muszą mieć jeden wspólny 

  przystanek zlokalizowany na ul. Górczewskiej między Deotymy a Ciołka - chodzi o to, by nie trzeba było biegać 

  między dwoma odrębnymi i oddzielonymi światłami przystankami i by móc z jednego przystanku szybciej 

  wrócić do domu jedną z powyższych linii - to postulat ważny dla wszystkich mieszkańców okolic przystanków 

  Orlich Gniazd, Widawska, Wrocławska i Piastów Sląskich, obsługiwanych przez obydwie wspomniane linie.

- autobusy linii 112 muszą mieć dłuższą trasę niż do pętli Nowe Bemowo położonej na obrzeżu osiedla - linia ta

  jak każda inna powinna łączyć ważne punkty przesiadkowe dlatego docelowo powinna prowadzić do przyszłej 

  stacji metra "Lazurowa" na skrzyżowaniu z ul. Górczewską, a tymczasowo Radiową dojeżdżać do pętli Stare

  Bemowo. Tylko takie rozwiązanie pozwoli na utrzymanie jedynego połączenia Bemowa z ul. Żeromskiego czy

  dalej Bródnem.

Dziękuję za uwagę i liczę na uwzględnienie moich propozycji. Serdecznie pozdrawiam -

Szanowni Państwo,

Kontaktuje się w sprawie proponowanych przez Państwa zmian w układzie komunikacyjnym autobusów po otwarciu metra na Woli, niestety nie mogłam uczestniczyć osobiście w spotkaniu 

konsultacyjnym w dniu 14 stycznia na Bemowie, co pozwoliłoby wyrazić opinię mieszkańców lepiej w bezpośredniej rozmowie, ale postaram przedstawić ją pisemnie. 

Według informacji na stronie internetowej planują Państwo wprowadzić zmianę w częstotliwości kursowania co 20 minut autobusu linii 109.

https://www.ztm.waw.pl/konsultacje/autobusy-po-otwarciu-metra-na-woli/

109         OS. GÓRCZEWSKA – Górczewska – Elekcyjna – Kasprzaka – Prosta – al. Jana Pawła II – DW. CENTRALNY (powrót: Emilii Plater – Świętokrzyska) 

"częstotliwość: 20/20/20" 

Byłaby to bardzo zła zmiana, ponieważ tak rzadkie kursowanie linii 109 spowoduje bardzo duże utrudnienia mieszkańców Bemowa w dojeździe do nowo otwartych stacji metra, szczególnie do pierwszej 

stacji od strony Bemowa - stacji Księcia Janusza. Już od kilku miesięcy mieszkańcy ul. Górczewskiej od numeru 208 do 228 oraz ul. Pełczyńskiego, Narwik, Deyny mają bardzo uciążliwy dojazd do 

centrum i innych dzielnic z powodu zamknięcia pętli tramwajowej os. Górczewska i braku dojazdu tramwajów do pętli ze względu na budowę II linii II etapu rozbudowy i prace przy Bemowo Ratusz. Od 

tego czasu jedyną możliwością dojazdu do przystanku Bemowo Ratusz i ewentualną przesiadkę do tramwajów są autobusy linii 109 i 154 (który kursuje bardzo często opóźniony) i większość 

mieszkańców wybiera autobus 109,który w godzinach porannych i południowych kursuje bardzo często co 5-6-7 minut, co jest bardzo dużym udogodnieniem ze strony Zarządu Transportu Miejskiego 

dla osób zamieszkałych przy tej części ulicy Górczewskiej. Jeśli autobusy linii 109 miałyby kursować co 20 minut wpłynęłoby to negatywnie na dojazd do stacji metra Księcia Janusza i możliwość 

przesiadki do metra i dalszego dojazdu do pozostałych stacji i dzielnic. Oznaczałoby to również, że nie wszyscy pasażerowie mogliby zmieścić się do autobusu 109, ponieważ autobus jeżdżący co 20 

minut nie mógłby zabrać wszystkich oczekujących osób. Proszę wziąć pod uwagę, że tym autobusem dojeżdżają nie tylko osoby do pracy, ale również uczniowie do szkoły podstawowej przy ul. 

Konarskiego oraz do zespołu szkół przy ul. Kasprzaka.  

Kolejne stacje metra mają służyć mieszkańcom Woli i Bemowa w szybszym dojeździe do pracy, szkoły, innych dzielnic Warszawy, zmniejszyć korki, zachęcić osoby dojeżdżające samochodem do pracy 

na wybór dojazdem metrem. W jaki sposób chcą Państwo przekonać mieszkańców, żeby zdecydowali się na podróżowanie metrem jako najszybszym i najbardziej ekologicznym środkiem transportu, 

jeśli chcę Państwo utrudnić dojazd do metra?

W imieniu własnym i innych mieszkańców szczególnie ul. Górczewskiej, Pełczyńskiego, Narwik zwracamy się z prośbą o niewprowadzenie zmiany w kursowaniu linii autobusu 109 co 20 minut i 

pozostawienie aktualnego rozkładu.

Z poważaniem,

Witam,

Mieszkam na Ulrychowie i w tygodniu odwożę dzieciaki do przedszkola na Młynowie.

Likwidacja stosunkowe często kursującego 520 z Woli odcina mieszkańców Ulrychowa od łatwego, szybkiego i bezprzesiadkowego dostępu do takich miejsc jak:

1. Niepubliczne Przedszkole Waldorfskie na Żytnia 79

2. Szkoła muzyczna na Tyszkiewicza 42

3. Waldorfska Szkoła Podstawowa na

Wolność 2A

4. Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na

aleja "Solidarności" 90

O ile tę likwidację częściowo rozumiem, będą 3 autobusy dowożące do metra, zupełnie nie wiem, czemu 155 zostanie zlikwidowany. Jadący na południe 155, daje obecnie łatwy dostęp do tramwajów, 

którymi łatwo dotrzemy do 3. i 4. z mojej listy.

Proszę o przywrócenie linii 520 na trasie sprzed budowy metra: Ulrychów, przez Politechnikę na Marysin.

Proszę o nie likwidowanie linii 155 jadącej z Ulrychowa Redutową na południe.

Dzień dobry, 

mieszkam przy ulicy Kasprzaka na dużym osiedlu i jestem zaniepokojona planowanymi zmianami w kursowaniu autobusów po otwarciu metra na Woli. W tym momencie przez skrzyżowanie Kasprzaka i 

Prymasa Tysiąclecia biegną linie kilkunastu autobusów, a po otwarciu metra mają zostać tylko dwa. Rozumiem, że metro ma odciążyć komunikację naziemną, ale w przypadku tej lokalizacji po otwarciu 

kolejnych stacji do metra będzie tak samo daleko jak w tym momencie, a zniknie 90% komunikacji autobusowej. W przypadku ulicy Kasprzaka otwarcie nowych stacji nie sprawi, że będzie lepszy dojazd 

do centrum, wręcz przeciwnie. 

Nie rozumiem skrócenia trasy linii 105 tylko do ronda daszyńskiego, która uniemożliwia bezpośredni dojazd do BUW. Po zmianie, żeby z przystanku PKP Kasprzaka dostać się do biblioteki powinnam 

dojechać do metra, cofnąć się do stacji płocka i dopiero tam wsiąść w 106. Zwiększa to czas dojazdu dwukrotnie. Proszę o pozostawienie dotychczasowej trasy linii 105.

Równocześnie wnioskuję o zwiększenie częstotliwości linii 136 w dni robocze, ponieważ jest to bezpośredni autobus, którymi setki mieszkańców dojeżdża rano do pracy do Mordoru. Obecnie jest 

wiecznie zatłoczony i spóźniony. 

Zmiana trasy linii 171 spowoduje, że osiedle straci połączenie z centrum miasta, Obecnie jest to jedyna linia, którą bezpośrednio można dojechać z przystanku pkp kasprzaka do przystanku centrum. 

Autobus łączy także osiedle z pierwszą linią metra. Wnioskuję o pozostawienie trasy tej linii. 

Również zmiana trasy linii 190 spowoduje, że nie będzie żadnego bezpośredniego połączenia osiedla z ratuszem na Woli. Obecnie jest to jedyny autobus, który na rondzie daszyńskiego skręca w lewo, 

a potem w okopową w prawo. Linia 190 jest obecnie jedyną opcją, żeby dostać się bezpośrednio na Stare Miasto, czy na drugą stronę Wisły. 

Widać wyraźnie, że po wprowadzeniu planowanych zmian osiedle na którym mieszkam zostanie w znacznie gorszej komunikacyjnie sytuacji niż w czasie trwania budowy metra. Moim zdaniem nie 

można opierać komunikacji tylko i wyłącznie na prowadzeniu autobusów do stacji metra. Patrząc na schemat po otwarciu metra widać wyraźnie, że ul. Kasprzaka zostanie praktycznie odcięta 

komunikacyjnie  i jedynym autobusem który będzie jechał ulicą to będzie linia 105, która na dodatek skończy bieg przy rondzie. Warto nadmienić że obecnie ulicą Kasprzaka nie idzie linia tramwajowa, 

która mogłaby odciążyć komunikację autobusową. Warto przejechać się w godzinach szczytu tylko na odcinku ordona - rondo daszyńskiego, żeby zobaczyć ile osób podróżuje z przystanku ordona-pkp 

kasprzaka. Jest to tym bardziej istotne, że na osiedlu są oddawane kolejne etapy i mieszkańców przybywa. Docelowo będzie stąd dojeżdżać ponad 30 tysięcy osób. Nie warto podejmować decyzji 

komunikacyjnych, które sprawią, że Ci mieszkańcy wybiorą własne samochody, gdyż to na pewno nie przyczyni się do rozładowania ruchu w tej części miasta. 

Mając to na uwadze, mam nadzieję, że przychylą się Państwo do moich wniosków. 



Dzień dobry,

W związku ze zmianami w komunikacji autobusowej po otwarciu nowych stacji metra na Woli, zgłaszam uwagi do przedstawionej przez ZTM propozycji: 

- oferta komunikacyjna w moim rejonie Mirowa (Grzybowska/Mennica) nie powinna zostać pogorszona;

- powinna zostać zachowana większa częstotliwość autobusów na ul Grzybowskiej, w tej chwili jest 9 na godzinę w szczycie (105 co 10 minut i 102 co 20), w propozycji ZTM jest to 6 kursów na godzinę 

w szczycie;

- zachowane powinno być połączenie autobusowe Ronda Daszyńskiego z: ul. Grzybowską (do tej pory 105), Żelazną (do tej pory 105) oraz okolicami Ratusza Wola (do tej pory 190);

- proponuję zmianę proponowanej nowej trasy 109 tak, aby zamiast ulicą Prostą jechał ulicą Grzybowską - cała trasa: OS. GÓRCZEWSKA - Kasprzaka - Płocka - Skierniewicka - Siedmiogrodzka - 

Siedmiogrodzka - Grzybowska - pl. Grzybowski - Twarda - Em. Plater - DW CENTRALNY

- proponuję zmianę nowej trasy 106 na: MŁYNÓW… - Płocka - Kasprzaka - Metro Rondo Daszyńskiego - Towarowa - Grzybowska - … BROWARNA  

Witam,

mieszkam na jednym z nowych osiedli na Bemowie przy ulicy Lazurowej/Batalionów Chłopskich i bardzo zależy mi na komunikacji z centrum więc kluczowe są dla mnie linie:

105, 190 i 271

Kursujące obecnie autobusy są już w tym momencie mocno obciążone, a w niedługim czasie w okolicy oddanych zostanie kolejne kilkaset nowych mieszkań więc konieczne jest dalsze rozbudowanie 

połączeń tej części dzielnicy - szczególnie częstotliwość  połączeń w godzinach porannych (7:00-9:00) oraz popołudniowych (16:00-18:00).

Linia 103

W miarę możliwości zwiększenie częstotliwości w popołudniowym szczycie także do 8 minut i w weekendy do 15 minut. Obecnie kursuje zbyt rzadko do zapotrzebowania, które po otwarciu metra na 

pewno się zwiększy.

 

Linia 106

Proponuję rozważenie wydłużenia poprzez nowe osiedla dla Młynowie (wzdłuż Ostroroga) do pętli na Powązkach, albo połączenie z 221 do Dworca Gdańskiego. Zwiększy to zasięg dostępności do linii 

M2 i uniknie kłopotliwej zawrotki na Młynowie.

 

Linia 136

Linię należy pozostawić na obecnej trasie, ze względu na połączenie Ochoty i Mokotowa ze Szpitalem Wolskim, a przede wszystkim na fakt, iż dzięki pozostawieniu na obecnej trasie mieszkańcy ulicy 

Płockiej (przystanki Grenady, Młynów) uzyskają autobusy przesiadkowe z jednej stacji metra: Płocka, a nie z dwóch: Płocka (103, 106) i Młynów (136).

 

Linia 184

Tu od dawna wiadomo, że niezbędna jest korekta trasy na terenie Ochoty, tak aby autobusy linii 184 przejeżdżały przez węzeł przesiadkowy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Linia 201

Ze względu na korelację z liniami 197 / 397 wymaga koordynacji rozkładu na wspólnym odcinku i uzależnienia częstotliwości.

 

Linia 520

Zdecydowany sprzeciw. Ta część Młynowa zawsze posiadała połączenie z ulicą Marszałkowską (kiedyś 166, później 171, teraz 520), które zawsze było oblegane. Rejon ulicy Leszno czy wolskiej części 

alei „Solidarności” nie ma nic wspólnego z linią metra M2. Dlatego też proponuję kursowanie linii 520 po zmianie na trasie:

MARYSIN - … - al. „Solidarności” – Leszno – Górczewska – METRO MŁYNÓW – (zawrotka na ronodzie „Ziutka” i postój techniczny na przystanku PKP MŁYNÓW). Rozwiązanie to będzie 

satysfakcjonujące i jednocześnie pomoże w przesiadce na linię M2 w kierunku zachodnim mieszkańcom bliskiej Woli.

Oczywiście w związku ze spodziewanym zmniejszeniem potoku podróżnych (okolice krańca Płocka-Szpital, które skorzystają z M2) zamiast linii 520 można rozważyć skierowanie innej linii o nieco 

gorszej częstotliwości, takich jak 151, 501, 519, 522.

Można także rozważyć powrót linii 171 na starą trasę sprzed zamknięcia ulicy Górczewskiej: CHOMICZÓWKA - ... - Górczewska - Leszno - al. "Solidarności" - Marszałkowska - pl. Grzybowski - E. Plater - 

 Al. Jerozolimskie - ... - TORWAR

--

Szanowni Państwo

Pragnę zwrócić uwagę na brak skomunikowania centralnej części Bemowa ( okolice ratusza ) z północnym Śródmieściem, a szczególnie okolicami Arkadii (Westfield). Dawniej połączenie zapewniał 

tramwaj linii 28. Teraz nie ma nic. Mógłby być autobus jeżdżący Górczewską i Okopową lub Powstańców Śląskich i Powązkowską.

Drugą sprawą jest brak autobusowego połączenia rokadowego z Bemowa centralnego i północnego w kierunku Włoch. Może warto zmienić pętlę linii 189 z os. Górczewska na Nowe Bemowo. Tym 

bardziej, że już niedługo pętla Os. Górczewska w związku z rozbudowa metra przestanie funkcjonować, a osoby spoza Warszawy zainteresowane tą linią mogłyby się do  niej przesiąść przy ul. 

Powstańców Śląskich.      

Witam 

Bardzo proszę o pozostawienie linii 520 w obecnej relacji. Rondo "Ziutka" jako ewentualna zawrotka, lub w starej relacji na ul. Znnaną. Jest to jedyne połączenie z Saską Kępą, Gocławiem, a tak 

pozostaje tylko wiecznie załadowane 24. Dlaczego niszczyć coś co się od lat sprawdza i dobrze służy mieszkańców. Z poważaniem.

Dzień dobry, dobry wieczór,

w związku z trwającymi konsultacjami dot zmian komunikacji po otwarciu metra na Wolę, chciałabym zgłosić następujące uwagi:

1. brak bezpośredniego połączenia z przystanku Antka Rozpylacza do linii tramwajowych idących ul. Wolską - obecnie są to 2 autobusy. przeprowadzenie takiego połączenia dawałoby możliwość 

zarówno przesiadki do tramwajów (możliwość dojazdu do Urzędu dzielnicy Wola), a także zapewniałoby obsługę lokalnego ruchu do szkoły znajdującej się na Redutowej.

2. nieuzasadnione wydłużenie trasy linii 167 poprzez poprowadzenie jej do Górczewskiej, a następnie Elekcyjną. Trasa tego autobusu i tak bardzo "meandruje", w zaproponowanym wariancie czas 

dojazdu na Mokotów (z Antka Rozpylacza) będzie jeszcze dłuższy (na chwilę obecną jest to około 50 minut, szybciej jedzie się rowerem). Pomysłem na skrócenie czasu przejazdu jest, oprócz 

przywrócenia na trasę przez Redutową, modyfikacja trasy od Ronda Zesłańców i puszczenie tego autobusu koło Dw Zachodniego - Kopińską i dalej dotychczasową trasą (przejazd ul. Bitwy 

Warszawskiej w porannych oraz popołudniowych godzinach szczytu to atrakcja dla ludzi o mocnych nerwach).

3. przywrócenie linii 520 na swoją starą trasę, co polepszy komunikację z prawobrzeżną Warszawą, a jednocześnie zapewni dojazd do stacji metra.

Dzień Dobry,

W związku ze zbliżającym się otwarciem wolskiego odcinka drugiej linii metra i co za tym idzie zmianą układu komunikacyjnego postuluje o:

- Utrzymanie linii 169 w nienaruszonym stanie, żeby nadal przez ul. Redutową jeździła.

- Nie likwidowanie linii 155.

- Zmianę trasy autobusu 154/184 tak aby przejeżdżał ulicą Połczyńską i Wolską w stronę Dw. Zachodniego, który zapewnia dogodne przesiadki na Służewiec/Lotnisko Chopina, a także na drugi brzeg 

Wisły.

- Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem jej kursowania do ulicy Browarnej,

- Uruchomienie lini 105 "bis" startującej w porannym szczycie komunikacyjnym z cmentarza wolskiego,

- Wydłużenie lini 255 do ulicy Emili Plater (tak jak podczas zamknięcia stacji metra Rondo Daszyńskiego).

Odolany to szybko zabudowywany obszar, gdzie ciągle oddawane są nowe inwestycje mieszkaniowego, a szacowana liczba mieszkańców ma sięgać nawet 30 000 osób, dlatego też niezbędne jest 

dołożenie dodatkowych połączeń z innymi rejonami miasta.

Dzień dobry,

Na wstępie chciałabym zauważyć, że Odolany są obecnie bardzo intensywnie rozwijającym się urbanistycznie obszarem, gdzie z roku na rok przybywa setek mieszkańców. W trakcie lub w planach jest 

budowa kolejnych osiedli, w tym np. Bliska Wola Tower na rogu Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia, gdzie wyrasta jeden z największych bloków w Polsce (1800 mieszkań), więc będzie go 

zamieszkiwało ok. 5 tys. mieszkańców. Zmiany w układzie komunikacji po otwarciu kolejnego etapu II linii metra powinny więc nadążać za ww. czynnikami.

Nie zgadzam się na skrócenie trasy i częstotliwości kursowania autobusu 105, gdzie wszystkie kursy dojeżdżałyby jedynie do Ronda Daszyńskiego i jeździłyby rzadziej niż dotychczas. W chwili obecnej 

przed otwarciem kolejnego etapu II linii metra, już jest mało kursów jeżdżących bezpośrednio z naszej części Woli (a konkretnie z rejonu Odolan). 

Podobnie uważam skrócenie kursowania linii 171 na Torwar za niewłaściwe. Warto zauważyć, że metro w układzie dwóch linii nie dociera wszędzie do centrum miasta. Dojazd autobusem na II linię 

metra, przesiadka na I linię metra i kolejno jeszcze na autobus czy tramwaj aby dotrzeć np. do pracy w okolice Placu Trzech Krzyży czy na Torwar (który jest miejscem dużych imprez kulturalnych i 

sportowych) wydłuża znacznie czas podróży.



Niezrozumiałe jest też tak drastyczne zmniejszanie częstotliwości kursowania linii 109, która zapewnia szybkie połączenie do największego warszawskiego dworca kolejowego, jak również w drugą 

stronę (np. w okolice Wola Parku), jak również likwidacja linii 155, która jest dobrym uzupełnieniem dotychczasowej siatki połączeń na Woli i jest świetnym rozwiązaniem dla mieszkańców Ulrychowa.

W związku z powyższym postuluję:

•	Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej do Browarnej,

•	Utrzymanie kursowania linii 171 w obecnej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej na Torwar,

•	Utrzymanie kursowania linii 155 w obecnej częstotliwości,

•	Utrzymanie kursowania linii 109 w obecnej częstotliwości.

Jeśli powyższe nie jest możliwe wnoszę o rozważenie zmian trasy innych autobusów, tak by umożliwić lepszą obsługę komunikacyjną Odolan. Przykładowo zmianę trasy autobusu 159, na odcinku od 

Dworca Zachodniego, tak by kończył kurs przy pętli Cmentarz Wolski. 

Szanowni Państwo, 

dziękujemy za zorganizowanie konsultacji i możliwość pozostawienia opinii w sprawie planowanych linii autobusowych po otwarciu metra na Woli.

Mieszkamy wraz z mężem na ul. Kasprzaka 31 już od pięciu lat, chcielibyśmy  podzielić się kilkoma uwagami i propozycjami: 

1.       Przepełnienie autobusów: Przystanki na skrzyżowaniach Kasprzaka/Prymasa Tysiąclecia oraz Kasprzaka/Ordona obsługują nie tylko nowy duży kompleks mieszkaniowo-usługowy Bliska Wola ale 

również sąsiednie osiedla na ul. Ordona i ul. Jana Kazimierza. Teren ten podlega ciągłej rozbudowie i napływowi nowych pracowników i mieszkańców. Już teraz autobusy są regularnie przepełnione. 

Obecna siatka połączeń jest ledwo efektywna (nie mówiąc komfortowa) dla pasażerów. Jeśli mówimy o zmianach to powinny one prowadzić do utrzymania lub zwiększenia częstotliwości a nie jej 

zmniejszania. Prosimy nie zakładać, że Ci wszyscy pasażerowie na krótkich dzielnicowych dystansach przesiądą się na metro, którego stacja jest ponad kilometr od pracy/domu. 

2.       Dojazd do punktów przesiadkowych: Rozumiemy, że podróż komunikacją miejską to sztuka przesiadek, ale pozostawienie trzech autobusów (105, 109, 255) na ponad 20 tys. nowych 

mieszkańców utrudnia dostanie się do punktów przesiadkowych innych niż Rondo Daszyńskiego i Dworzec Centralny (tylko 109). Szczególnie, że jako mieszkańcy ul. Kasprzaka (a tym bardziej Ordona i 

Jana Kazimierza) do najbliższej nowej stacji metra mamy prawie 1500m.

3.       Brak buspasów: na Kasprzaka, Prymasa Tysiąclecia i Al. Jerozolimskich do Dw. Zachodniego nie ma buspasów, a w tych miejscach naprawdę byłyby potrzebne ze względu na ciągłe korki. 

Fragment buspasu wprowadzono na ul. Kasprzaka między ul. Ordona i wjazdem na Bliską Wolę, ale rozwiązanie to nie sprawdza się najlepiej – są tu dwa problemy: 1) kierowcy nie rozpoznają, że to 

buspas i często z niego korzystają, uniemożliwiając autobusom szybki przejazd, oraz 2) w momencie gdy autobusy ruszają, kierowcy przejeżdżają na czerwonym świetle skręcając w osiedle. 

4.       Transport to nie tylko droga do centrum: likwidacja przystanków dla linii takich jak 171 wydłuży czas podróży do innych części miasta (np. w stronę Torwaru czy Marek). W przypadku linii 190 

powrót do starej trasy oznacza, że trasa będzie pokrywać się z nowo otwartą linią metra na ul. Górczewskiej, zmniejszając tym samym efektywność siatki połączeń.

5.       W oczekiwaniu na tramwaj: Tramwaj w dalszym ciągu pozostaje kwestią odległą o kilka lat, więc potrzebne są efektywne rozwiązania na ten czas. Nieistniejący jeszcze tramwaj nie uzasadnia 

zmniejszenia liczby linii lub ich częstotliwości przejazdu. 

Jako wieloletnia mieszkanka osiedla Torwar na Powislu ( ul Sniegocka, Rozbrat )  o wzięcie pod uwagę naszych mieszkańców którzy w przypadku zlikwidowania u nas linii 171 nie beda mieli połączenia 

z centrum miasta. Autobus ten jajo jedyny umożliwiał nam wjazd na stroma skarpę ( ul Ksiazeca) ktora wraz z wiekiem każdego mieszkańca jest b trudna do codziennego pokonania. Ponadto 

Utrzymywanie kontaktu z centrum we własnym zakresie (własny samochód)  dla przywiezienia zakupów uniemożliwia dla zwyklego mieszkańca ogromne i niczym nie ograniczane przez miasto 

zatłoczenie  tutejszych ulic (setki użytkowników Bulwarów Wiślanych, tysiące kibiców Stadionu Legii plus setki samochodów Hali Widowiskowej Torwar, uczestników licznych maratonów ( Maraton  PZU, 

Maraton Orlen)  i brak miejsc parkingowych. Jestesmy zmuszeni korzystać i przywozić zakupy autobusem z miasta a nie korzystać zwłasnego samochodu z którego wielu z nas nie ma lub rezygnuje 

gdyz   od władz miasta  nie mamy tutaj żadnej taryfy ulgowej i za parkowanie nawet na 5 minut dla wyładowania zakupow pod własnym blokiem mysimy płacić nawet 500 zł.  Postępowań mandatowych 

mimo braku miejsc parkingowych miesxkancy mieszkający tu na stałe maja po kilka w roku ( obecnie mam 2 postepowania o wykroczenia w Sadzie na Śródmieściu) za zaparkowanie samochodu na 5 

minut na ulicy pod blokiem dla wyładowania zakupów)  . Zmusza to nas do rezygnacji z samochodów własnych i korzystania z autobusu . Autobus zas 171 był i jest jedynym który codziennie łączył nas z 

Centrum i umożliwiał przywiezienie zakupow do osiedla. 

Niestety z powodu wieku nie kazdy jest w stanie pokonać codziennie strona skarpę ul Książęcej lub jeździć terenowym rowerem lub hulajnoga . 

Prosze o nie skracanie trasy autobusu 171 i nie likwidowanie tej linii do Powiśla (ul  Rozbrat, Sniegocka,  Gornoslaska, Torwar) i nie powodowanie  swoimi planami jeszcze większych problemów  

wieloletnich  mieszkańcow Powiśla niz te opisane powyżej . Nie interesują bowiem władz miasta nasze codzienne problemy z zatłoczeniem i brakiem ułatwień lub zrozumienia ze musimy korzystać z 

autobusów takie jak 171 

bo posiadanie własntch środków  transportu kończy sie nakładaniem na nas wysokich mandatów karnych w okolicznościach jak opisane powyżej Szanowni Państwo,

uważam, że linia 171 nie powinna zostać zmodyfikowana w planowany sposób, ponieważ uniemożliwi to mieszkańcom bezpośrednią łączność z centrum miasta oraz Torwarem, gdzie w tych 

lokalizacjach znajdują się miejsca pracy. Ze swojej strony chciałbym zaproponować by co drugi autobus jeździł zgodnie z pierwotnym zamierzeniem, podczas gdy pozostałe kursowałyby wedle 

propozycji ZTM.

Szanowni Państwo, 

po zapoznaniu się z planowanymi zmianami komunikacji miejskiej związanymi z otwarciem nowych stacji metra na Woli, apeluję o niezmienianie trasy autobusów linii 520 oraz o niezmniejszanie 

częstotliwości kursowania autobusów linii 190 i tramwajów łączących Wolę z Pragą. 

W związku z otwarciem nowych stacji metra na Pradze i Targówku niespodziewanie i niesprawiedliwie pogorszyła się komunikacja okolic Kercelaka z innymi dzielnicami. Linie E-2 i 527 w ogóle przestały 

dojeżdżać na Wolę. Po skończonym remoncie ulicy Kasprzaka tramwaje linii 10 i 11 wróciły na podstawowe trasy. Od kilku tygodni autobusy linii 190 jeżdżą ze zmniejszoną częstotliwością. 

Jeśli planowane zmiany wejdą w życie, to mieszkańcy osiedli przy Kercelaku stracą najważniejszą linię autobusową łączącą Wolę z innymi dzielnicami. Linia 520 zapewnia szybkie i wygodne 

przedostanie się do Śródmieścia, dojazd do czterech stacji pierwszej linii metra, a także jest to nasze jedyne bezpośrednie połączenie z Torwarem, Mostem Łazienkowskim i ulicą Ostrobramską. 

Skoro zgodnie z Państwa zapewnieniami "w przygotowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego projekcie zmian głównym założeniem jest zatem zapewnienie dogodnego dojazdu do metra", to proszę 

o niezmienianie trasy linii 520, gdyż jest to linia zapewniająca wygodny dojazd do pierwszej linii metra - równie ważna co linia 190. W przypadku zablokowania mostu Śląsko-Dąbrowskiego zapewnia 

szybkie połączenie z Centrum. 

W ciągu niecałego roku z czterech linii autobusowych przejeżdżających przez Kercelak ostałaby się zaledwie jedna. W przypadku zablokowania torów tramwajowych cała komunikacja okolic Kercelaka 

opierałaby się na  autobusach linii 190. 

Po otwarciu nowych stacji metra na Woli życie mieszkańców okolic Kercelaka znacznie się pogorszy, gdyż znowu utracimy kilka kluczowych połączeń, a nie dostaniemy nic w zamian. 

Nie zgadzam się na wprowadzenie zmian trasy autobusu 105 oraz ograniczenie częstotliwości jego kursowania. Jest to najczęstsza linia autobusu z której korzystam, szczególnie w porannych 

godzinach i rzadko kiedy udaje mi się wejść do pierwszego autobusu.  W chwili obecnej przed otwarciem kolejnego etapu II linii metra, już jest mało kursów jeżdżących bezpośrednio z części Woli czy 

też Bemowa do centrum. Metro w układzie dwóch linii nie dociera wszędzie do centrum miasta, przesiadanie się więc z autobusu na II linię metra, potem na I linię metra i kolejno jeszcze na autobus czy 

tramwaj znacznie wydłuża  czas podróży.

Chciałabym zauważyć, że Odolany są obecnie bardzo intensywnie rozwijającym się  obszarem, gdzie z roku na rok przybywa setek mieszkańców. W trakcie lub w planach jest budowa kolejnych osiedli, 

w tym np. Bliska Wola Tower na rogu Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia, gdzie wyrasta jeden z największych bloków w Polsce (1800 mieszkań), więc będzie go zamieszkiwało ok. 5 tys. mieszkańców. 

Zmiany w układzie komunikacji po otwarciu kolejnego etapu II linii metra powinny więc nadążać za ww. czynnikami.

Jestem tez przeciwna zmniejszeniu częstotliwości kursowania lini 109, która zapewnia szybkie połączenie z największym warszawskim dworcem oraz jestem przeciwna zmianie trasy autobusu 171, który 

umożliwia szybkie dotarcie do centrum miasta oraz bezpośredni dojazd na Torwar.

Zgodnie z wyżej wymienionymi argumentami  postuluję:

 -   Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej do Browarnej,

 -   Utrzymanie kursowania linii 171 w obecnej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej na Torwar,

- Utrzymanie kursowania linii 109 w obecnej częstotliwości.

Dzień dobry,

W nawiązaniu do zaproponowanych przez ZTM zmian w organizacji ruchu autobusowego na Woli, chcę zgłosić następujące uwagi i propozycje.

Linia 184 - aby trasa przebiegała ulicą Redutową zamiast ulicą Elekcyjną i ulicą Deotymy zamiast ulicą Ciołka. Autobus powinien kursować częściej niż jest to proponowane.

Linia 197 - aby trasa przebiegała ulicą Deotymy zamiast ulicą Ciołka. Autobus powinien kursować częściej niż jest to proponowane. 

Linia E-2 - aby proponowana trasa została wydłużona chociaż do stacji Księcia Janusza.

Jestem pracującą matką Uwzględnienie proponowanych uwag umożliwi mi codzienne funkcjonowanie, które polega między innymi na odwiezieniu dzieci do żłobka, przedszkola, szkoły, które znajdują 

się w rejonie ulic Deotymy i Ożarowskiej/Obozowej a następnie przemieszczeniu do pracy w Centrum. Pozostawienie obecnych propozycji ZTM bez zmian spowoduje, iż będę musiała codziennie jeździć 

samochodem, moje dziecko natomiast nie będzie mogło samodzielnie i bezpiecznie dotrzeć ze szkoły do domu bezpiecznie jednym autobusem (będzie zmuszone do długiej drogi pieszo i przesiadek na 

bardzo ruchliwych skrzyżowaniach).



Dzień dobry,

odnośnie zmian proponowanych przez Państwa na Woli, nie zgadzam się na wprowadzenie zmian trasy autobusu 105, gdzie wszystkie kursy dojeżdżałyby jedynie do Ronda Daszyńskiego i jeździłyby 

rzadziej niż dotychczas. W chwili obecnej przed otwarciem kolejnego etapu II linii metra, już jest mało kursów jeżdżących bezpośrednio z naszej części Woli czy też Bemowa do centrum, dlatego 

uważam likwidacje kursów 105 jeżdżących do Browarnej, czy też kursowania linii 171 na Torwar za niewłaściwe. Warto dodać, że metro w układzie dwóch linii nie dociera wszędzie do centrum miasta, 

przesiadanie się więc z autobusu na II linię metra, potem na I linię metra i kolejno jeszcze na autobus czy tramwaj aby dotrzeć np. w okolice Placu Trzech Krzyży czy na Torwar, który jest miejscem 

dużych imprez kulturalnych i sportowych, wydłuża znacznie czas podróży.

Pragnę zauważyć, że Odolany są obecnie bardzo intensywnie rozwijającym się urbanistycznie obszarem, gdzie z roku na rok przybywa setek mieszkańców. W trakcie lub w planach jest budowa 

kolejnych osiedli, w tym np. Bliska Wola Tower na rogu Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia, gdzie wyrasta jeden z największych bloków w Polsce (1800 mieszkań), więc będzie go zamieszkiwało ok. 5 

tys. mieszkańców. Zmiany w układzie komunikacji po otwarciu kolejnego etapu II linii metra powinny więc nadążać za ww. czynnikami.

Niezrozumiałe jest też tak drastyczne zmniejszanie częstotliwości kursowania linii 109, która zapewnia szybkie połączenie do największego warszawskiego dworca kolejowego, jak również likwidacja linii 

155, która jest dobrym uzupełnieniem dotychczasowej siatki połączeń na Woli.

W związku z tym postuluję:

Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej do Browarnej,

Utrzymanie kursowania linii 171 w obecnej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej na Torwar,

Utrzymanie kursowania linii 155 w obecnej częstotliwości,

Utrzymanie kursowania linii 109 w obecnej częstotliwości.  

Utrzymanie kursowania linii 184 na obecnej trasie i w obecnej częstotliwościDzień Dobry,

W związku ze zbliżającym się otwarciem wolskiego odcinka drugiej linii metra i co za tym idzie zmianą układu komunikacyjnego postuluje o:

- Utrzymanie linii 169 w nienaruszonym stanie, żeby nadal przez ul. Redutową jeździła.

- Nie likwidowanie linii 155.

- Zmianę trasy autobusu 154/184 tak aby przejeżdżał ulicą Połczyńską i Wolską w stronę Dw. Zachodniego, który zapewnia dogodne przesiadki na Służewiec/Lotnisko Chopina, a także na drugi brzeg 

Wisły.

- Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem jej kursowania do ulicy Browarnej,

- Uruchomienie lini 105 "bis" startującej w porannym szczycie komunikacyjnym z cmentarza wolskiego,

- Wydłużenie lini 255 do ulicy Emili Plater (tak jak podczas zamknięcia stacji metra Rondo Daszyńskiego).

Odolany to szybko zabudowywany obszar, gdzie ciągle oddawane są nowe inwestycje mieszkaniowego, a szacowana liczba mieszkańców ma sięgać nawet 30 000 osób, dlatego też niezbędne jest 

dołożenie dodatkowych połączeń z innymi rejonami miasta.

Witam,

Zapoznałem się z Państwa propozycją komunikacji po otwarciu metra na Woli i nie zgadzam się z nią, ponieważ samo metro nie wystarczy. 

Bardzo proszę wziąć pod uwagę moją prośbę o przywrócenie następujących linii autobusów z przed budowy trzech stacji metra na Woli:

E-2 Nowe Bemowo - Wilanów

109 Os. Górczewska - Dw. Centralny

154 P+R Al. Krakowska - Stare Bemowo

167 Siekierki Sanktuarium - Chomiczówka

171 Nowe Bemowo - Torwar

184 Szczęśliwice - Metro Młociny

190 Os. Górczewska - CH Marki

520 Znana - Marysin

523 PKP Olszynka Grochowska - Stare Bemowo

Dzień dobry,

moja propozycja komunikacji miejskiej na Woli po otwarciu metra, w stosunku do zaproponowanych na stronie:

1. Wybudowanie dodatkowego przystanku Elekcyjna, po skręcie przez autobusy z ulicy Kasprzaka w ulicę Wolską(w stronę Bemowa).  Przykład: autobus 154 aby miał dodatkowy przystanek obok Parku 

Sowińskiego. 

2. 171 - pozostawienie dotychczasowej trasy - sprzed otwarcia metra - przez ulicę Elekcyjną. 

3. 197 - przywrócenie trasy sprzed otwarcia metra (już teraz jest zmieniona).

4. 190 - kontynuacja przejazdu autobusu przez ul. Elekcyjną (utrzymanie dotychczasowej trasy sprzed otwarcia metra).  

Przedstawiam swoje uwagi do proponowanych zmian w komunikacji autobusowej związanych z otwarciem II linii metra:

1/ mieszkam w okolicy Kasprzaka/Bema. Obecnie korzystamy z 7 linii autobusowych: 105, 109, 136, 171,178,190 oraz 255. Okolica od Prymasa Tysiaclecia do ul. Plockiej zamieszkala jest w większości 

przez osoby starsze. Sa tutaj także szkoły podstawowe i liceum, ośrodek pomocy społecznej, kosciol. Do przystanku metra Plocka jesteśmy oddaleni o duzy dystans. Dlatego komunikacja autobusowa 

jest kluczowa z punktu widzenia mobilności wymienionych grup mieszkancow.

2/ proponowana likwidacja większości linii jest katastrofalna propozycja. Linia 109 oraz 171 wioza nas do Dworca W-wa Centralna, zas 171 jeszcze dalej do Ronda de Gaulle'a i Torwaru.

Linia 190 to wspaniale polaczenie ul. Gorczewskiej z Urzedem W-wa Wola oraz Starym Miastem i Praga. Linia 136 to polaczenie z przychodniami przy ul. Plockiej. 

Linie 105, 109, 171, 190, 255 prowadza także do Biura Obslugi Klienta PGNiG (warto sprawdzić, ilu jest tam interesantow każdego dnia) oraz do przychodni przy Kasprzaka 11, Szpitala Wolskiego oraz 

Instytutu Matki i Dziecka. 

3/ Zdaje sobie sprawę, ze liczba polaczen autobusowych musi podlegać aktualizacji. Należy uwzglednic jednak wiek mieszkancow części dzielnicy, której dotyczy zmiana, oraz znaczenie istniejących 

obiektow uzytecznosci publicznej, które uczeszczane sa przez wszystkich mieszkancow miasta, nie zawsze mogących korzystać z metra.

Zwracam się do Panstwa o wzięcie pod uwagę tych argumentow. Metro jest wspaniałym srodkiem transportu, ale nie zastepuje klasycznych autobusow.

Szanowni Państwo, 

Przeglądając sugerowane zmiany tras zauważyłem, że linia 102 ma kończyć  swój bieg na Rondzie Waszyngtona. Popularność tej linii bierze się stąd, że łączy ona Grochów że Śródmieściem i wielu 

osobom umożliwia bezpośredni dojazd do pracy bez przesiadek. Nowy przebieg trasy będzie zmuszał te osoby do przesiadki na Rondzie, powodując znaczące utrudnienie podróży. Sugeruję więc 

pozostawienie trasy w niezmienionym przebiegu.

Dziękuję za prowadzenie konsultacji społecznych,Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poniższej informacji o zmianie linii autobusowych na Woli:

https://www.ztm.waw.pl/konsultacje/autobusy-po-otwarciu-metra-na-woli/?fbclid=IwAR2nwwBDxMyBNyz3ueH0w0I3Sye2A8cIaGvLLgzX-0607MUJ6rP2TYvpYxI

mam dwa pytanie dotyczące:

1. Linii 105 - linia ma zostać skrócona zaledwie do Ronda Daszyńskiego, tym samym nie dając możliwości dojechania do Centrum z okolic Cmentarza Wolskiego/Redutowej. Skoro już linia zostaje 

skrócona, czy nie lepiej byłoby poprowadzić ją np. do Ronda ONZ? Wiele osób codziennie dojeżdża do pracy tą trasą, a taka linia znacząco ułatwiłaby transport.

2. Połączenia Cemtarz Wolski - Dworzec Zachodni - pomimo niewielkiej odległości, dynamicznie rozwijających się osiedli (a także samego dworca) wciąż nie ma połączenia autobusowego między 

okolicami Cmentarza Wolskiego/Ulrychowa/Bemowa z Dworcem Zachodnim. Z czego wynika taka sytuacja? Czy nie można by dodać takiej linii lub np. przekształcić obecne linie 103 lub 197, aby 

pokrywały tą trasę?

Szanowni Państwo, 

Po zapoznaniu się z przedstawionym plan zmian w komunikacji miejskiej oraz na podstawie przeprowadzonych obserwacji, chciałbym stwierdzić iż:

•	Aktualnie obciążenie linii 105, 109 i 171 od ronda daszyńskiego w dalszej części pracy jest duże.

•	W godzinach porannego szczytu od przystanku Reduta Wolska 1 wejście do 105 jest bardzo utrudnione, a największy tłok panuje w 105 kursujących normalną trasą do przystanku Browarna, co więcej 

znacząca część pasażerów jedzie dalej niż rondo Daszyńskiego. Znaczna część pasażerów wysiada na skrzyżowaniu Jana Pawła II i Grzybowskiej.

•	W godzinach porannego szczytu bardzo dużo pasażerów linii 109 i 171 dojeżdża w okolice ronda ONZ. Tutaj należy zwrócić uwagę, że dodatkowo sporo pasażerów korzysta z tych linii jako 

bezpośredniej możliwości dotarcia do Dworca Centralnego. W przypadku Ronda ONZ skorzystanie z metra wydłuża podróż o ok. 8-10 min (przejście z przystanku autobusowego, odczekanie na metro, 

wyjście z metra) co jest znaczącą ilością czasu jeżeli zsumujemy to jako rutynę codzienną. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja osób, które korzystają z innych autobusów na dworcu centralnym lub z 

pociągów. Tutaj, po wyjściu z metra na stacji Rondo ONZ pasażer musi albo iść na piechotę albo czekać na tramwaj. W obu przypadkach dojeżdża na dworzec około 15-17 min po autobusie linii 109.

•	Biorąc pod uwagę powyższe uważam, że na omawianych liniach autobusowych skrócenie ich tras kursowania negatywnie odbije się na czasie podróży i komforcie podróżowania, zaś sam fakt 

uruchomienia kolejnego odcinka metra nie będzie miał za dużego znaczenia na osób aktualnie korzystających na komunikacji miejskiej w tym regionie miasta.



Szanowni Państwo.

1.Po pierwsze

Ze strony „konsultacje społeczne” nie można wysłać swojej opinii na temat zmian. 

„PROJEKT ZMIAN W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PO OTWARCIU ULIC NAD STACJAMI METRA ORAZ PO URUCHOMIENIU TRZECH STACJI METRA NA WOLI”

2. Aktualna www.wtp.waw.pl JEST FATALNA, bardzo dobra była www.ztm.waw, ale trzeba było zepsuć. Obecna ma nieczytelną szatę graficzną, mimo dużej ilości czerwoności, jest nieintuicyjna, nie ma 

obok menu jak było dotychczas, nie ma odnośników ogólnych w tym np. kolej [ teraz trzeba wybrać daną linię np. R1 i dopiero „ na dole” pokazuje się „Koleje Mazowieckie”].  Po wybraniu danej linii nie 

ma ogólnego podglądu na trasę linii trzeba po kolei wybrać kierunek.

Było naprawdę dobrze. Teraz jest nieczytelne, utrudnione wyszukiwanie. Radzę wrócić do sprawdzonego, starego.

3. Zmiany trasy  dla „105”, JEST NIE DO PRZYJĘCIA. Zostawić obecną trasę zamiast uruchamiać nową 106. Główny ciąg komunikacyjny jest na Kasprzaka- Prosta a nie na Siedmiogrodzkiej. Zamiast 

ułatwienia jest utrudnienie dla pasażerów, bo trzeba dojść do Siedmiogrodzkiej od Kasprzaka ok 500m! Poza tym od Ronda Daszyńskiego nie ma połączenia ze Starówką, bo 190 powraca na 

Górczewska a 178 kursuje 2x/godzinę!

4. Autobus 102 powinien dojeżdżać do Emilii Plater, proszę sobie sprawdzić tak kiedyś prowadziła trasa na Grochów ze ścisłego Śródmieścia.

5. Brak połączenia Rondo Daszyńskiego, ze szpitalem „Orłowskiego”,  z Torwarem i okolicą po zmianie 171. 

Zostawić 171 na trasie Chomiczówka- Torwar ale bez kluczenia po okolicach Powstańców Śląskich, tam wprowadzić linię lokalną. Tym bardziej, że jest to jedyne bezpośrednie połączenie między 

szpitalami: Wolskim [Kasprzaka 17] i  „Orłowskiego” [Czerniakowskiej 231].  

6. Częstotliwość jedynego autobusu pod sam Dworzec Centralny -109- jest żenująco niska , 3x na godzinę! NIE do przyjęcia. Od tramwaju [10], trzeba pokonać kilka razy schody, nie ma wind, co z 

walizkami jest znacznym utrudnieniem. Nieprzemyślane.

7. Z przykrością stwierdzam, że dla węzła Rondo Daszyńskiego, wszystkie propozycje pogarszają dotychczasową jakość połączeń komunikacyjnych.

Witam , bardzo niepokojąca jest zmiana trasy linii autobusowej 520.Rozumiem że metro, jednk wielu mieszkańców Warszawy podróżowało tą trasą od Płockiej do Marysina.Czy jest szansa aby linia 

pozostała bez zmian 

Dzień dobry,

W odpowiedzi na informacje zamieszczone na Państwa stronie odnośnie zmian w kursowaniu autobusów po otwarciu 3 stacji metra na Woli, informuję, że proponowana zmiana jazdy autobusu linii 109 

co 20 minut byłaby wielkim problemem dla mieszkańców przy pętli autobusowej os. Górczewska. Tym autobusem dojeżdża bardzo wiele osób zarówno z tych okolic ul. Górczewskiej, jak również z 

pobliskich miejscowości, jak Blizne Łaszczyńskiego lub Stare Babice.

Jak mamy dojeżdżać do pracy i przesiąść się do metra, jeśli autobus 109 będzie kursował co 20 minut?

Proszę o ponowne przeanalizowanie zamiaru wprowadzenia zmiany tak rzadko kursującego autobusu linii 109.

Zwracam się z prośbą o nie likwidowanie połączenia autobusowego z ulicy Olbrachta/Sowińskiego (do tej pory nr 155) na ul. Kasprzaka do szpitala. Jest to niezbędny dojazd dla starszej osoby na częste 

badania w tym szpitalu. Proszę o rozpatrzenie tej prośby.

Dzień dobry,

Chciałabym zgłosić swoje uwagi  w ramach konsultacji społecznych do zmian tras autobusowych po otwarciu II linii metra od stron Woli.

Moje uwagi dotyczą przebiegu trasy linii 520, która przed rozbudową metra służyła mieszkańcom dojeżdżającym do Centrum z rejonu ulicy Znanej, Szulborskiej, Sowińskiego, Człuchowskiej, czyli 

obszaru o ograniczonym dostępnie do obszaru al. Solidarności, (w tym Ratusza Wolskiego), Placu Bankowego czy Placu Zamkowego. Zlokalizowanie metra w pobliżu Wola Parku umożliwi dotarcie 

wyłącznie w rejon Ronda ONZ, ul. Marszałkowskiej, natomiast osoby dojeżdżające do pracy bądź do szkół będą pozbawione jednego z niewielu bezpośrednich środków transportu do Pl. Zamkowego 

czy Pl. Bankowego, co jest po dwakroć istotne w sytuacji planowego remontu torów tramwajowych wzdłuż ul. Wolskiej. Biorąc pod uwagę zwężenie ul. Górczewskiej oraz stopień zakorkowania ul. 

Wolskiej, nawet zakładając wdrożenie komunikacji zastępczej, obsłużenie wszystkich pasażerów przez komunikację zastępczą przy anulowaniu linii 520 wydaje się zadaniem niemal niemożliwym, 

również w kontekście nieustannie zwiększającej się liczby mieszkańców (i płacących w Warszawie podatki) w rejonie ww ulic. Należy zwrócić przy tym uwagę, że w porannym szczycie tramwaje kursują 

co 2-3 minuty i w zdecydowanej większości są wypełnione po brzegi.

Poza tym, linia 520 zapewnia bezpośredni dojazd na drugą stronę Warszawy, a w swoim  pierwotnym kształcie sprzed rozpoczęcia rozbudowy II linii metra, umożliwiała również bezpośrednie połączenie 

z przychodniami (ATTIS, Elekcyjną, przy ul. Płockiej).

W ocenie mieszkańców rejonu ul. Znanej, Jana Olbrachta, Redutowej, Sowińskiego czy Szulborskiej, rozbudowa II linii metra nie może pogorszyć sytuacji mieszkańców, zwłaszcza że w bezpośredni 

rejon wskazanych ulic nie dojeżdża żaden autobus  w stronę al. Solidarności.

Z uwagi na powyższe wnioskuję o przywrócenie pierwotnej trasę przyśpieszonej linii 520 tj.Znana - Marysin.

Dzień dobry, 

W ramach konsultacji społecznych organizacji linii autobusowych po otwarciu nowych stacji metra na Woli, zwracam się z ogromna prośba o nieskracanie tras linii autobusów nr 102 i 520. Bardzo 

utrudni mi to codzienne dojazdy do pracy, ponieważ będę musiał kilka razy przesiadać się.

Witam serdecznie, 

bardzo niepokojąca jest zmiana trasy linii autobusowych: 520, E2.Rozumiem że metro, jednsk wielu mieszkańców Warszawy podróżowało tymi trasami. Teraz bedą musieli dostac sie do Centrum i tam 

przesiadać. Wydluzy to drogę.

Czy jest szansa aby linie pozostały bez zmian ? 

Szanowni Państwo, 

Chciałam skorzystać z możliwości "konsultacji"  i przedstawić Państwu kilka swoich uwag, mianowicie, moim zdaniem dogodne byloby:

- przywrócenie trasy tramwaju nr 10 tak jak jeździł do niedawna, czyli można było nim dojechać np. bezpośrednio na Halę Mirowską. Brakuje takiego połączenia z Woli, z okolic przeludnionych ulic 

Wolskiej czy Jana Kazimierza.

- częstsze kursowanie autobusu 255 lub przynajmniej zsynchronizowanie przejazdów 255 z autobusem 154, który jeździ bardzo rzadko (podobnie jak 255) i teraz najczęściej wygląda to tak, że człowiek 

podjeżdża 2-3 przystanki 154 na Ordona czy Kasprzaka i czeka nawet 20 min na autobus nr 154. 

- przydałoby się bezpośrednie połączenie Ordona/ Jana Kazimierza lub Reduty Wolskiej z Dworcem Zachodnim.

- miłe widziane byłoby połączenie Jana Kazimierza i okolic z nowymi stacjami metra na Woli.

- autobus 255 mógłby dojeżdżać do Ciepłowni Wola skąd są liczne i dogodne połączenia np. w kierunku Bemowa czy Włoch.

Witam,  

Nie zgadzam się na propozycje dotyczące obniżenia częstotliwości kursu 105 ani wypuszczeniu 105B spod cmentarza Wolskiego, linią ta od zajezdni Górczewska podróżuje ogromna liczba osob ktore 

zapelniaja po brzegi autobusy juz na wysokości ciepłowni Wola, przy obecnej częstotliwości. Dla pasazerow z rozrastajacego się  chrzanowa , gdzie mieszkam, jest to bardzo dobry dojazd do metra z 

uwagi na bus pasy, utrzymanie wysokiej częstotliwości jest konieczne, proszę zbadać ilość osób korzystających z tego połączenia a przekonacie sie Państwo,  że czesto do 105 nie da sie wsiąść na 

kolejnych przystankach. 

Jeśli chodzi o propozycję 105B - nie jest to trafna propozycja z uwagi na liczne polaczenia autobusowe i tramwajowe w tamtej okolicy.  

Koniecznie jest utrzymanie obecnej częstotliwości 105 od zajezdnii Górczewska i badanie czy jest wystarczająco po oddaniu do użytkowania kolejnych osiedli mieszkaniowych na Jelonkach i na 

Chrzanowie.

Zadna z Państwa propozycji nie wprowadza szybkiego połączenia batalionów chłopskich z nowa stacja metra, proszę więc o pozostawienie 105 przy obecnej częstotliwości. W razie wątpliwości proszę o 

zbadanie faktyczne ile osób korzysta z tego połączenia zapewniam ze przekonacie się Państwo ze ogromna ilość a osiedla w okolicy rozrastaja sie błyskawicznie.
Szanowni Państwo,

mieszkam przy ul. Podskarbińskiej. Jestem dziennikarzem, realizatorem

dźwięku i fotografem.

Niemal codziennie korzystam z linii 102.

Często wybieram ten autobus jako alternatywny środek komunikacji dla

samochodu, do czego udało mi się też zachęcić niektórych grochowskich

sąsiadów i znajomych. Wielu z nich pracuje w centrum.

Korzystam z tej linii zarówno w godzinach szczytu jak i poza nimi.

Mimo pojawiających opóźnień w godzinach szczytu doceniam:

- trasę, dzięki której bez żadnych przesiadek docieram bezpośrednio w

miejsca ważne na mojej prywatnej mapie  miasta

- dostatecznie częste kursy w tygodniu (trzy kursy na godzinę)

- nowoczesny tabor na tej linii (niskopodłogowy i klimatyzowany co

przekłada się także na jakość powietrza w autobusie w dni bardziej

zanieczyszczone smogiem).

Z moich obserwacji wynika, iż linią tą podróżują ludzie w każdym wieku i

reprezentujące najróżniejsze grupy społeczne:

seniorzy, osoby niepełnosprawne, rodzice z dziećmi, studenci (akademiki

UW przy ul. Kickiego są przy tej właśnie trasie).

Centrum Nauki Kopernik, Bulwary wiślane, Park Skaryszewski, Plac

Piłsudskiego, Zachęta, Uniwersytet, Powiśle, Plac Grzybowski, Al. Jana

Pawła II, Muzeum Powstania Warszawskiego, Szpital przy ul. Płockiej,

Stadion Narodowy, Szpital przy Szaserów, Osiedle Młodych ,czy RKS Orzeł,

powyższe lokalizacje to dla mnie i otaczających mnie na co dzień ludzi

ważne punkty na stołecznej mapie.

Skrócenie trasy linii 102 zwiększy ruch samochodowy w mieście.

Nie współgra też z zapowiadaną przez miasto polityką walki z kryzysem



Szanowni Państwo, 

Zwracam się do Państwa ze względu na możliwość wyrażenia opinii proponowanych przez Państwa zmian w rozkładzie komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem dodatkowych stacji metra na 

Woli. 

Pragnę zwrócić uwagę, że Odolany, których jestem mieszkanką, rozrastają się w zastraszającym tempie, co powoduje stale zwiększającą się ilość mieszkańców. Już w tym momencie jest duży problem 

ze skorzystaniem z linii autobusowych z przystanku Ordona w kierunku Centrum w godzinach porannych, więc propozycja zlikwidowania ich większości całkowicie sparaliżuje komunikację i uniemożliwi 

dotarcie do pracy/uczelni/szkoły na czas. Rozumiem, że docelowo ma to służyć zwiększeniu użytkowania przez mieszkańców metra, jednakże do tego metra również trzeba czymś dojechać. 

Co więcej, pragnę zwrócić uwagę na problem z kursowaniem linii 136. Jest to jedyny autobus łączący Wolę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Mokotowem, które są destynacją wielu 

mieszkańców tej okolicy. Codziennie rano jest ogromny problem, aby wsiąść do autobusu ze względu na brak miejsca. Czy istnieje możliwość, aby w godzinach porannych zwiększyć częstość 

kursowania autobusów tej linii? 

Mam nadzieję, że planując nowy rozkład przychylnie spojrzycie Państwo na moje rozważania i zwrócicie uwagę na naświetlone przeze mnie problemy z komunikacją.

Szanowni Państwo,

Chciałabym wyrazić swoje zdanie w sprawie zmian w kursowaniu autobusów po otwarciu nowych stacji metra na Woli. Z mojej perspektywy jako mieszkanki Odolan wydaje się, że takie zmiany bardzo 

negatywnie wpłyną na komunikację w obrębie samej Woli, jak i innych dzielnicach.

Na osiedlu na którym mieszkam przy ul. Ordona do 2022 przewidywane jest zagęszczenie 12tys mieszkańców, a już teraz wszystkie autobusy na Odolanach są przepełnione niezależnie od pory dnia i 

częstotliwości kursowania autobusów, co znacznie uprzykrza wygodne dotarcie do mojego miejsca pracy na Rondzie Daszyńskiego.

Również bezpośredni dojazd do Centrum, które nie jest przecież jedynie miejscem pracy, ale też węzłem transportowym poza Warszawę (ludzie podróżujący z walizkami zajmują 2x więcej przestrzeni i 

poruszają się wolniej), zostanie znacznie utrudniony. Aktualnie 109 w godzinach szczytu kursuje co 6 minut, a miejsc w nim nie ma już na Dw. Centralnym, co byłoby raczej argumentem za 

zwiększeniem częstotliwości 109 a nie jej planowanym zmniejszeniem. 

Po proponowanych zmianach, dla mieszkańców Odolan nie będzie już możliwy bezpośredni dojazd do przystanku Centrum – będzie on wymagał jednej lub kilku przesiadek. Nie będzie także możliwości 

dojechania do Hali Mirowskiej, gdzie obecnie można dojechać 190 i 105.

Co prawda metro zaoferuje ok. 24 tys. Miejsc dla pasażerów, ale jego używanie z założenia wymaga od mieszkańców licznych przesiadek na trasach, które dotychczas nie wymagały żadnej. Dla osób z 

dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami czy ograniczoną mobilnością jest to co najmniej trudne – duża ilość schodów (nawet ruchomych) nie jest dla nich jakimkolwiek rozwiązaniem.

Witam, 

1. Chciałbym zgłosić propozycje puszczenia autobusu z terenów Odolan np przystanek Reduta w kierunku dworca Zachodniego. Niestety obecnie trzeba się przesiadać do 154 lub 184 na przystanku 

Ordona, ale autobusy są bardzo zapchane i jest zdecydowanie za mała częstotliwość kursowania tych autobusów. 

2. Dodatkowo chciałem zgłosić zapotrzebowanie na kursowanie autobusów z Odolan na Służewiec Przemysłowy, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie i duży ruch z Odolan na Służewiec, a 

połączeń brak.

3. Dodatkowo chciałbym zgłosić, żeby nie ograniczać wszystkich autobusów 105 do ronda Daszyńskiego, jest to bardzo ważne połączenie na Uniwerystet i na starówkę, dzięki czemu można zostawić 

samochody w domu.

4. Połączenia 190 również proszę pozostawić przez Odolany ma Targówek.

Pamiętajmy na Odolonach i w rejonie ulicy Jana Kazimierza nie ma metra, tak więc nie pozbywajmy tej okolicy autobusów.

Mieszkańców na odolanach jest już kilkadziesiąt tysiecy, co widać po ruchu samochodowym i zakorkowanej ulicy Kasprzaka w rejonie skrzyżowania z Ordona. Lepsza komunikacaj zbiorowa to mniej 

samochodów na ulicach.

Dzień dobry,

w ramach konsultacji przebiegu linii autobusowych na Woli, po otwarciu kolejnych stacji drugiej linii metra, chciałbym zgłosić następujące postulaty:

1)    w ramach zmian przebiegu linii 105 oraz nowo utworzonej linii 105-B w kierunku pętli Osiedle Górczewska i pętli Cm. Wolski proponuję, aby kursy w tych kierunkach objęły również przystanek 

„Reduta Wolska”. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany wymaga jedynie kosmetycznej zmiany polegającej na korekcie przebiegu trasy poprzez skierowanie autobusu wyjeżdzającego z przystanku 

Ordona w prawo a następnie skrętu w lewo w ulicę Wolską. W ten sposób autobus tych linii będzie mógł zatrzymać się na przystanku „Reduta Wolska”, a dalej prosto wracając na swoją trasę i 

dojeżdżając do przystanku „Sowińskiego”. Wprowadzenie tej drobnej korekty spowoduje, iż mieszkańcy Odolan i Urlychowa zyskają bezpośrednie połączenie z Rondem Daszyńskiego, a jej 

wprowadzenie nie spowoduje zmian w zakresie pozostałych przystanków;

2)    zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne rozważenie ostatecznego przebiegu linii 167. Rozumiem założenie planu zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu metra oraz fakt, iż linie autobusowe 

muszą przecinać się z linią metra aby ułatwić dojazd do metra leczy przeniesienie linii 167 z ul. Redutowej spowoduje, iż mieszkańcy Odolan oraz ul. Redutowej stracą bezpośrednie połączenie z Ochotą 

i Mokotowem. Dlatego też, poddaję pod rozwagę przeniesienie linii 167 z pętli Znana na inną pętlę, co pozwoli na przejazd autobusu tej linii przez przystanek przy stacji metra Księcia Janusza, a 

następnie ulicą Olbrachta i Redutową do ul. Wolskiej.Dzień dobry, 

Zgłaszam następujące uwagi do układu linii zaproponowanego przez ZTM (lub z nim związanego):

102 i 106: popieram zmianę, linia 102 jest na Wolu kompletnie niefunkcjonalna z uwagi na opóźnienia wtórne przywożone na kraniec. Ponadto postuluję, aby linia 106 w kierunku Mlynowa poruszała się 

przez ulice... - Siedmiogrodzka - Skierniewicka - Kasprzaka - Plocka, co umozliwi lokalizację wspólnego przystanku z linią 103 i 136 (vide propozycja ponizej) przy Kasprzaka oraz przy stacji metra 

Płocka. 

136: proszę o pozostawienie na trasie objazdowej, tj. Kasprzaka - Płocka. Umożliwi to zapewnienie wspólnego przystanku z ww liniami 103 i 106 a także poprawi penetrację Woli przez tą linię. 

Jednocześnie ze wzgledu na opoznienia na linii 186 z kierunku trasy S8 a linii 136 z Ursynowa, koordynację między tymi liniami uważam za zbyt mało niezawodną, by mogła stanowić kontrargument dla 

mojego postulatu.

171 i 517: co prawda wycofanie 171 z Torwaru ma bez wątpienia uzasadnienie ze względu na długość tej linii, to jednak zastępowanie jej linią przyspieszoną wydaje się nie odpowiadać jej charakterowi - 

zarówno ze względu na układ drogowy (ulice jednojezdniowe 1x2 bez uprzywilejowania autobusów) jak i odległość krańca Torwar od centrum, uniemożliwiającą wykorzystanie atutów linii 

przyspieszonych. W mojej ocenie trzeba znaleźćub utworzyć linię zwykłą dla tej relacji.

Ponadto pragnę podkreślić, że co do zasady popieram upraszczanie ukladu komunikacyjnego nawet, jeśli wiąże się ze zwiększeniem luczby przesiadek, o ilwnowo tworzone silne linie mają częstotliwość 

Szanowni Państwo,

Jestem bardzo przeciwna skróceniu kursowania lini 102 do przystanku Rondo Waszyngtona. Dojeżdżając tylko do Ronda w zasadzie traci ona rację bytu. Nie widzę w nowej propozycji połączenia tej linii 

z metrem, co oznacza konieczność większej liczby przesiadek. Zdaję sobie sprawę z problematyczności tej linii i licznych opóźnień na jej trasie, ale wiem też (korzystając z niej codziennie), że jest 

bardzo popularna - zarówno na odcinku po prawej, jak i lewej stronie Wisły. Bardzo wiele osób jadąc z Pragi dojeżdża tym autobusem do okolic Metra Centrum Nauki Kopernik, nie ma w zasadzie 

alternatywy dla tej trasy bez licznych przesiadek. 

Będę wdzięczna za uwzględnienie mojego głosu w sprawie trasy linii 102 i nie skracanie jej tak znacząco.

Bardzo proszę aby linię 520 zostawić do pętli Metro Młynów oraz E-2 skierować do Nowego Bemowa przez ulicę Księcia Janusza i Dywizjony 303, z przestankami na trasie ... Pl. Bankowy, Kino Femina, 

Metro Młynów, Metro Księcia Janusza, Orlich Gniazd, Orlich Gniazd, Widawska, Wrocławska, Nowe Bemowo.

Dzień dobry,  

W związku ze zbliżającym się otwarciem wolskiego odcinka drugiej linii metra i co za tym idzie zmianą układu komunikacyjnego postuluję o:

- Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem jej kursowania do ulicy Browarnej,

- Uruchomienie linii 105 "bis" startującej w porannym szczycie komunikacyjnym z Cmentarza Wolskiego,

Odolany to szybko zabudowywany obszar, gdzie ciągle oddawane są nowe inwestycje mieszkaniowe, a liczba mieszkańców stale wzrasta, dlatego też niezbędne jest dołożenie dodatkowych połączeń z 

innymi rejonami miasta. W chwili obecnej jest mało kursów jeżdżących bezpośrednio z Odolan do centrum, dlatego uważam likwidacje kursów 105 jeżdżących do Browarnej za niewłaściwe. Warto 

dodać, że metro w układzie dwóch linii nie dociera wszędzie do centrum miasta, przesiadanie się więc z autobusu na II linię metra, potem na I linię metra i kolejno jeszcze na autobus czy tramwaj 

wydłuża znacznie czas podróży.

Szanowny ZTMie, 

zwracam się z uprzejmą prośbą o niezmienianie tras linii 520 i 102 oraz o nielikwidowanie linii 155. Te linię są nam potrzebne, żeby sprawnie poruszać się po mieście, mam małe dzieci, przesiadki są dla 

mnie dużym problemem. Moi sąsiedzi to ludzie w różnym wieku, również starsi, im też trudno się przesiadać.

Dzień dobry, 

W związku z projektowanymi zmianami w kursowaniu linii autobusowych na Woli po uruchomieniu nowego odcinka metra, zwracam się z uprzejmą prośbą o przemyślenie pomysłu 

likwidacji/skrócenia/zmiany trasy niektórych linii autobusowych (w tym 105, 171, 190). Zważając na dynamicznie rozrastające się osiedla na Odolanach - szczególnie Bliskiej Woli oraz licznych inwestycji 

na ul. Jana Kazimierza, nieporozumieniem wydaje się likwidowanie lub utrudnianie dojazdu komunikacją miejską z Odolan do centrum. Już teraz korki na ul Kasprzaka są wielkie, a po wprowadzeniu 

planowanych zmian sytuacja ulegnie pogorszeniu. Zamiast anulować linie, należy zwiększać ich ilość lub częstość kursowania, chociaż w godzinach porannego szczytu.

Z góry dziękuję za uwzględnienie powyższych uwag, które odzwierciedlają zdanie wielu sąsiadów z Odolan.

Z poważaniem,

Dzień dobry, 

Zwracam się z prośbą o zostawienie linii 105 na trasie Os. Górczewska - Browarna. Jest to jedyny autobus, którym bezpośrednio można dostać się do centrum.Szanowni Państwo,

Wyrażam ogromny sprzeciw wobec zmiany w kursowaniu linii 112. Dojeżdżam codziennie do ulicy Żeromskiego, okolice metra Słodowiec i nie wyobrażam sobie korzystania w godzinach porannych z 3 

linii a do tego mnie Państwo zmuszacie. 112 nie jedzi idealnie bo zdarzają sie opóźnienia na trasie, ale jest to jedyny autobus którym jestem w stanie dojechać z Jelonek - z  ulicy Lazurowej  do ul. 

Żeromskiego. Wobec proponowanej zmiany muszę pojechać autobusem do tramwaju, tramwajem do wólczynskiej I kolejnym autobusem (110,116) do celu.  W żaden sposób otwarcie linii metra w 

okolicy Wola Park nie pomoze mi i wielu znajomym osobom, które tez w ten sposób dojeżdżają na Bielany. Zabrali Państwo linie 184 gdzie zdarzało mi sie przyjechać do Hali Wola ta linia z Żeromskiego 

bądź w przeciwnym kierunku. Zawsze była jakaś alternatywa gdy 112 miało opóźnienie. Teraz zabierają Państwo jedyny możliwy bezpośredni i najszybszy dojazd do Żeromskiego/ Słodowca. Dopóki nie 

będzie metra na Bemowo ( Polczynska) zmiany jakie Państwo proponują są absurdalne. Odbierają Państwo w miarę normalne funkcjonowanie i tak w ciężkiej juz do mieszkania dzielnicy. Pobudowało 

sie tu tyle bloków i przybyło tylu mieszkańców ze mieszkanie tu i dojazdy stały sie tragiczne, a Państwo chcą to zamienić w koszmar. Są takie korki w tej okolicy i autobusy są tak zatłoczone ze dojazd 

gdziekolwiek jest bardzo ciężki.



Korzystam tez często z linii 105 na Plac 3 krzyży. Nie wyobrażam sobie aby mogło nie być bezpośredniego połączenia z Bemowa (Jelonki) do placu 3 krzyży. Próbowałam przesiadać sie w metro i 

później znów w autobus aby dojechać do celu ( ul. Wiejska). Jest naprawdę bardzo męczące i kłopotliwe korzystnej z kilku środków transportu aby w godzinach porannych dojechać do pracy. Nie 

mówiąc o tym, ze po drodze trzeba podwieźć i zostawic dzieci w szkole czy przedszkolu. Naprawdę mieszkanie w stolicy stało sie koszmarem ze względu na kolejne utrudnienia w komunikacji. Były 

kiedyś linie pospieszne zaczynajace sie na czterysta i pięćset jeżdżące w kierunku Centrum, które Panstwo polikwidowali... Niestety proponują Państwo kolejne nietrafione i bardzo utrudniające 

pasażerom korzystanie  z  komunikacji, rozwiązania. 

Nie wspomnę juz ze na Mokotów (tzw. Mordor) jeździ jedna jedyna zwykła linia 189 która ma mnóstwo przystankow i autobusy są bardzo zatłoczone. Zdarza mi sie stać na Postępu 20 minut zanim 

przyjdzie autobus linii 189. Czy nie można wprowadzić linii przyspieszonej jak 401 które jedzie na ursus. Identyczna linia powinna być na Bemowo. Postuluję o wprowadzenie takiego połączenia. 

Bardzo  proszę o nie likwidowanie obecnej trasy linii 112. Oraz o pozostawienie 105 dłuższej trasy, nie tylko do ronda Daszyńskiego. Otwarcie metra na Woli nic nie wnosi do korzystania mieszkańców 

Jelonek (lazurowa/ Człuchowska) z komunikacji. Chce prostą droga czyli ulica Powstańców dojechać linią 112 na Bielany. Tak samo prosta drogą 1 linii 105 dojechać do centrum.Dzień dobry, 

Proszę o wzięcie pod uwagę następujących uwag:

Linia 136 

Częstotliwość kursowania jest niewystarczająca. Autobus linii 136 dowozi rzesze studentów m.in. na Warszawski Uniwersytet Medyczny, na który nie ma alternatywnej trasy. Obecnie w autobusach 

panuje tłok, a dostanie się na uczelnię w porannych godzinach graniczy z cudem - zwłaszcza odkąd powstały bloki przy przystanku PKP Kasprzaka. Jest to zmiana na której szczególnie nam - 

studentom zależy.

Również korzystniejsza wydaje się trasa, którą obecnie przebiega linia 136. Pozwala to uniknąć chociaż części korków na al. Tysiąclecia

Linia 109

Częstotliwość kursowania co 20 min jest stanowczo niewystarczająca. Już teraz w autobusach panuje tłok. Metro nie rozwiąże problemu - zwłaszcza dla osób jadących bezpośrednio na Dworzec 

Centralny. Także osoby chcące podróżować od Dworca Centralnego będą miały większy kawałek do przejścia, co z bagażem jest utrudnione.

Linia 171

Skrócenie trasy tej linii jest bardzo niekorzystne. Odbiera się mieszkańcom Woli i Bemowa kolejną szansę bezpośredniego dojazdu do Dworca Centralnego. Również niemożliwy staje się bezpośredni 

dojazd na Torwar.

Szanowni Państwo, 

z zaniepokojeniem przyjąłem informacje o likwidacji jedynego bezpośredniego połączenia między osiedlami położonymi na południe od skrzyżowania ulicy Rozbrat z Książęcą a ścisłym Śródmieściem. 

Dzięki autobusowi linii 171 można szybko i sprawnie dostać się na górę Skarpy i stamtąd dalej na trakt królewski lub na rondo dr Gaulle'a, skąd łatwo można się skierować na Pragę lub w przeciwnym 

kierunku, w stronę Ochoty. Ponadto we wczesnych godzinach rannych i późnych wieczornych było to najdogodniejsze, bezprzesiadkowe połączenie z Dworcem Centralnym. Ludzie starsi, kobiety z 

dziećmi i niepełnosprawni cenią tę trasę. Jest dla nich łatwiejsza niż kilka przesiadek, na które zanosi się po wprowadzeniu zapowiadanych zmian.

Mam nadzieję, że likwidacja linii na tym odcinku nie jest przesadzona.

Szanowni Państwo, 

pragnę zaprotestować przeciwko planowanej przez Państwa zmianie trasy autobusu linii 520.

Zgodnie z przedstawionym do konsultacji projektem trasa linii 520 miałaby zostać skrócona do odcinka MARYSIN–CENTRUM. Twierdzą Państwo, że połączenie Śródmieścia z Wolą zapewni 

podstawowo linia metra; ciągiem ulic Górczewska–Leszno–al. "Solidarności" będzie nadal kursować linia 190 z wysoką częstotliwością; ponadto wzdłuż al. "Solidarności" kursują tramwaje, a wzdłuż ul. 

Marszałkowskiej metro i tramwaje.

Odnoszę wrażenie, że osoby planujące tą zmianę nigdy nie poruszały się komunikacją miejską na trasie Śródmieście-Wola. Twierdzenie, że istnieje dobra komunikacja wzdłuż ulicy Marszałkowskiej, 

oraz dobra wzdłuż al. "Solidarności" nie jest odpowiedzią na problem bezpośredniego skomunikowania tych części miasta. Bezpośrednią, czyli nie wymagającą przesiadek, które wiążą się z 

pokonywaniem licznych schodów i ciągów pieszych w lokalizacji RATUSZ-ARSENAŁ. Zachęcanie do korzystania z metra i przesiadanie się już na stacji ŚWIĘTOKRZYSKA, a potem dojazd do stacji 

PŁOCKA jest pomysłem absurdalnym, ponieważ i tak trzeba będzie skorzystać z którejś linii tramwajowej jadącej w stronę Pragi aby dostać się na przystanek WOLA-RATUSZ bądź FEMINA. 

Jeszcze niedawno istniały dwa alternatywne połączenia uwzględniające możliwość dostania się z Centrum do urzędowej części Woli (sądy, urząd dzielnicy, szpitale i przychodnie)

- połączeni tramwajowe linią nr 10,

- połączenie autobusowe linią nr 520.

Obecnie, po wprowadzonej przez Państwa zmianie trasy tramwaju nr 10, pozostał tylko autobus linii 520. Planowana przez Państwa kolejna zmiana spowoduje całkowity brak skomunikowania (za 

pomocą komunikacji miejskiej) tej części miasta, a w efekcie konieczność korzystania z komunikacji samochodowej. Także realizowanej przez usługodawców świadczących usługi transportu takich jak 

UBER... Być może to jest prawdziwym celem wprowadzanych zmian, chęć wzmocnienia alternatywnych do komunikacji miejskiej środków transportu. Nie wiem, czy jest to zgodne z deklarowanymi przez 

Urząd m.st. Warszawy politykami w zakresie roli komunikacji miejskiej w naszym mieście... 

Szanowni Państwo, podobnie do wielu innych osób, poruszam się na tej trasie codziennie. Proponowane zmiany spowodują, że być może będę zdrowszy ponieważ będę musiał pokonywać codziennie 

dodatkowo 1450 kroków (wraz ze schodami) ale zajmie mi to dodatkowo 48 min. dziennie. Tyle czasu będę miał mniej dla rodziny, czy na odpoczynek. To całkowicie zniweluje pozytywne efekty 

wymuszonego dodatkowego ruchu. By temu zapobiec zapewne przesiądę się w samochód jako najprzyjaźniejszy środek transportu...

Nie wiem, czy taka jest intencja proponowanych przez Państwa zmian. Nie wiem czy chcecie być odpowiedzialni za dodatkowe obciążenie ulic i za dodatkowy smog w naszym mieście? Mam nadzieję, 

że nie, proszę więc o ponowne przemyślenie propozycji skrócenia linii 520 i nie ograniczanie komunikacyjnej dostępności tej części miasta.

- 

dzień dobry,

bardzo proszę o nieskaracanie tras lini 520 i 102 po otwarciu nowych

stacji metra II linii.

Ich skrócenie konieczność wielokrotnego przesiadania się dla wielu

pasażerek. Nie wszyscy mieszkańcy Woli mieszkają przy lini metra, a żeby

do niego dojść będą musieli iść w drugą stronę do kierunku swojej podróży.

Ponadto skracanie bądź lini autobusowych nie idzie w parze z deklarowaną

przez władze polityka ochorny klimatu - aby zmniejszyc ruch indywidulany

potrzbujemy gęstej i punktulanej komunikacji publicznej.

Dobry wieczór.

Byłem na konsultacjach na Żelaznej i dowiedziałem się tam, że planuje się uruchomić często kursującą linię z M. Młociny do M. Księcia Janusza jadącą śladem dość rzadko jeżdżącej 184. Słyszałem też 

o planach skrócenia 112 na Nowe Bemowo (ma sens, jest dość długa).

Przypomniało mi się w ostatniej chwili, że dojazdy na WAT będą utrudnione. JEDYNĄ linią autobusową kursującą na Powstańców Śląskich od Wrocławskiej do Radiowej włącznie będzie 220. 184, i 

zapewne tym samym ta nowa linia mająca iść jej śladem, skręca przy Wrocławskiej. Przesiadka do tramwaju w pośpiechu nie wchodzi w grę – trzeba czekać na światłach ORAZ na sam tramwaj. Ta 

nowa linia powinna mieć nieco zmodyfikowaną trasę – zamiast skręcać we Wrocławską powinna ona jechać prosto i skręcić w lewo dopiero w Radiową. Ludzie na "odciętym" odcinku mają alternatywy – 

mogą albo poczekać na kurs 184, albo wsiąść w 171 lub w 122.

Skręt w Radiową miałby też inny pozytyw: 112 i 220 to jedyne linie, które jadą prosto z Powstańców/Wrocławska do Powstańców/Radiowa. 122 i 171 robią długiego "oberka" przez Piastów Śląskich, 

Żołnierzy Wyklętych, Wrocławską i Radiową. Teraz ze 184 mogę przesiąść się na tym samym przystanku w 112 i jechać cały czas prosto. Po zmianach musiałbym czekać na 220, które nie jeździ tak 

często jak 112... no chyba, że nowa linia nie będzie miała dokładnie tej samej trasy, co 184 będzie skręcała dopiero przy Radiowej. Wtedy mógłbym z M. Wawrzyszew jechać jednym autobusem, bez 

"oberków" aż do skrzyżowania z Radiową.

Uważam też, że 122 i 220 powinny kursować częściej, ale obstawiam, że to marzenie ściętej głowy. Po prostu spróbujcie je "zazębić" tak, jak możecie, żeby nie było, że przyjeżdżają jedna za drugą, 

uciekają mi obie NARAZ i okazuje się, że utknąłem na WAT, bo na następny autobus KTÓREJKOLWIEK linii muszę czekać ponad 10 minut.

TL;DR: skracajcie 112, ale tylko wtedy, gdy nowa linia z Młocin na KJ będzie skręcała przy Radiowej. Zazębcie też 122 i 220, nie trzeba od razu zwiększać ich częstotliwości.

Dzień Dobry,

Jestem mieszkańcem Powiśla dojeżdżającym do pracy na Wolę i chciałbym wyrazić swój sprzeciw wobec proponowanych zmian dot. jazdy autobusów. Z mojej perspektywy zabranie z Powiśla 

autobusów 102 i 105, oraz zastąpienie ich linią 106 (z bardzo rzadkim kursowaniem - w szczególności w godzinach szczytu) jest dalszym etapem pozbawiania mieszkańców Powiśla dogodnej 

komunikacji. Proszę wziąć pod uwagę, że ul. Tamka jest w ciągu tygodnia bardzo często zakorkowana, co nie ułatwia czasowego dotarcia do celu, natomiast jeśli chodzi o stację metra na Powiślu, to nie 

z każdego miejsca jest ona łatwa do dostania się do niej (w szczególności dla osób starszych albo dla osób z małymi dziećmi.

Natomiast zmiana trasy linii E-2 oraz 520, w taki sposób, że nie jeżdżą ul. Górczewską skazuje pasażerów na przesiadki (już teraz zdarza mi się czekać ok. 10 minut na autobus na pl, Bankowym), żeby 

dostać się na ul. Nowy Świat. Linia E-2 jeżdżąca Górczewską na Nowy Świat w szybki sposób dowoziła pasażerów z Woli, bez konieczności przesiadania się. Stacje metra na Woli nie są zlokalizowane 

w sposób taki, że każdy szybko i sprawnie się do niech dostanie.

Proszę o to, żeby pozostawić linie 105 i 102 na dotychczasowych trasach, a na pewno jestem bardzo przeciwny tak sporadycznym kursom proponowanej trasy 106. Proszę również, żeby E-2 i 520 w 

dalszym ciągu jeździły ul. Górczewską.



Mój projekt zmian w układzie linii autobusowych i tramwajowych po uruchomieniu Metra na Woli do konsultacji.

Linia 10 (trasa obecna, bez zmian).

Linia 11 (trasa obecna, bez zmian).

Linia 13 (trasa obecna, bez zmian).

Linia 26 (trasa obecna, bez zmian).

Linia 27 (trasa obecna, bez zmian).

Linia 28 (trasa obecna, bez zmian).

Linia 43 (nowa linia łącząca Obozową i Młynarską z linią Metra Płocka kursy w godzinach szczytu porannego i popołudniowego)

KOŁO - Dywizjonu 303 - Obozowa - Młynarska - Wolska - CM. WOLSKI.

Linia 101 (kursy które były skrócone 105 do Ronda Daszyńskiego, linia jednokierunkowa skoordynowana z linią 109), (częstotliwość obecnej lini 109).

OS. GÓRCZEWSKA - Lazurowa - Połczyńska - Wolska - Redutowa - Jana Olbrachta - Górczewska - Powstańców Śląskich - Człuchowska - Lazurowa - Górczewska - OS. GÓRCZEWSKA.

Nowa linia jednokierunkowa, która ma zapewnić krótszy dojazd do metra niż obecnie to czynią kursy skrócone na linii 105 i zastąpienie lini 190 na ul. Człuchowskiej.

Linia 102 (weekendy i w tygodniu przez cały dzień co 20 minut).

PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA - Chłopickiego - Szaserów - Dwernickiego - Podskarbińska - Międzyborska - (powrót - Grenadierów - ...) Al. Waszyngtona  -  Al. Poniatwskiego - Wybrzeże 

Szczecińskie - Sokola - METRO STADION NARODOWY (powrót - Zamoyskiego - Sokola).

Po przedłużeniu metra na Młynów i do Księcia Janusza, linia nie spełniała by roli swojej aby móc szybko dojechać na prawą stronę Wisły, Dla Grochowa staje się linią bardziej przewidywalną a po prawej 

stronie Wisły zastąpioną będzie przez krótszą ale częstszą linie 106.

Linia 103 (trasa bez zmian).

Linia 105 (tylko kursy które były do Browarnej i częstotliwość kursów obecnych do Browarnej).

OS. GÓRCZEWSKA - Lazurowa - Połczyńska - Wolska - Kasprzaka - Prosta - Al. Jana Pawła II - tunel pod al.Jana Pawła II - jezdnia płn. Dw.Centralnego - DW. CENTRALNY (powrót - jezdnia płn. 

Dw.Centralnego - Emilii Plater - Prosta).

Linia połączy Os. Górczewska z Dworcem Centralny za linię 109. Wycofana z Browarnej przez zastąpienie jej na ul. Królewskiej przez linię 106.

Linia 106 (tak jak w projekcie ZTM).

BROWARNA - Karowa - (powrót - Lipowa - Browarna.) - Dobra - Tamka - Świętokrzyska - Nowy Świat - Krakowskie Przedmieście - Królewska - Grzybowska - Siedmiogrodzka - Skierniewicka - 

Kasprzaka - Płocka - MŁYNÓW.

Jest to nowa linia która powstaje z połączenia linii 105 i 102 na krótszej trasie będzie bardziej przewidywalna.

Linia 109 (linia jednokierunkowa częstotliwość bez zmian).

OS. GÓRCZEWSKA - Górczewska - Lazurowa - Człuchowska - Powstańców Śląskich - Górczewska - Jana Olbrachta - Redutowa - Wolska - Połczyńska - Lazurowa - Górczewska - OS. 

GÓRCZEWSKA.

Linia zostaje skrócona poprzez linię 105 na odcinku Kasprzaka - Dw. Centralny, a także zostaje skierowana przez ul. Człuchowską za linię 190.

Linia 112 (trasa obecna, bez zmian).

zabranie tej lini z Karolina, spowoduje że Bemowo z Jelonkami zostanie utrzymane na słabej lini 220, mowa tu o Jelonakch w głąb osiedla gdzie nie ma linii tramwajowej.

Linia 117 (częstotliwość bez zmian).

GOCŁAW - Bora-Komorowskiego - Jugosłowiańska - Meissnera - Bora-Komorowskiego - Egipska - Ateńska - Brukselska - Wersalska - Paryska - pl.Przymierza - Francuska - rondo Waszyngtona - 

al.Poniatowskiego - most Poniatowskiego - wiadukt mostu Poniatowskiego - Al.Jerozolimskie - rondo de Gaulle'a - Al. Jerozolimskie - Rondo Zesłańców Syberyjskich - Bitwy Warszawskiej 1920 r. - 

Szujskiego - Al. Bohaterów Września - Opaczewska - CH BLUE CITY (powrót - Opaczewska - Al. Jerozolimskie - ...).

Zmiana trasy przez wycięcie z tej pętli linii 159.

Linia 129 (częstotliwość co 20 minut w tygodniu i co 30 min w weekendy).

PKP URSUS - Regulska - Sosnkowskiego - Kościuszki - Bohaterów Warszawy - Sławka - Dzieci Warszawy - Ryżowa - Bolesława Chrobrego - Popularna - Techników - Cegielniana - Sympatyczna - 

Wałowicka - Dźwigowa - Powstańsców Śląskich - Górczewska - OS. GÓRCZEWSKA.

Wycofanie linii z ulicy Strąkowej pozwoli ją zastąpić częstszą linią łączącą metro 201. Linia zapewni też bezpośrednie o stałych porach połączenie z pętlą Os. Górczewska odcinka którego teraz nie 

realizują tramwaje.

Linia 136 (częstotliwość bez zmian).

CYNAMONOWA - Płaskowickiej - al.KEN - Indiry Gandhi - Dereniowa - Ciszewskiego - Pileckiego - Herbsta - Romera - Surowieckiego - al.KEN - Dolina Służewiecka - Rzymowskiego - Wołoska - 

Racławicka - Żwirki i Wigury - Banacha - Bitwy Warszawskiej 1920 r. - rondo Zesłańców Syberyjskich - Al. Prymasa Tysiąclecia - Górczewska - Ciołka - Newelska - Księcia Janusza - (powrót - Księcia 

Janusza -  Obozowa - Ciołka - ...) Dywizjonu 303 - Radiowa - STARE BEMOWO.

Linia da alternatywny dojzad do pętli Stare Bemowo, na Młynowie zostanie zastąpiona regularną linią 155.

Linia 154 (trasa obecna, bez zmian).

Linia 155 (częstotliwość co 10 minut w tygodniu i co 15 minut weekend, korekta ewentualna po sprawdzeniu feekwencji w lini jakiś czas po uruchomieniu metra nad ul. Górczewską).

ZNANA - Jana Olbrachta Stroma - Strąkowa - Boznańskiej - (powrót - Znana) - Jana Olbrachta - Górczewska - Płocka - MŁYNÓW. 

Krótka trasa przez metro przy Księcia Janusza i Młynowie, pozwoli bardziej regularnie szybciej się dostać z obu krańców do metra.

Linia 159 (częstotliwość bez zmian).

EC SIEKIERKI - Augustówka - Statkowskiego - Gołkowska - Powsińska - Czerniakowska - Łazienkowska - Myśliwiecka - Górnośląska - Piękna - pl.Konstytucji - Koszykowa - Lindleya - Al. Jerozolimskie - 

(powrót - Niemcewicza - Grójecka - Raszyńska - Koszykowa - ...) Pl. Zawiszy - Al. Jerozolimskie - rondo Zesłańców Syberyjskich - Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Al. Prymasa Tysiąc Lecia - Górczewska - 

Ciołka - Newelska - Księcia Janusza - KOŁO (powrót - Księcia Janusza -  Obozowa - Ciołka - ...).

Linia połączy z braku możliwości przejazdu ulicą Towarową przez Al. Prymasa Tysiąc Lecia na nowo z pętlą Koło

Linia 167 (trasa obecna, bez zmian).

Linia 171 (trasa obecna, bez zmian).

Linia 178 (wszystkie kursy z PKP Ursus/Skorosze do Ronda Daszyńskiego), (częstotliwość co 10 minut przez cały dzień w tygodniu, w weekendy co 15 minut).

Skrócenie wszystkich kursów do stacji metra Rondo Daszyńskiego nie dublując tramwaju. Wycięcie z ul. Świętokrzyskiej, na trakcie zastąpienie przez linię 195 o tej samej częstotliwości co obecną 178 

na tym odcinku. Linia stanie się bardziej regularna.

Linia 190 (częstotliwość bez zmian).

/MARKI/ CH MARKI - /Marki/ parking - /Ząbki/ Radzymińska - Radzymińska - al."Solidarności" - most Śląsko-Dąbrowski - al."Solidarności" - Leszno - (powórt Leszno - Okopowa - al."Solidarności") - 

Górczewska - OS. GÓRCZEWSKA.

Wyprostowanie tej linii na całym odcinku do pętli Os. Górczewska i zastąpienie tej linii na dalszym odcinku przez linię 109.

Linia 195 (częstotliwość obecnego 178 na odcinku Uniwersytet - Konwiktorska).

METRO NATOLIN - al.KEN - Płaskowickiej - Cynamonowa - Indiry Gandhi - Dereniowa - Płaskowickiej - Roentgena - Pileckiego - Herbsta - Romera - Surowieckiego - Bartóka - Bartóka - 

Jastrzębowskiego - al.Rodowicza "Anody" - Dolina Służewiecka - al.Sikorskiego - św.Bonifacego - Sobieskiego - Belwederska - Al.Ujazdowskie - pl.Na Rozdrożu - Al.Ujazdowskie - Pl.Trzech Krzyży - 

Nowy Świat - Rondo de Gaulle'a - Nowy Świat - Krakowskie Przedmieście - Miodowa - Pl.Krasińskich - Bonifraterska - Słomińskiego - Międzyparkowa - Szymanowska - Zakroczymska - Konwiktorska - 

KONWIKTORSKA (powrót - Konwiktorska - Bonifraterska - ...).

Wydłużenie linii do pętli Konwiktorska za wycofaną linię 178.

Linia 197 (trasa obecna, bez zmian).



Linia 201 (częstotliwość bez zmian).

NOWE BEMOWO - Powstańców Śląskich - (opcjonalnie trasa w dni nauki szkolenj - Wrocławska - Żołnierzy Wyklętych -) Piastów Śląskich - Osmańczyka - Pieniążka - Obrońców Tobruku - Księcia 

Bolesława - Księcia Janusza - Obozowa - Ciołka - Górczewska - Jana Olbrachta - Stroma - Strąkowa - Oświatowa - Człuchowska - Powstańców Śląskich - [b]Hala Wola[/b] (postój wyrównawczy) - 

Powstańców Śląskich - Pl. Kasztelański - Strąkowa - Boznańskiej - Jana Olbrachta - Górczewska - Ciołka - Newelska - Księcia Janusza - ... - [b]Nowe Bemowo[/b].

Wydłużenie linii za wycofaną z tego odcinka linię 129 oraz poprawa w dotarciu do metra z okolic Hali Wola.

Linia 255 (trasa obecna, bez zmian).

Linia 397 (częstotliwość bez zmian).

METRO STARE BIELANY - al.Zjednoczenia - Żeromskiego - Perzyńskiego - Rudnickiego - Obrońców Tobruku - Księcia Bolesława - (Powrót - Newelska - Księcia Janusza - ...) Obozowa - Ciołka - 

Górczewska - Jana Olbrachta - Redutowa - Wolska - Fort Wola - CM. WOLSKI.

Skierowanie do Cm. Wolskiego pomoże w szybszym dotarciu do linii metra Redutowej i Fortu Wola oraz z Koła i lepiej nie robić tej linii jak kursy skrócone 197, ponieważ będzie to wsprowadzało ludzi w 

błąd.

Linia 520 (częstotliwość bez zmian).

MARYSIN - Korkowa – Stepowa – Okularowa – Marsa – Ostrobramska – al. Stanów Zjednoczonych – most Łazienkowska – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska - Pl. 

Bankowy - al."Solidarności" - Leszno - (powórt Leszno - Okopowa - al."Solidarności") - Górczewska - METRO MŁYNÓW (powrót - Górczewska - zawrotka na rondzie za wiaduktem kolejowym - 

Górczewska - ...).

przystanki: ... Kino Femina, Wola-Ratusz, Młynarska, Płocka-Szpital, PKP Młynów.

Linia E-2 (częstotliwość bez zmian)..

WILANÓW - Przyczółkowa – al. Wilanowska – Jana Sobieskiego – Belwederska – Aleje Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Królewska – pl. Piłsudskiego – pl. 

Teatralny – Senatorska – pl. Bankowy - al."Solidarności" - Leszno - (powórt Leszno - Okopowa - al."Solidarności") - Górczewska - Księcia Janusza - Dywizjonu 303 - Wrocławska - Powstańców Śląskich - 

 NOWE BEMOWO.

przystanki: ... Kino Femina, Metro Księcia Janusza, Orlich Gniazd, Widawska, Wrocławska, Nowe Bemowo.

Linia dająca szybki dojazd do Nowego Bemwoa i łącząca Nowe Bemowo w szybki sposób ze stacją metra Księcia Janusza.

Linia N42 (częstotliwość bez zmian)..

OS. GÓRCZEWSKA - Powstańców Śląskich - Człuchowska - Lazurowa - Połczyńska - Wolska - Redutowa - Jana Olbrachta - Górczewska - Leszno - Okopowa - (powrót - Leszno) - Al. "Solidarności" - 

Pl. Bankowy - Marszałkowska - Al. Jerozolimskie - Al. Jana Pawła II - jezdnia północna dw. Centralnego - DW. CENTRALNY.

Powrót na ulicę Górczewską i Leszno ma uzupełnić brakującą ofertą w połączeniach nocnych.

Linie tutaj wymienione w obecnych warunkach są na trasach optymalnie dobrych, więc pozostają bez zmian: 10, 11, 13, 26, 27, 28, 103, 154, 184, 186, 197, 414, 523, N43, N45, N95. - trasy bez zmian.

Witam,

Zgłaszam prostej przeciw zmianie trasy linii 112. Jeżdżę codziennie z karolina do Marek i nie ma możliwości innego szybszego i prostszego dojazdu. Otwarcie metra nie ma nic wspólnego z ułatwieniem 

podróżowania dla tej linii. Nie pojadę na Wolę żeby szukać połączenia na Bielany i potem dalej za Wiśle czy przesiadać sie po liniach metra, które jest bardzo zatłoczone w godzinach szczytu aby 

dojechać do pracy. To zupełnie nie ma to sensu i mija sie z celem. Otwarcie kawałka metra i łączenie jej z korzystaniem przez mieszkańców okolic Karolina to absurd.  

Bardzo proszę o pozostawienie tej trasy bez zmian. To absurd aby likwidować połączenie które tak bardzo sie sprawdza. 

Proszę o pozostawienie trasy 112 na Karolin.

Witam, 

Jestem mieszkańcem osiedla Odolany (ul. Gizów).

Jestem głęboko zaniepokojony proponowanymi zmianami w kursach autobusów obsługującymi nasze osiedle. 

W szczególności jestem zaniepokojony mocnym ograniczeniem kursów do centrum miasta: (1) pełne skrócenie linii 105 do ronda Daszyńskiego (2) omijanie PKP Wola/Kasprzaka przez linię 171 i (3) 

zmniejszenie częstotliwości linii 109

Zmiany te są dla mnie niezrozumiałe. Odolany są dynamicznie rozwijającym się osiedlem i powinny mieć dobre połączenie z centrum nie wymagające przesiadek. Osiedle już jest komunikacyjnie 

zmarginalizowane (ograniczone połączenia do centrum, ominięcie przez linię metra) i nie ma powodu pogłębiać tego stanu. 

Jeżeli władze miasta/dzielnicy będą dalej czyniły kroki utrudniające życie mieszkańcom  Odolan, wyrażę moje niezadowolenie w kolejnych wyborach tychże władz. Szanowni Państwo,

Przeanalizowałem Państwa opinie ws. zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu metra na Woli i chciałbym się podzielić moją opinią.

Ogólnie zmiany oceniam różnie. Moim zdaniem jeden są słuszne (jak np. skracanie często spóźniających się linii), a niektóre nie (np. prowadzenie niektórych linii w miejsca, w których mogą nie 

wystarczać czy przerywanie połączeń obwodowych).

Największe zastrzeżenie mam co do zmian linii 112 i 271 (można by ją nazwać 113, która już jeździła po Bemowie z osiedla Groty). W godzinach szczytu dużo pasażerów kursuje z rejonu Jelonek na 

Bielany (do szkół, szpitala Bielańskiego z przesiadką, metra) i dalej. Moim zdaniem sam pomysł skrócenia linii 112 jest słuszny, ponieważ istnieją poważne problemy z punktualnością tej linii. Jednak 

moim zdaniem linię tę należy podzielić na 2 linie w innym punkcie - przy stacji metra Słodowiec z dogodną przesiadką w rejonie jednego przystanku. Dzięki temu wiele mieszkańców dalej będzie mogło 

podróżować tam, gdzie wcześniej, a linia na terenie Bemowa powinna charakteryzować się większą punktualnością. [W skrócie: 112- CH MARKI - trasa 112 - Żeromskiego i 113 Żeromskiego - trasa 112 

- KAROLIN]

Popieram zdecydowanie skrócenie linii 102 z jednoczesnym uruchomieniem linii 106 na zaproponowanej przez Państwo trasie.

Nie wiem, czy odpowiednim pomysłem jest utrzymanie linii 109 przy jednoczesnym skróceniu linii 171. Moim zdaniem jest to przejaw niekonsekwencji. Nie mówię jednak, że linia 171 (do której wrócę) 

powinna zostać na obecnej trasie.

Linia 129 w warunkach warszawskich kursuje za rzadko i nie stanowi atrakcyjnego połączenia dla mieszkańców. Moim zdaniem powinna jeździć częściej w godzinach szczytu.

Nowa trasa linii 167 moim zdaniem jest korzystną zmianą, ponieważ pozwoli mieszkańcom Bemowa na przesiadkę w rejony Ochoty i Mokotowa (częściowo zrekompensuje usunięcie tej linii z rejonu 

Bemowa).

Linia 171 w proponowanym przebiegu będzie spełniać funkcję wyłącznie dowozówki mieszkańców Bemowa i Górc do metra i CH Wola Park. Moim zdaniem jednak trasa linii nie będzie zbyt korzystna 

dla mieszkańców osiedla Bemowo - nie będzie przebiegać najszybszą drogą do M2. Moim zdaniem linia ta mogłaby rozwiązywać parę problemów - dowożenia studentów do UKSW, mieszkańców 

rozwijającej się Chomiczówki do  M1 i M2, mieszkańców Bemowa do M1 i M2 oraz mieszkańców Starych Jelonek do M2. [czyli mniej więcej trasa wyglądałaby następująco: MŁOCINY-UKSW - trasa linii 

114 - Conrada - Powst. Śląskich - Piastów Śląskich - Wrocławska - Dywizjonu 303 - Ciołka - Jana Olbrachta - ZNANA przy jednoczesnym skróceniu linii 114 do Chomiczówki. Pozwoli to na skrócenie 

kolejnej długiej linii]. Mój pomysł ma jednak jedną wadę - Mieszkańcy Bemowa i Górc straciliby bezpośredni dojazd do centrum handlowego Wola Park, a mieszkańcy Górc dojazd do M2. Dlatego też 

musiałby powstać linia kursująca co 15/20 min [szczyt/pozostały okres] na trasie linii 171 z Nowego Bemowa do M Księcia Janusza.

Chciałem też zauważyć, że linia 171 w obecnym kształcie, w godzinach szczytu przez korki traci dużo czasu na ulicy Emilii Plater.

Linia 184 powinna zostać na starej trasie - mieszkańcy ulicy Deotymy nie powinni zostać z wyłącznie jedną linią kursującą co 30 minut.

190 - moim zdaniem ta linia powinna pozostać na trasie sprzed budowy metra do momentu, gdy wybudowane zostaną stacje na Górcach i Jelonkach. (Czyli tak, jak Państwo proponują)

Linie 197 i 397 - OK. Zostawiłbym jednak oznaczenie skróconych kursów jako linię 397, żeby mieszkańcy się nie mylili.

Linia 201 - nie wiem, czy autobusy 9-metrowe kursujące co 12 minut (razem z linią 167 i rzadko kursującą 129) zapewnią odpowiednią podaż miejsc pasażerom Starych Jelonek do metra. Linia ta 

powinna jeździć wyłącznie do M Księcia Janusza (jeśli jest to możliwe, to przez ulicę Księcia Janusza)

Wydłużenie linii 517 moim zdaniem spowoduje wyłącznie problemy. Powinna powstać krótka linia na trasie Torwar - Dworzec Centralny w śladzie obecnej linii 171.

Ponieważ słyszałem, że występują prośby o zwiększenie liczby przystanków na linii 523, chciałbym zgłosić głos przeciwny. Moim zdaniem linia 523 nie powinna stawać na dodatkowych przystankach. 

Wydłuży to czas przejazdu, ponieważ linia ta stanowi szybkie połączenie Bemowa i WAT z Dw. Zachodnim, Politechniką czy nawet Grochowem. Dodanie przystanków wydłuży czas przejazdu i w 

konsekwencji zmniejszy atrakcyjność tego połączenia (które nie dubluje się z linią M2).

Linia 249 moim zdaniem powinna stanowić bezpośrednie połączenie Chrzanowa z metrem. Należy przyzwyczajać mieszkańców do tego połączenia.

Linia 320 jest linią, która ma niską frekwencję. Moim zdaniem powinna zostać zlikwidowana, a linia 154 w połowie kursów powinna jeździć do osiedla Millenium (czyli pętli Fort Radiowo). Dzięki temu 

kolejni mieszkańcy zyskają połączenie z metrem.

Pozostałe propozycje wydają mi się sensowne i popieram je.

Mam nadzieję, że moja opinia będzie dla Państwa pomocna.

Dzień dobry, 

Postuluję pozostawienie dotychczasowej częstotliwości kursowania  autobusów linii 105 i 190 raz pozostawienie trasy linii 112 w dotychczasowym kształcie. Skrócenie linii 112 pozbawia mieszkańców 

Jelonek możliwości sprawnego dojazdu do Bielan, Żoliborza a także do centrów handlowych w Markach i Karolinie. Pozbawieni linii 112 mieszkańcy domów po obu stronach ulicy Człuchowskiej zostają 

skazani wyłącznie na linię 190, która  do centrum dojeżdża w ponad 45 minut, jako linia zwykła ma bardzo dużo przystanków i mało udaną trasę wzdłuż  ul. Górczewskiej. Jako mieszkańcy Jelonek,  

mamy żal, że przed laty wbrew początkowym zapowiedziom o zawieszeniu linii 506 wyłącznie na czas budowy pierwszego odcinka II nitki metra skasowano, bo w rezultacie nigdy nie przywrócono linii 

pospiesznej 506, która z pętli przy ul. Górczewskiej jechała ulicą Lazurową, następnie skręcała w ul. Człuchowską, a z niej przy Hali Wola w Powstańców Śląskich i przy gliniankach  w ul. Połczyńską, a 

dalej sprawnie, bez zbędnych przystanków wiozła pasażerów do centrum. Tymczasem linii 190 sam skręt w lewo ( w przeciwieństwie do 506 skręcającej przy Hali w prawo) zajmuje dobry kwadrans. 

Dlatego jak wielu innych mieszkańców postuluję powrót linii 506 w kształcie z 2009 roku. Oczywiście można powiedzieć, że w podobny sposób do centrum dowozi pasażerów linia 105 (do Ronda 

Daszyńskiego), jednakże 105 omija ul. Człuchowską, a co za tym idzie mieszkańcy ulic Karabeli, Siemiatyckiej, Raginisa, Rozłogi, Puszczy Solskiej, Sucharskiego, Świetlików czy Irzykowskiego mają 

znaczny kawałek drogi do przejścia  do przystanków 105 na ul. Lazurowej. Dobrym więc rozwiązaniem byłoby puszczenie ul. Człuchowską linii autobusowej innej niż 190 i mającej mniej skomplikowaną 

trasę, która pozwalałaby szczególnie w godzinach porannego szczytu sprawnie dotrzeć  na Wolę (Wolska, Płocka, Kasprzaka) oraz do rond Daszyńskiego i ONZ.

Chciałabym także wyrazić swoje rozczarowanie wycofaniem z ul. Powstańców Śląskich, Nowego Bemowa, Jelonek niezastąpionej linii tramwajowej 28, której trasa została skrócona do pętli Piaski. 

Straciliśmy połączenie z Bielanami, Żoliborzem, sprawny dojazd do al. Jana Pawła i Ronda Radosława. W drugą stronę linia umożliwiała dotarcie mieszkańcom Bemowa i Jelonek od Hali Wola, wzdłuż 

wolskich cmentarzy, Muzeum Powstania Warszawskiego do Placu Narutowicza. Obecnie brak jest  tramwaju, który spod Hali Wola dowoziłby mieszkańców dzielnicy do Ronda Kercelak a następnie 

skręcał w ul. Towarową (Nowe Bemowo ma przynajmniej linię 24, my nie mamy żadnej). Natomiast jeżdżąca ul. Prostą linia 10 w godzinach szczytu, gdy warszawiacy jadą do pracy lub z niej wracają jest 

zawsze zatłoczona. W tej sytuacji  dodatkowe ograniczanie naziemnego transportu publicznego do dzielnicy jest złym pomysłem.

Mimo wszystko mam nadzieję, że weźmiecie Państwo pod uwagę  postulaty mieszkańców i że wprowadzane zmiany nie będą tak drastyczne, jak je zapowiadano.



Dzień dobry, 

piszę do Państwa w sprawie organizacji ruchu po otwarciu metra na Woli.

Zapoznawszy się z Państwa propozycjami, pragnę podzielić się moją opinią. Niestety, nie mogłam uczestniczyć w wyznaczonych przez Państwa spotkanich, dlatego pozwoliłam sobie na e-mail.

Chciałabym odnieść się do zmian dot. autobusów:

- 105 - ma zostać uruchomiony kurs skrócony z przystanku Cmentarz Wolski. 

Uważam, że jest to bardzo nietrafiony pomysł z racji, że większość korzystających osób z tej linii to mieszkańcy ulicy Lazurowej, czy nowych osiedli powstałych na Chrzanowie. Chyba nie zdajecie sobie 

Państwo sprawy, że większość ludzi przesiada się z Włoch/Ursusa własnie na autobus 105 zazwyczaj na przystanku ciepłownia wola, niewpomninając o parkujacych na Parkuj+Jedz połczyńska, dla 

których 105 jest dogodną przesiadką.

Tak więc, uruchamiając kurs skrócony od Cmentarza Wolskiego, kasujecie możliwości przesiadkowe dla pasażerów, zwiększycie ilość pasażerów na linie tramwajowej (która już jest maksymalnie 

obciążona) oraz co najważniejsze zniechęcicie ludzi z korzystania z P+R Połczyńska z racji niedognej możliwości komuninacyjnej.

- 112 - skrócenie kursu do przystanku Nowe Bemowo likwiduje jedyne istniejące połączenie kilku dzielnic Warszawy, tak potrzebne szczególnie dla ludzi z Ursusa, Chrzanowa.

- 171 - skrócenie całej istniejącej do tej pory trasy autobusu nr 171 jest bardzo nietrafionym pomysłem, zrozumiałe będzie uruchomienie linii skróconych z Chomiczówki do metra ks. Janusza (tak jak 

obecnie 105), jednak usunięcie autobusu na całej obecnej trasie będzie skutkowało brakiem alternatywnej komunikacji miejskiej w strone centrum oraz usunięciem jedynego połączenia Bemowa z 

Solcem (przez centrum).

 - 11 - korzystając z okazji bardzo proszę o rozważenie pomysłu likwidacji tramwaju nr 11, na rzecz przywrócenia tramwaju nr 28. Bardzo dużo pasażerów Bemowa, dojeżdza do Okopowej a nawet dalej 

Wola Ratusz, Kino Femina. Tramwaj nr 28 zlikwiduje problem przeludnionych obecnie 10, ponieważ pasażerowie próbują dostać się do centrum oraz 26, które w godzinach porannych jest pełne już na 

ciepłowi wola. Bardzo proszę tylko zwrócić uwagę, że tramwaj 11 jeżdzi zupełnie pusty, gdzie 10 i 26 są przepełnione, chyba coś tu nie zdało egzaminu, prawda?

Zarząd Zakładu Transportu Miejskiego w Warszawie,

Szanowni Państwo,

W imieniu swoim a także mieszkańców i pracowników Ulrychowa (Rejon:Olbrachta, Znana, Stroma) chciałabym przypomnieć i ponownie prosić o to aby, w planach zmian autobusów po otwarciu II linii 

metra uwzględnili Państwo nasz głos. 

Dla mieszkańców i ich dzieci, a także pracowników biura Comet przy ul. Olbrachta krytyczne jest zachowanie połączenia autobusowego z linią tramwajową. Niestety nie wszędzie dojedziemy metrem 

(np. do Urzędu Dzielnicy Wola, do Szpitala Wolskiego, na Dworzec Centralny, do okolicznych szkół czy przedszkoli, na Stare Miasto itd.).

Mnie osobiście także te planowane zmiany bardzo mocno dotykają. 

Jestem mamą 3-letniego chłopca, codzienna logistyka jest wyzwaniem. 

Od kwietnia, wraz z otwarciem II linii metra, podejmuję nową pracę w okolicach pl. Bankowego. Dojazd tam wymagać będzie ode mnie minimum 2 przesiadek (autobus, II linia metra + I linia metra, lub 

autobus, autobus, tramwaj). Każda przesiadka to średnio 10 minutowe opóźnienie w transporcie a tym samym odbiorze dziecka z przedszkola (średnio godzina dziennie straty na same przesiadki). 

W 2009 roku, kiedy przeprowadziliśmy się na ul. Olbrachta, na pl. Bankowy i do Centrum mieliśmy jeden bezpośredni i bardzo szybki autobus 522, potem zmieniony na autobus 520. Od rozpoczęcia 

budowy II linii metra, do większości kluczowych miejsc w Warszawie musimy jechać przynajmniej z jedną przesiadką czy to do Urzędu Dzielnicy Wola, czy to do miejskiego Ratusza, na Dworzec 

Centralny, do Centrum, na Stare Miast itd. 

Zmiana, którą Państwo planują doda nam kolejną przesiadkę. Wniosek: na przestrzeni 11 lat stopniowo pogarszająca się jakość komunikacji miejskiej, która nie odpowiada na potrzeby mieszkańców i 

nie zachęca do korzystania tylko do przesiadania się w samochód. 

Prosimy, aby uwzględnili Państwo nasz apel i zachowali bezpośrednie połączenie z przystanków Znana, Stroma i Antka Rozpylacza z linią tramwajową. To pozwoli nam ograniczyć liczbę przesiadek i da 

mieszkańcom wybór i alternatywę w przypadku awarii metra.

W załączeniu przesyłam jeszcze raz petycję w wersji elektronicznej. 

Liczymy na uwzględnienie tego głosu, który poparło tak wielu mieszkańców i pracowników mimo, że podpisy zbieraliśmy w bardzo małym kwartale ulic.

Dzień dobry 

Zwracam się do Państwa z prośbą o zachowanie obecnej trasy na liniach 520 oraz 105. 

Mają one zostać skrócone na odcinku, na którym otwarcie metra nie poprawi komunikacji. 

Mieszkam u zbiegu ulicy Okopowej i Leszna. Jestem osobą niepełnosprawną, tudiującą. 

Po skróceniu linii 520 tracę bezpośrednie połączenie z centrum, oraz Politechniką. 

Brak przesiadek jest istotny nie tylko dla osób niepełnoprawnych, ale też starszych oraz matek z dziećmi. 

Z wyrazami szacunku i nadzieją na pomyślne załatwienie mojej prośby 

Dzień dobry. 

Pisze do państwa w sprawie zaproponowanych zmian w kursowaniu autobusów na warszawskiej Woli oraz Bemowie. 

Zmiany te z perspektywy mieszkańca Woli czy Bemowa są nie do przyjęcia. W normalnie funkcjonującym mieście komunikacja się uzupełnia, a w zaproponowanych zmianach metro staje się jedyną 

opcją dojazdu do centrum oraz innych dzielnic i ważnych punktów na mapie Warszawy. Ponadto na tyle niewygodna, że żeby gdziekolwiek dojechać będą dochodziły liczne przesiadki. Ponadto 

ostatnimi czasy ograniczona została również częstotliwość kursowania tramwajów. Jako mieszkanka Woli, proszę o ponowne rozpatrzenie zasadności zmiany tras autobusów takich jak 109, 171, 520, z 

uwagi na to, iż  są to autobusy kluczowe dla tych dwóch dzielnic.

Szanowni Państwo,

Jako mieszkanka Odolan chciałabym podzielić się swoimi uwagami na temat planowanych zmian w komunikacji miejskiej na Woli po uruchomieniu II linii metra. Ten fragment dzielnicy Wola

już teraz jest gorzej skomunikowany z resztą miasta niż pozostałe jej części - brakuje bezpośredniego połączenia ze ścisłym centrum oraz dojazdu do Dworca Zachodniego, a tramwaje nie są w stanie 

zrekompensować tylko jednej linii autobusowej w kierunku centrum, która zresztą w godzinach szczytu jest przeciążona. Ta sytuacja dodatkowo pogorszy się po otwarciu II linii metra, które omija naszą 

dzielnicę. Zgodnie z planowanymi zmianami liczba połączeń miałaby zostać ograniczona, zaś sytuacja z liczbą mieszkańców jest dokładnie odwrotna - wciąż ich przybywa, a zatem komunikacja miejska 

będzie miała coraz więcej użytkowników.  Odolany są dynamicznie się rozwijającym urbanistycznie obszarem: w trakcie lub w planach jest budowa kolejnych osiedli, w tym np. Bliska Wola Tower na rogu 

Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia, gdzie wyrasta jeden z największych bloków w Polsce (1800 mieszkań), więc będzie go zamieszkiwało ok. 5 tys. mieszkańców. Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji 

po otwarciu kolejnego etapu II linii metra powinny nadążać za ww. czynnikami. 

W tych okolicznościach chciałabym zaprotestować przeciwko wprowadzeniu zmian trasy autobusu 105, zgodnie z którymi wszystkie kursy dojeżdżałyby jedynie do Ronda Daszyńskiego i jeździłyby 

rzadziej niż dotychczas. Nawet obecnie jest zbyt mało kursów bezpośrednio z naszej części Woli czy też Bemowa do centrum, dlatego uważam likwidacje kursów 105 jeżdżących do ul. Browarnej czy 

też kursowania linii 171 na Torwar za bardzo niekorzystne dla mieszkańców. Warto dodać, że metro w układzie dwóch linii nie dociera wszędzie do centrum miasta, przesiadanie się więc z autobusu na 

II linię metra, potem na I linię metra i kolejno jeszcze na autobus czy tramwaj, aby dotrzeć np. w okolice Placu Trzech Krzyży czy na Torwar, który jest miejscem dużych imprez kulturalnych i sportowych, 

wydłuża znacznie czas podróży. Niezrozumiałe jest też tak drastyczne zmniejszanie częstotliwości kursowania linii 109, która zapewnia szybkie połączenie do największego warszawskiego dworca 

kolejowego, jak również likwidacja linii 155, która jest dobrym uzupełnieniem dotychczasowej siatki połączeń na Woli.

W związku z tym postuluję:

>> Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej do ul. Browarnej,

>> Utrzymanie kursowania linii 171 w obecnej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej na Torwar,

>> Utrzymanie kursowania linii 155 w obecnej częstotliwości,

>> Utrzymanie kursowania linii 109 w obecnej częstotliwości,

>> Uruchomienie bezpośredniego połączenia autobusowego z Dworcem Zachodnim.

Mam nadzieję, że mój głos zostanie wzięty pod uwagę.

Szanowni Państwo! 

Krótko przedstawiam moje propozycje odnośnie zmian w komunikacji na Woli i okolicach:

- 171 w układzie 5/8/10 minut

- 184 w układzie 8-10/12/15

- 112 sugeruje by jeździł na trasie CH Marki - os. Górczewska (a nie tak jak proponujecie CH Marki-Nowe Bemowo)  a na czas budowy metra na odcinku CH Marki- Stare Bemowo

E-2 - ABSOLUTNY powrót linii na Bemowo !!!! (trasa Nowe Bemowo-Wilanów)



Szanowni Państwo,

Jako mieszkanka okolic ulicy Wrocławskiej na Bemowie, jestem głęboko zaniepokojona Waszymi propozycjami zmian w komunikacji w naszej Dzielnicy po uruchomieniu drugiej linii metra i co za tym 

idzie nie zgadzam się na planowane zmiany w siatce komunikacyjnej ogłoszone w dniu 03.12.2019 roku. Praktycznie jako dzielnica będziemy odcięci od bezpośrednich połączeń z najważniejszymi dla 

nas rejonami miasta st. Warszawy. Metro nie rozwiązuje wszystkich problemów połączeń komunikacyjnych naszego rejonu z innymi dzielnicami. Konieczność przesiadek właściwie wyklucza z aktywnego 

życia i uniemożliwia przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym, z małymi dziećmi i seniorom. Wymienione grupy są często czynne zawodowo, a nie każdy dysponuje własnym samochodem. 

Ponadto mnogość przesiadek sprawia, że dojazd czy powrót z pracy czy szkoły wydłuża się koszmarnie.

Zabrano nam już autobus 167 (bezpośrednie połączenie z Ochotą, w tym ze Szpitalem i Uniwersytetem Medycznym przy ulicy Banacha i Mokotowem w tym z Politechniką i SGH - ważne połączenie dla 

studiującej młodzieży oraz Biblioteką Narodową) Obiecywano nam powrót tej linii po uruchomieniu metra.

Wcześniej zabrano nam autobusy linii 506 i 507 ( połączenia z Dworcem Centralnym i z Pragą Południe).

Tuż przed rozpoczęciem budowy metra pozbawiono nas najważniejszego i szybkiego połączenia ze Śródmieściem i Dolnym Mokotowem - tzn. autobusu linii E2! W tych dzielnicach znajdują się Urzędy 

Centralne , szkoły, przychodnie specjalistyczne, szpitale i instytucje kultury. 

Zabrano z naszej ulicy autobus linii 220 - bardzo istotne połączenie z nową przychodnią przy ulicy Coopera na Chrzanowie. Połączenie z tą przychodnią w zasadzie nie istnieje, dla ludzi poważnie 

chorych i niepełnosprawnych dotarcie tam jest obecnie niemal niemożliwe.

Skracając trasę autobusu linii 171 zabiera się nam kolejne bezpośrednie połączenie ze Śródmieściem i Powiślem czyli ze szpitalami ATTIS, na Płockiej, na Kasprzaka i na Czerniakowskiej, wieloma 

szkołami, instytucjami użyteczności publicznej, a także Torwarem.

Jako mieszkanka Nowego Bemowa jestem zaniepokojona powolnym odcinaniem naszej okolicy od komunikacji miejskiej. 

Z naszej okolicy zabrano już wiele autobusów : 507, E2, 167, 220 jak również tramwaj linii 28. 

W związku z powyższym postuluję o: Utrzymanie autobusu linii 112 na obecnej trasie! Jest to jedyny obecnie autobus łączący południową część dzielnicy z częścią północną. Zamiast tego proponuje się autobus linii 271, który dojeżdża 

jedynie do stacji metra. Pomysł uruchomienia autobusu bezpośrednio do metra jest bardzo korzystny, ale nie może się to wiązać z pozbawieniem mieszkańców linii 112. Ta linia zapewnia połączenie 

całej dzielnicy w stronę Marek. Bez niej mieszkańcy nie będą mieli możliwości dojechania np. na Targówek w korzystny sposób bez konieczności wielu przesiadek a co za tym idzie z ogromnym 

wydłużeniem także czasu tego dojazdu. Dodatkowo mieszkańcy okolic Nowego Bemowa pozbawieni zostaną chociażby bezpośredniego dojazdu do komisariatu przy ul. Raginisa.  Nie zgadzamy się na 

sytuację, że zabiera się jedyny autobus, który łączy całą dzielnicę.  

Mieszkańcy Jelonek mają tylko jedno połączenie do centrum ( linia 190), a od kilku lat sukcesywnie pozbawiani są kolejnych linii ( np. 184). W związku z tym domagają się przywrócenia autobusu na 

kształt linii 506. Należy zwrócić uwagę, że trasa linii 190 jest zupełnie odmienna od trasy dawnej linii 506. Dodatkowo była to linia przyspieszona, która zapewniała komfortowy dojazd dla całych Jelonek 

do Centrum Warszawy.

Autobus linii 271 do metra jest jak najbardziej wskazany ale metro nie może być jedyną możliwością poruszania się. Powinno być jednym z możliwych wariantów a nie narzuconym odgórnie jedynym 

środkiem komunikacji. Ponadto wśród mieszkańców są osoby starsze, niepełnosprawne jak również rodzice z małymi dziećmi, dla których przesiadki to duże utrudnienie.  Skrócenie linii 171 jest również 

nie do zaakceptowania. Codziennie jeździ nim ogromna liczba mieszkańców naszej dzielnicy. Ta linia to połączenie ze Szpitalem Wolskim, Attisem, Dworcem Centralnym czy Stadionem Legii oraz 

Torwarem. Dlatego też tak ważne jest utrzymanie linii 171 na jej obecnej trasie i nie skracanie jej.

Domagamy się również przywrócenia linii E2. Linia ta zgodnie z obietnicami miała wrócić, a podzieliła los 506 czy 507, które nigdy nie powróciły na swoje dawne trasy. E2 była dogodnym połączeniem w 

stronę Mokotowa i Wilanowa zapewniającym szybki dojazd do pracy wielu osobom z naszej dzielnicy.

 Przywrócenia trasy linii 167 jako istotnego połączenia z Ochotą i uczelniami czy Biblioteką Narodową.

 Jednocześnie postulujemy o przywrócenie linii 28 na dogodnej trasie ( tj. przynajmniej od Koła do Dworca Wschodniego). Jest to ważne połączenie dla mieszkańców dojeżdżających do pracy, szkoły w 

okolice Dworca Gdańskiego czy też na Nową Pragę.

Nasza dzielnica wciąż się rozwija, przybywa mieszkańców. Chcemy mieć dogodny dojazd do pracy, szkoły, lekarza, urzędów czy też instytucji kultury. Nie tylko na trasie metra, ale również poza linią 

metra!

Prosimy jako mieszkańcy o wzięcie naszych postulatów pod uwagę i stworzenie lepszej propozycji komunikacyjnej dla Bemowa!

Witam, moja propozycja przebiegu linii 201 lub innej -->  NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Piastów Śląskich – Osmańczyka – Pieniążka – Obrońców Tobruku – ks. Bolesława – ks. Janusza – 

Obozowa – al. Prymasa Tysiąclecia – METRO MŁYNÓW

Szanowni Państwo,

do naszych uwag wkradł się mały błąd:  

1.     Zmianę trasy projektowanej linii 106 : MŁYNÓW… - Płocka - Kasprzaka (powrót: Siedmiogrodzka Skierniewicka - Płocka) - Metro Rondo Daszyńskiego - Towarowa - Grzybowska - … BROWARNA 

Zmiana trasy projektowanej linii 106 umożliwi przesiadkę z autobusów kursujących ul. Kasprzaka, w tym z linii 105, w celu kontynuacji przejazdu ul. Grzybowską, Królewską do kampusu Uniwersytetu 

Warszawskiego. Możliwość przesiadek ze 105 na 106 będzie rekompensatą kursującego obecnie  Dzień Dobry,

W związku ze zbliżającym się otwarciem wolskiego odcinka drugiej linii metra i co za tym idzie zmianą układu komunikacyjnego postuluje o:

- Utrzymanie linii 169 w nienaruszonym stanie, żeby nadal przez ul. Redutową jeździła.

- Nie likwidowanie linii 155.

- Zmianę trasy autobusu 154/184 tak aby przejeżdżał ulicą Połczyńską i Wolską w stronę Dw. Zachodniego, który zapewnia dogodne przesiadki na Służewiec/Lotnisko Chopina, a także na drugi brzeg 

Wisły.

- Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem jej kursowania do ulicy Browarnej,

- Uruchomienie lini 105 "bis" startującej w porannym szczycie komunikacyjnym z cmentarza wolskiego,

- Wydłużenie lini 255 do ulicy Emili Plater (tak jak podczas zamknięcia stacji metra Rondo Daszyńskiego).

Odolany to szybko zabudowywany obszar, gdzie ciągle oddawane są nowe inwestycje mieszkaniowego, a szacowana liczba mieszkańców ma sięgać nawet 30 000 osób, dlatego też niezbędne jest 

dołożenie dodatkowych połączeń z innymi rejonami miasta.

Proszę o pozostawienie trasy autobusu 102 bez zmian, gdyż jest to jedyny autobus jadący z Grochowa i Saskiej Kępy do Centrum Nauki Kopernik i na nadwiślańskie bulwary i umożliwia dojazd bez 

przesiadki, co jest niezwykle ważne, gdy podróżuje się z dziećmi. 

Dzień dobry 

Zwracam się do Państwa z prośbą o zachowanie obecnej trasy linii 520 oraz 105.

Mają one zostać skrócone na odcinku, na którym nie będzie miało wpływu otwarcie nowej linii metra.

Mieszkam u zbiegu ulicy Okopowej i Leszna. Jestem osobą niepełnosprawną.

Po skróceniu linii 520 tracę bezpośrednie połączenie z centrum i dalszą częścią ulicy Marszałkowskiej.

Linia 105 łączyła bezpośrednio Wolę z Solcem. 

Brak przesiadek jest istotny nie tylko dla osób niepełnoprawnych, ale też starszych oraz matek z dziećmi.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na pomyślne załatwienie mojej prośby

Szanowni Państwo, 

chciałam wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie planem odcięcia ulicy DEOTYMY na warszawskiej Woli od komunikacji miejskiej. 

Codziennie od poniedziałku do piątku z Odolan (ul. Jana Kazimierza) dowożę  dzieci do szkoły podstawowej nr. 388 im. Jana Pawła II. Mnóstwo moich znajomy jest w podobnej sytuacji dowożą dzieci z 

Odolan lub Bemowa. Wokół ulicy Deotymy jest kilka przedszkoli i szkół, ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz przychodnia Stocer na ul. Ożarowskiej, z której często korzystali lub 

korzystają dzieci moich znajomych. 

Zmiana trasy autobusu linii 197 (do tej pory jechał przez Elekcyjną i dalej Deotymy, już skutecznie utrudniła nam życie. Teraz musimy się przesiadać - najpierw tramwaj i przesiadka na ul. Elekcyjnej do 

autobusu 184. 

Co więcej wnoszę o uruchomienie nowej, dodatkowej linii łączącej Odolany (brakuje szkoły i przedszkoli, mieszka tu mnóstwo rodzin z małymi dziećmi) przez ul. Deotymy do Bemowa. 

Mam nadzieje, że mój głos w sprawie tak ważnej dla mieszkańców Woli, nie pozostanie niezauważony. 

Linia 184 musi zostać.

Witam, 

Mieszkańcy Ulrychowa są mocno zaniepokojeni pomysłem likwidacji linii 155, przede wszystkim ze względu na fakt, iż jest to jedyna linia do Szpitala Wolskiego i Instytutu Matki i Dziecka oraz pobliskich 

szkół. Służy ona również osobom przesiadającym się na Rondzie Daszyńskiego, a także tym, którzy dojeżdżają do Placu Zawiszy i tam przesiadają się w dalszym kierunku, np. do tramwajów lub 

pociągów. Ulrychów jest położony bardzo blisko centrum i dojazd do Śródmieścia nie może zajmować więcej niż 10-15 minut, w przeciwnym razie większość pasażerów, zmuszonych do kilkukrotnych 

przesiadek, przesiądzie się do samochodów. Czas poświęcony na przejazd oraz wygoda są ważniejsze niż koszt ewentualnego parkingu, tym bardziej, że jest on w obecnych czasach zazwyczaj 

pokrywany przez pracodawców. Nikt nie będzie jechał kilka razy dłużej ani marzł na przystankach, skoro większość osób stać na jazdę samochodem. 

Decyzja o likwidacji tej linii jest tym bardziej zaskakująca, że nie pokrywa się ona nawet w małym stopniu z linią metra, a Rondo Daszyńskiego rozwija się jako główne centrum biznesowe Warszawy. 

Podobnie w Ulrychowie jest budowanych coraz więcej osiedli, co oznacza coraz większą liczbę pasażerów. Metro w Warszawie jest bardzo ograniczone i naprawdę niewiele osób może nim dojechać 

bezpośrednio do celu podróży. Zmuszanie do kilkukrotnych przesiadek jest szczególnie dyskryminujące dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi, którzy stanowią olbrzymią część 

pasażerów.

Szanowni Państwo 

proszę o zwiększenie częstotliwości kursowania 136, bo przy obecnym rozkładzie, niemożliwym staje się do niego wsiąść w godzinach szczytu. Ponadto w związku z tym że autobusy są zwykle mocno 

opóźnione proszę o przeanalizowanie możliwości uruchomienia dodatkowych kursów skróconych np.z Woli do pętli Szczęśliwice albo Woronicza



Dzień dobry,

W związku ze zmianami w komunikacji autobusowej po otwarciu nowych stacji metra na Woli, chciałabym zgłosić swoje uwagi do przedstawionej przez ZTM propozycji. Jako mieszkanka Mirowa muszę 

niestety stwierdzić, że oferta komunikacyjna w moim rejonie się pogorszy (Grzybowska/Mennica): 

- zmniejszy się częstotliwość autobusów, w tej chwili jest 9 na godzinę w szczycie (105 co 10 minut i 102 co 20), w propozycji ZTM jest to 6 kursów na godzinę w szczycie; 

- usunięte zostanie połączenie Grzybowskiej z Rondem Daszyńskiego. 

W związku z tym proszę o pozostawienie na ulicy Grzybowskiej przynajmniej takiej częstotliwości autobusów jaka jest obecnie, oraz o zachowanie połączenia z Rondem Daszyńskiego.

Szanowni Państwo, 

Zdecydowanie nie zgadzam się na wprowadzenie zmian przede wszystkim trasy autobusu 105, gdzie wszystkie kursy dojeżdżałyby jedynie do Ronda Daszyńskiego i jeździłyby rzadziej niż dotychczas. 

W chwili obecnej przed otwarciem kolejnego etapu II linii metra, już jest mało kursów jeżdżących bezpośrednio z naszej części Woli czy też Bemowa do centrum i na Powiśle dlatego uważam likwidacje 

kursów 105 jeżdżących do Browarnej, czy też kursowania linii 171 na Torwar za mocno niewłaściwe. Warto dodać, że metro w układzie dwóch linii nie dociera wszędzie do centrum miasta, przesiadanie 

się więc z autobusu na II linię metra, potem na I linię metra i kolejno jeszcze na autobus czy tramwaj aby dotrzeć np. w okolice Placu Trzech Krzyży czy na Torwar, który jest miejscem dużych imprez 

kulturalnych i sportowych, wydłuża znacznie czas podróży.

Pragnę zauważyć, że Odolany są obecnie bardzo intensywnie rozwijającym się urbanistycznie obszarem, gdzie z roku na rok przybywa setek mieszkańców. W trakcie lub w planach jest budowa 

kolejnych osiedli, w tym np. Bliska Wola Tower na rogu Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia, gdzie wyrasta jeden z największych bloków w Polsce (1800 mieszkań), więc będzie go zamieszkiwało ok. 5 

tys. mieszkańców. Zmiany w układzie komunikacji po otwarciu kolejnego etapu II linii metra powinny więc nadążać za ww. czynnikami.

Niezrozumiałe jest też tak drastyczne zmniejszanie częstotliwości kursowania linii 109, która zapewnia szybkie połączenie do największego warszawskiego dworca kolejowego, jak również likwidacja linii 

155, która jest dobrym uzupełnieniem dotychczasowej siatki połączeń na Woli.

W związku z tym postuluję:

    Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z jednoczesnym utrzymaniem kursowania tej linii do Browarnej,

    Utrzymanie kursowania linii 171 w obecnej częstotliwości z utrzymaniem kursowania na Torwar,

    Utrzymanie kursowania linii 155 w obecnej częstotliwości,

    Utrzymanie kursowania linii 109 w obecnej częstotliwości.

Liczę, że głos mieszkańców korzystających regularnie z komunikacji miejskiej, nie jest dla Państwa obojętny. 

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do proponowanych przez Państwa zmian w komunikacji po otwarciu metra na Woli, chciałbym wyrazić swoją opinię jako użytkownik Waszych usług. Proponowane przez Państwa zmiany 

wzbudzają sporo kontrowersji - nie tylko w moim odczuciu, stwarzają wrażenie nie do końca przemyślanych albo podjętych zza biurka. Chciałbym zatem przedstawić oferowane przez Państwa pozorne 

"korzyści" na własnym przykładzie do Państwa oceny.

Mieszkam w pobliżu przystanku Widawska, z którego korzystam regularnie, rezygnując z samochodu, w dbałości o środowisko, nie tylko w trasie do i z pracy, ale za kazdym razem, kiedy potrzebuję 

załatwić sprawy w centralnej części miasta. Przed budową metra na Woli z mojego przystanku odjeżdżały następujące linie:

a) E-2 dzięki któremu można się było łatwo dostać nie tylko do Wilanowa, ale przede wszystkim w okolice placu Bankowego, czy Traktu Królewskiego.

b) 122 które dowozi mnie w okolice pętli Piaski, czy placu Wilsona.

c) 171 nie tylko w okolice Pałacu Kultury, czy docelowo na Torwar, ale również na plac Trzech Krzyży.

d) 167 które dojeżdżało w okolice szpitala na Banacha oraz kampusu akademickiego UW, nie wspominając o Och-Teatrze

Dwa pierwsze są dla mnie istotne z uwagi na dojazd do punktów przesiadkowych na autobus flotowy mojej firmy (którym nota bene do pracy jadę kolejną godzinę!). Dwa pozostałe pozwalały mi się 

dostać w okolice urzędów, przychodni/szpitali, obiektów kultury itd.

Wprowadzane przez Państwa zmiany, pozbawią mnie 3 z tych linii, nie oferując de facto niczego w zamian, poza dostępem do metra, które niestety w te miejsca nie dociera, co oznacza dla mnie nie 

jedną, a najczęściej minimum 2 "dogodne" przesiadki (z wózkiem dziecięcym)! Rozumiem, że autobusy kursujące na długich trasach nie były do końca efektywnym rozwiązaniem, a najbardziej 

odczuwali to tacy użytkownicy jak ja, czyli mieszkańcy dzielnic peryferyjnych, w których normą jest stan, kiedy długo nie jedzie nic, a potem 3 naraz. Ale czy od razu należy z nich rezygnować?

Proponujecie Państwo dojazd do metra, abstrahując, że nie zawsze można nim trafić bezpośrednio do celu, to wygląda na to, że i do samego metra za szybko nie dojadę. Najkrótszy odcinek z mojego 

przystanku do metra ma pokonywać 184, które w godzinach szczytu będzie kursowało w porywach co 10, a najpewniej jednak co 12 min. Oczywiście jest jeszcze 171, które gdyby faktycznie jeździło na 

przemiennie co te 7.5 min, a nie równocześnie ze 184 (jak to się niestety często tutaj zdarza) - miałoby to sens.

Postuluję zatem rozważenie następujących korekt:

171 w godzinach szczytu co 5 min... a więc 5/10/10

184 w układzie 8-10/12/15

112 - jeśli istotnie nosicie się z zamiarem skrócenia linii, sugerowałbym jej ucięcie na Os. Górczewska, a na czas budowy metra na odcinku bemowskim, niech startuje z pętli na Starym Bemowie

E-2 - powrót linii na Bemowo przynajmniej na odcinku do pl. Bankowego. Do Wilanowa mogę pojechać samochodem!

Witam,  

Mieszkam na Jana Kazimierza i proponowane przez Państwa zmiany bardzo utrudnią dojazdy nam-mieszkańcom Odolan.

- 105 - brak dojazdu na Królewską

- 171 i 190 - ominięcie przystanku Ordona/Kasprzaka - nie będzie bezpośrednich połączeń ani do Centrum ani na Pragę

Zmiany spowodują nie tylko dużo gorszy dojazd do Centrum i Targówka ale również do Metra Daszyńskiego.

Proszę wziąć pod uwagę fakt, że Odolany rozrastają się w niebywałym tępie i w najbliższym czasie wprowadzi się kilka tysięcy nowych mieszkańców.

Szanowni Państwo,

Piszę w ramach konsultacji społecznych dot. zmian w kursowaniu autobusów po otwarciu nowych stacji metra na Woli. Jako mieszkanka Odolan muszę przyznać, że proponowane zmiany bardzo 

negatywnie wpłyną na mieszkanie na Odolanach, utrudnią komunikację zarówno po samej Woli, jak i do innych dzielnic.

Mieszkam na dużym osiedlu przy przystanku Ordona, na którym do 2022 przewidywane jest 12 tys. mieszkańców. Już teraz wszystkie autobusy na Odolanach są przepełnione niezależnie od pory dnia i 

częstotliwości kursowania autobusów.

Najbardziej niepokojące są zmiany dot. autobusów w kierunku Centrum. Już teraz 109 i 171 są przepełnione. Aktualnie 109 w godzinach szczytu kursuje co 6 minut, a miejsc w nim nie ma już na Dw. 

Centralnym. Wg proponowanych zmian autobus ten ma kursować co 20 minut. Ponadto, po proponowanych zmianach (zmiana trasy 171), dla mieszkańców Odolan nie będzie już możliwy bezpośredni 

dojazd do przystanku Centrum – będzie on wymagał jednej przesiadki (jadąc 109, które ma poruszać się znacznie rzadziej niż obecnie) lub dwóch (jadąc metrem).

Metro jest w stanie pomieścić dużo więcej osób – jednak jego używanie z założenia wymaga od mieszkańców licznych przesiadek na trasach, które dotychczas nie wymagały żadnej. Nie będzie 

możliwości dojechania do Hali Mirowskiej (aktualnie można dojechać 190 i 105) czy Starego Miasta. Bezpośredni dojazd do Centrum, które nie jest przecież jedynie miejscem pracy i rozrywki, ale też 

węzłem transportowym poza Warszawę. 

Jest to rozwiązanie dużo problematyczniejsze dla osób z małymi dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami czy ograniczeniami ruchowymi. Korzystanie z metra wymaga pokonanie dużej ilości schodów, 

co w tych przypadkach może być bardzo utrudnione. Takie zmiany mogą zmusić osoby o ograniczonej mobilności do zrezygnowania z używania komunikacji miejskiej na rzecz taksówek, własnych 

samochodów albo wręcz zmusić je do pozostania w domu. 

Mam nadzieję, że moje uwagi będą pomocne i wezmą je Państwo pod uwagę.  Szanowni Państwo, 

Od dziecka jestem mieszkanką Jelonek Południowych. Co więcej, regularnie korzystam ze komunikacji miejskiej - jest to mój podstawowy środek transportu. 

Niestety nie mogę przejść obojętnie widząc plan zmian dotyczących w komunikacji po otwarciu metra na Woli. Poniżej przedstawiam moje uwagi. Mam nadzieję, że poświęcą Państwo swój czas na 

przeczytanie wiadomości i poważne przeanalizowanie tematu. 

linia 112 - jedyny bezpośredni środek transportu łączący Jelonki Południowe z Bielanami (o lotnisku Bemowo nawet nie wspomnę). Funkcjonowanie tej linii zdecydowanie poprawiło się w ostatnich latach 

i zmniejszyły się opóźnienia. Jest to jedna z najczęściej uczęszczanych linii. Niezależnie od pory dnia, autobus zawsze ma zajęte miejsca siedzące. Moje obserwacje dotyczą odcinka Człuchowska - 

Żeromskiego. Likwidacja linii 112 sprawi, że podróż na tej trasie będzie wymagała co najmniej dwóch przesiadek. Zdecydowanie nie wpłynie to ani na poprawę komfortu podróży, ani na skrócenie jej 

czasu. 

I nie ma ŻADNEGO związku z otwarciem nowych stacji metra. Skąd więc ten pomysł? 

linia 105 - aktualnie linia 105 w kierunku Browarna kursuje średnio co 15 min. Kurs bezpośredni pozwala dotrzeć do wielu punktów Stolicy bez konieczności spaceru od metra i przesiadek (proszę 

pamiętać, iż spacer to nie dla każdego przyjemność, zwłaszcza jeśli np. zmaga się z problemami z funkcjonowaniem układu ruchu. Nie widzę powodu, dla którego WTP ma narzucać swoim pasażerom 

przymusowe ćwiczenia kardio). 

Wprowadzenie linii 106 pozwoli utrzymać komunikację na Powiślu i zastąpi dotychczas funkcjonującą linię 102, jednak na osobach podróżujących z okolic Ordona/Kasprzaka/Prosta wymusi konieczność 

przesiadek. Już o Jelonkach nie wspomnę. Tak się składa, iż linia 105 to mój podstawowy środek transportu na trasie praca (Nowy Świat) - dom. Bardzo często jeżdżę nią po godz. 19 i NIGDY nie 

zdarzyło mi się trafić na pusty autobus. To chyba o czymś świadczy? Drodzy Państwo, nie można upiec dwóch pieczeni na jednym ogniu i zastąpić dwóch linii autobusowych jedną. 

Całkowicie rozumiem i popieram ideę zminimalizowania ruchu samochodowego na terenie miasta, a tym bardziej w ścisłym Centrum. Jednak ten cel nie ma szans na realizację, jeśli zmniejsza się liczba 

linii autobusowych ułatwiających komunikację! Metro nie rozwiązuje wszystkich problemów. Jest bardzo potrzebne i stanowi duże usprawnienie, jednak musi funkcjonować wraz z innymi środkami 

transportu! 

Chciałabym wierzyć, iż WTP jest instytucją, której nadrzędnym celem jest optymalizacja transportu i poprawa komfortu pasażerów, a nie uprzykrzanie życia. Proszę, nie rozczarujcie nas, pasażerów i nie 



Szanowi Państwo!

Proponowane przez ZTM zmiany w komunikacji w związku z otwarciem stacji metra przy  Księcia Janusza nie uwzględniają potrzeb mieszkańców osiedli wzdłuż ulicy Lazurowej i okolic - m. in. osiedle 

Górczewska,  wielkie i wciąż rosnące  nowe osiedla  między Lazurową a S-8.  

Z ulicy Lazurowej do M Ks. Janusza ma  dojeżdżać jedynie A 190 - kursując starą trasą, czyli naokoło i z wieloma skrzyżowaniami/zakrętami.  To niekorzystna, okrężna  i wcale nie szybka trasa. 

Rozwiązaniem byłoby 

przedłużenie trasy linii 105 poza pętlę Górczewska, tak aby  autobus skręcał z Lazurowej w Górczewską i dojeżdżał do M Ks. Janusza.  

To prosta  zmiana, która ułatwiłaby transport i komunikację na Jelonkach.

Postulujemy także przywrócenie autobusów przyśpieszonych z Lazurowej w kierunku centrum.   

Wraz z oddaniem do użytku drugiej linii  metra komunikacja Bemowa z centrum wcale się nie polepszyła, lecz pogorszyła. 

Zlikwidowano  linie autobusowe z ul. Lazurowej do centrum,  pozostawiając jedynie A 105  (przejściowo A 190)! Tymczasem powstały i powstają gigantyczne nowe osiedla! Są liczne nowe przystanki na 

Połczyńskiej. Mnóstwo pasażerów.  

Dojazd autobusem z Batalionów Chłopskich  do Ronda  Daszyńskiego to 30 minut!

Liczymy na pozytywne  rozpatrzenie naszych propozycji

Szanowni Państwo, 

Piszę aby poprosić, aby o nie wprowadzanie zmian w kursowaniu linii 102 i 520. Regularnie jeżdżę tymi liniami. Widzę, że na obecnej trasie są bardzo popularne wśród warszawiaków, szczególnie tych, 

którzy nawet po otwarciu kolejnych stacji metra nie będą na linii metra mieszkać. Dodatkowo, kasowanie linii autobusowych lub skracanie ich tras, czyli de facto ograniczenie oferty transportowej ZTM, 

jest w kontrze do pro-klimatycznej, anty-smogowej polityki deklarowanej przez władze m.st. Warszawy. 

Witam,

w związku z tym że Państwo obiecali a obietnice są po to by ich 

dotrzymywać żądamy dotrzymania obietnic i przywrócenia Autobusów 520 

oraz 167 na swoje stare trasy, czyli na pętlę Chomiczówka.

Istnieje nadal mnóstwo osób korzystających z w.w. środkach Transportu co 

jest wystarczającym dowodem na to by przywrócić dane linie na swoje 

stare trasy.

To my użytkownicy-klienci płacimy i wymagamy by traktować nas poważnie 

inaczej będziemy żądali zmiany zarządu.

Szanowni Państwo,

w ramach prowadzonych przez Państwa konsultacji chciałbym gorąco zaapelować o częstsze kursowanie linii autobusowej 203 na warszawskich Bielanach. W związku z jej trasą, która łączy wiele 

osiedli (których nieustannie przybywa) z metrem i innymi środkami komunikacji miejskiej, gdyż dla niektórych jest to jedyna linia w okolicy (np. przystanki: Fort Wawrzyszew i Maszewska) niezwykle 

potrzebne jest wzmożenie częstotliwości kursowania tej linii. Co raz częściej korzystanie z niej jest utrudnione przez przeładowane składy, do których nie sposób wsiąść czy (w razie sukcesu) 

podróżować bezpiecznie. Wielokrotnie jako pasażer byłem świadkiem bardzo przykrych, a czasem wręcz niebezpiecznych incydentów, do których dochodziło w związku z tłumem ludzi przepychających 

się by wsiąść/wysiąść, czy po prostu utrzymać się w trakcie jazdy wypełnionym po brzegi pojazdem. Zwiększenie częstotliwości kursowania przełożyłoby się w mojej ocenie na zoptymalizowanie 

obłożenia poszczególnych kursów. Z tego co wiem, wielu stałych pasażerów tej linii podziela przedstawione w tej wiadomości opinie. Będę bardzo wdzięczny za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

Szanowni Państwo,  

Proszę o pozostawienie trasy 171 bez zmian. Jest to jedyna linia łącząca Śródmieście południowe z centrum. Trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że przystanek rozbrak jest kompletnie kie 

rozystosowany dla niepełnosprawnych (żadnej windy, podjazdu, szyn dla matek z wózkami). Praktycznie od stadionu legii do ulicy Książęcej nie ma żadnego bezpośredniego autobusu do centrum. 

Serdecznie proszę o pozostawienie trasy linii 171 bez zmian.

Dzień dobry, 

w związku z planowanym otwarciem metra w kwietniu br. chcielibyśmy wyrazić naszą opinię w zakresie planowanej de facto likwidacji komunikacji publicznej. Chciałabym zwrócić uwagę, że nie wszyscy 

mieszkańcy we wszystkich obszarach czy ulicach, których zmiany dotyczą będą mogli korzystać z metra. Nie wszędzie się da nim dojechać a tez do metra trzeba dojechać więc likwidacja prawie 

wszystkich linii z dojazdem do centrum to odcięcie mieszkańców od komunikacji miejskiej. Nie będzie praktycznie żadnego autobusu ktorym bedzie mozna bezpośrednio dojechac do centrum dlatego 

mocno apelujemy aby zostawić na niezmienionej trasie chociaż autobus 155 - co pozwali dojechać do centrum bez przesiadek. To jedna linia której pozostawienie nie powinno wiele zmieniać w Państwa 

planach a tak wiele zmieni w komunikacji mieszkańców. Apelujemy o pozostawienie tej linii w niezmienionej trasie. 

Szanowni Państwo, 

Jestem mieszkańcem Bemowa, okolicy przystanku Radiowa. Piszę do Państwa w sprawie planowanych zmian tras autobusów w związku z otworzeniem kolejnych stacji II linii metra na Woli. Chciałbym 

zdecydowanie sprzeciwić się skróceniu trasy autobusów linii 112 oraz 171. W tej chwili linia 112 łączy bardzo dobrze całą dzielnice Bemowo oraz pozwala na bezpośredni i szybki dojazd z Bemowa w 

okolicę Starych Bielan, czy metra Słodowiec. Bardzo dobrze łączy także naszą dzielnicę z okolicami Trasy Toruńskiej oraz Bródnem. Nie wyobrażam sobie skrócenia tej linii i wymuszenia przesiadki. 

Proszę o zmianę pierwotnych decyzji i zaniechanie przeniesienia przystanku krańcowego linii 112.

Ponadto uważam również, że niedopuszczalnym jest zabranie możliwości bezpośredniego dojazdu na Torwar, Powiśle, czy w okolicę pl. Trzech Krzyży. Nie zgadzam się ze skróceniem trasy linii 171. 

Doprowadzi to do sytuacji, w której w niektóre miejsca zamiast bezpośrednio, będzie można dojechać z conajmniej 3 przesiadkami. Bardzo cieszy mnie otwarcie nowych stacji metra, ale nie uważam, że 

powinno się w związku z tym pogarszać dostępność transportową w naszej dzielnicy. Może można np. w ramach kompromisu, wprowadzić połowę kursów na trasie Chomiczówka - Księcia Janusza, a 

połowę na trasie standardowej.

Liczę na pozytywne ropotrzenie moich wniosków.

Szanowni Państwo

Jako mieszkaniec Odolan, w związku ze zbliżającym się otwarciem wolskiego odcinka drugiej linii metra i co za tym idzie zmianą układu komunikacyjnego postuluję o:

- Uruchomienie linii autobusowej, która połączy ulicę Połczyńską i Wolską z Dw. Zachodnim, który zapewnia dogodne przesiadki na Służewiec/Lotnisko Chopina, a także na drugi brzeg Wisły.

- Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem jej kursowania do ulicy Browarnej lub zmiana pętli zawracania na rondo ONZ,

- Uruchomienie linii 105 "bis" startującej w porannym szczycie komunikacyjnym z cmentarza wolskiego,

- Wydłużenie linii 255 do ulicy Emili Plater (tak jak podczas zamknięcia stacji metra Rondo Daszyńskiego),

- pozostawienie linii 171 na obecnej trasie.

Odolany to szybko zabudowywany obszar, gdzie ciągle oddawane są nowe inwestycje mieszkaniowego, a szacowana liczba mieszkańców ma sięgać nawet 30 000 osób, dlatego też niezbędne jest 

dołożenie dodatkowych połączeń z innymi rejonami miasta.

Witam. Nie wiem czy ktokolwiek kto wpadł na pomysł likwidacji trasy tej linii jechał kiedykolwiek  tym autobusem. Jest to bardzo przydatne połączenie Bemowa, Żoliborza i Targówka , oraz przydatne w 

przypadku dojazdu do sklepu IKEA.

Co oznacza skierowanie linii 105 na inną trasę?  Dlaczego 105 ma jeździć tylko do ronda Daszyńskiego?? Jako pracownik MPW bardzo często polecałem linię 105 i 190 turystom którzy chcieli dojechać 

do Starego Miasta, jaką teraz będą mieli alternatywę? Linię 106 która nie wiadomo jak będzie kursować?

Nie wiem czemu w ZTM wyobrażacie sobie ze nagle wszyscy radośnie przesiądą się w metro? 

Dzień dobry.

Razem z Małżonką chcielibyśmy wyrazić swój sprzeciw wobec projektu skrócenia trasy linii autobusowej 112 do pętli Nowe Bemowo po otwarciu wolskiego odcinka drugiej linii metra. Uważamy, że jest to 

pomysł krzywdzący wielu mieszkańców Bemowa. Skrócenie tej linii do Nowego Bemowa pozbawi mieszkańców okolic Powstańców Śląskich i Lazurowej dogodnego połączenia z Bielanami, Żoliborzem 

oraz Targówkiem i Bródnem. Dla nas jest to o tyle istotne, że linia ta zapewnia nam dogodne połączenie z miejscem pracy. Dodatkowo z naszych obserwacji wynika, że autobusy tej linii na bemowskim 

odcinku nie jeżdżą puste. Mamy nadzieję, że organizatorzy komunikacji autobusowej wycofają się z pierwotnego projektu skrócenia tej linii.

Dzień dobry,

chciałam wyrazić swój sprzeciw wobec zmian trasy linii 102 po otwarciu nowych stacji metra.

Faktycznie, ten autobus ma swoje wady - jedzie przez zakorkowane ulice, co sprawia, że często ma opóźnienia. Jest jednak bardzo wygodnym i - moim zdaniem - potrzebnym łącznikiem Pragi z 

Powiślem oraz Wolą. Dla mniej mobilnych osób jest to bezcenny autobus. Skrócenie jego trasy spowoduje konieczność wielokrotnych przesiadek, a to utrudni życie wielu pasażerom.

Ja sama korzystam z niego i nie chciałabym, by jego trasa została skrócona. Być może można go poprowadzić inaczej przez centrum, tak by nie stał w tylu korkach, ale wiem, że byłoby to bardzo 

trudne. Skracanie tej trasy nie jest jednak rozwiązaniem!



Szanowni Państwo,

Obecnie mieszkam na skrzyżowaniu Kasprzaka z Prymasa Tysiąclecia, pragnę zaznaczyć że liczba mieszkańców wzrasta z miesiąca na miesiąc, a rano aby przejść chodnikiem obok przystanku trzeba 

przebić się przez labirynt stworzony przez ludzi (godzina.7.20, przystanek umieszczony na ulicy Prymasa Tysiąclecia).Opisane zjawisko przypomina że czujemy się tu ja na dworcu.

Osobiście dojeżdżam codziennie na przystanek Zachętą, wybierajac autobus linii 105, który i tak ma nieliczna liczba przejazdów, ale mimo wszystko proszę aby to połączenie pozostało. I tak wsiadając 

do autobusu z napisem BROWARNA upominam podróżujących o to aby się jeszcze trochę przesunąć, uzyskując tym niemiłe spojrzenia bądź komentarze. Czasem wsiadam w byle jaki autobus, byle by 

był nie zapchany i przesiadam się w 105 z napisem BROWARNA na przystanku Rondo Daszyńskiego aby dojechać na Zachętę.

Pragnę zaznaczyć, iż kolejne stacje metra ułatwiają komunikację mieszkańcom ulicy Górczewskiej, a nie rozumiem dlaczego ulica Kasprzaka i Jana Kazimierza ma na tym ucierpieć. Proszę wziąć pod 

uwagę jak przez 4 lata ten region się zmienił.

Szanowni Państwo, 

ze swojej strony chciałabym postulować utrzymanie kursownia auobusu 105 w obecnym stanie rzeczy. 

Autobus jest potrzebny na tej osi komunikacyjnej, ponieważ jest najszybszym środkiem transportu, który pozwla dostać się do centrum miasta. 

Postuluję również wprowadzenie autobusu, który jechałby ulicą Jana Olbrachta doworząc mieszkańców, którzy mieszkają wokół jej osi, do metra, aby mogli dalej szyciej dojechać do centrum. Dobry wieczór, 

Piszę w związku z planowanymi zmianami rozkładów ZTM w związku z otwarciem stacji metra - moje uwagi:

- brak 105 na Królewską (tylko do Daszyńskiego)- linia ta jest jedną z najbardzjej przeladowanych linii - często rano nie daje się wsiąść do tego autobusu - jak to możliwe że ma być dostępny tylko do 

ronda daszynskiego? 

-171 i 190 nie będą w ogóle jeździć przez Ordona/Kasprzaka - są to linie którymi można dostać się do centrum - w przypadku ich usunięcia osobom mieszkającym przy przystanku Kasprzaka/ordona do 

centrum zostanie tylko 109- podkreślam drugi raz- już teraz często jest problem żeby wsiąść do autobosow - duża ilość osiedli wkoło przystanku ordona /Kasprzaka jest w trakcie rozbudowy - za 1-2 lata 

będzie nas o tysiace osób więcej - nierealne jest żeby do centrum jeździł tylko jeden autobus.. już teraz ciężko rano zmieścić się do jakiegokolwiek autobusu, więc strach myśleć co będzie po tych 

zmianach.. 

-136 na Mokotów i Ochotę, które jest dramatycznie przeładowane rano i zawsze opóźnione ma nadal jeździć co 10 minut...

Oczywiście uważam że otwarcie nowej stacji metra to świetna inwestycja, ale jeśli chcemy zmniejszać ilosc uzywanych samochodów nie może odbywać się to kosztem likwidacji autobusów które mają o 

wiele częściej przystanki i "wygodne" osoby latwiej jest zmotywować do używania autobusu bezpośrednio pod pracę niż dojazdu do metro+jazdy metrem+dojazdu z metra. 

Bardzo dziękuję za uwzględnienie moich uwag. 

Szanowni Państwo 

pragnę wyrazić swoje niezadowolenie z wprowadzanych zmian w komunikacji miejskiej.  Skupię się na liniach, z których korzystam bardzo regularnie i mam wiedzę na temat ich funkcjonowania, a 

których zmiany dotykają lub mają dotknąć. Niestety te zmiany w bardzo dotkliwy sposób dotyczą mieszkańców Woli (i innych dzielnic również)  i mnie osobiście. 

Linia tramwajowa nr 1 - regularnie z niej korzystam z przystanku Okopowa do przystanku Banacha. Niestety wprowadziliście zmiany i teraz duża część jedynek kończy swój kurs na pl. Narutowicza co 

powoduje konieczność przesiadania na inny tramwaj 7,9 lub 15, które w godzinach szczytu są mocno przepełnione. Ostatnio piętnastka na którą się przesiadłam przypominała raczej transport indyjski a 

nie warszawski.

Linia tramwajowa nr 10 - zmieniła trasę. Wcześniej wsiadałam na przystanku Okopowa i jechałam bezpośrednio do przystanku Koszykowa. Teraz linia jedzie inną trasą i z przystanku Okopowa nie ma 

już żadnego bezpośredniego połączenia tramwajowego w okolice Koszykowa/Nowowiejska.

Autobus nr 520 - w planach jest skrócenie tej linii. To jest pomysł  bardzo zły, który nie bierze pod uwagę potrzeb mieszkańców. Regularnie korzystam z tej linii na trasie Okopowa-Plac Konstytucji lub 

Okopowa - prawobrzeżna część Warszawy. Zawsze autobus jest zapełniony. 

Po zmianach dotyczących linii tramwajowej 10 i autobusowej 520 nie będzie żadnego bezpośredniego połączenia Okopowa - Śródmieście (okolice Placu Konstytucji, Placu Politechniki, 

Koszykowa/Nowowiejska). 

Bardzo  kontrowersyjne są propozycje dotyczące skrócenia linii 102, 105 oraz 520. Każda z tych linii pełni bardzo ważną funkcję w układzie komunikacyjnym Woli, a ich skrócenie znacznie pogorszy 

jakość transportu publicznego w tej części Warszawy. Układ transportu publicznego powinien być dostosowany do rzeczywistych potrzeb mieszkańców i zwiększać popularność transportu publicznego. 

Osobiście rok temu zrezygnowałam z poruszania się po Warszawie samochodem i przesiadłam się do transportu publicznego. Niestety niekorzystne zmiany, które ZTM proponuje powodują, że 

zaczynam się zastanawiać czy moja decyzja była słuszna.

I jeszcze jedna kwestia. Na szczęście jestem osobą zdrową i sprawną. Nie poruszam się na wózku czy o kulach. Nie jestem też kobietą z małym dzieckiem i wózkiem. Dlatego mogę wsiąść do każdego 

tramwaju - przepełnionego, starego typu. Osoby niepełnosprawne i kobiety z małymi dziećmi takiego przywileju nie mają. Uważam, że jakość transportu publicznego często te osoby wyklucza.  I to jest 

naprawdę smutne w stolicy europejskiej. 

Mając nadzieję, że mój głos będzie miał znaczenie i zostanie wysłuchany.

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się otwarciem wolskiego odcinka drugiej linii metra, a co za tym idzie, ze zmianą układu komunikacyjnego postuluję o:

- Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem jej kursowania do ulicy Browarnej,

- Uruchomienie linii 105 "bis" startującej w porannym szczycie komunikacyjnym z cmentarza wolskiego,

- Wydłużenie linII 255 do ulicy Emili Plater (tak jak podczas zamknięcia stacji metra Rondo  Daszyńskiego).

- Uruchomienie nowej linii autobusowej, tak aby przejeżdżał ulicą Połczyńską i Wolską aż do Dw. Zachodniego, który zapewnia dogodne przesiadki na Służewiec/Lotnisko Chopina, a także na drugi 

brzeg Wisły.

Odolany to szybko zabudowywany obszar, na którym ciągle oddawane są nowe inwestycje mieszkaniowe, a szacowana liczba mieszkańców ma sięgać nawet 30 000 osób, dlatego też niezbędne jest 

zwiększenie liczby połączeń z innymi rejonami.

Sz. P

Chciałbym zgłosić uwagę co do proponowanego po otwarciu metra na Woli znacznego zmniejszenia częstości kursowania linii 109. Z zamieszczonych propozycji zmian odczytuję, że linia będzie 

kursować co 20 minut. Linia 109 jest jedynym bezpośrednim połączeniem okolicy pętli Górczewska z centrum miasta i jedną z najbardziej popularnych linii wśród autobusów odjeżdżających z pętli. 

Zmniejszenie częstości kursowania linii będzie powodowało, że aby dostać się do centrum trzeba będzie długo oczekiwać na autobus lub przesiadać się do metra a następnie w centrum miasta w 

kolejny pojazd, gdyż często zdarza się, że miejsce docelowe podróży nie jest wcale w pobliżu metra. Oczywiście obecnie podróż linią 109 również może wiązać się z koniecznością przesiadki w centrum 

miasta, jednak po otwarciu metra może okazać się, że tych przesiadek zamiast jednej jest dwie. Każda przesiadka wiąże się z przejściem na na odpowiedni przystanek i oczekiwaniem więc siłą rzeczy 

zamiast skrócić podróż jeszcze ją wydłuży. 

      W związku z zaproponowanymi przez Was zmianami w kursowaniu autobusów na Bemowie i Woli zgłaszam stanowczy protest przeciwko kolejnej próbie ograbienia naszej dzielnicy z kursujących 

linii. Dlatego też uważam za najważniejsze:

1. pozostawienie linii 171 na dotychczasowej trasie przez Pl. Bankowy

2. przywrócenie linii E2 na Nowe Bemowo

3. pozostawienie linii 112 na trasie do Karolina z jednoczesnym skróceniem jej do Bródna (tak jak kiedyś do 

    Łabiszyńskiej), co zmniejszy ruch do CH Marki 

4. pozostawienie linii 109 kursującej do Dw. Centralnego z dotychczasową częstotliwością, a nie jak proponujecie co 20 min

5. powrót na Nowe Bemowo linii przyspieszonej 507 z jednoczesnym skierowaniem jej przez Górczewską i Elekcyjną na 

    ulicę Wolską i dalej Solidarności do pl. Bankowego. Ta propozycja dała by jakąś alternatywę w przypadku awarii 

     tramwajów mieszkańcom ulicy Wolskiej, gdyż na odcinku do Okopowej nie kursują żadne autobusy ( po likwidacji 106,  

     a potem 125).

     Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Bemowo zostało pozbawione wielu dogodnych połączeń z różnymi dzielnicami. Najpierw zlikwidowano linię 125, która bezpośrednio łączyła Bemowo, Wolę, 

Śródmieście, Pragę Płn. i którą można było bez przesiadki dojechać aż do Międzylesia do CZD. Kolejną bez przesiadkową linią, którą też zabraliście, była 506 łącząca Jelonki z Bródnem. Likwidacji 

uległa 106, na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniająca swoją trasę, a pierwotnie jeżdżąca na Boernerowo. Zniknęła także linia okresowa 406, która w godzinach szczytu łączyła Nowe Bemowo z 

Targówkiem. Ale najważniejsze zmiany nastąpiły od 2016 roku, kiedy to pod pretekstem budowy metra zabrano z Bemowa najlepszą ekspresową linię E2, której autobusy już do Ratusza Bemowo 

przyjeżdżały "nabite". Teraz chcecie ją przywrócić tylko do Pl. Bankowego. W centrum komunikacja jest wystarczająca, łącznie z metrem, a pasażerowie z Bemowa chcą jakoś do tego metra dojechać 

bez kilku przesiadek. Ile razy mają się przesiadać mieszkańcy Bemowa, skoro chcecie także skrócić kurs linii 171 tylko do metra Ks. Janusza. To byłaby karykatura linii. Tym bardziej, że zabrano nam 

także bardzo dobrą linię przyspieszoną 507, która kursowała na Gocław. Od pętli Górczewska jeździła linia 501, która też zniknęła z naszych ulic. Od strony Jelonek wycofano autobus 184, który jeździł 

ulicami Kasprzaka, Wolską, Połczyńską do Powst. Śląskich, i był alternatywą w przypadku awarii tramwajów. Zabrano też E5, a teraz ma być skrócona linia 105. Długo można jeszcze wymieniać 

znikające linie, choćby tramwaj "1" czy "8". Mam wrażenie, że decydenci w ZTM bardzo nie lubią Bemowa i jego mieszkańców, utrudniając nam życie ciągłymi zmianami. Głęboko wierzę, że nie dojdzie 

do zamachu na nasze najpopularniejsze linie i będziemy mogli jeździć jak dawniej bez kilku przesiadek.

Szanowni Państwo, 

zwracam się z uprzejmą prośbą o nieskracanie linii autobusowych nr 102 i 520.

Linia 102 jest bezpośrednim połączeniem z Pragą-Południe oraz z Uniwersytetem. Jest bardzo popularna i korzystając z niej codziennie widzę, jak bardzo potrzebna.

Natomiast linia nr 520 jest bezpośrednim połączeniem z przystankiem Saska, gdzie jest bardzo dużo możliwych przesiadek do innych linii autobusowych i gdzie metro nie dojeżdża.

Nie wszyscy mieszkańcy Woli mieszkają przy metrze, a żeby do niego dojść będą musieli iść w drugą stronę do kierunku swojej podróży. Ponadto, by zastąpić wymienione przeze mnie linie, trzeba 

będzie się wielokrotnie przesiadać. 

Dodatkowo likwidacja bądź skracanie linii autobusowych nie idzie w parze z deklarowaną polityką m.st. Warszawy walki z kryzysem klimatycznym. Nie przyczyni się do zmniejszenia ruchu 

samochodowego w stolicy. 



Szanowni Państwo!

Jako że są zbierane opinie odnośnie zmian po otwarciu kolejnych stacji metra na Woli, chciałabym dorzuć swoje trzy grosze. Moje zapytanie dotyczy pętli ZNANA. Mieszkańcom ten okolicy bardzo 

brakuje tego, żeby można było dojechać w stronę ul. Powstańców Śląskich (Hala Wola) częściej, niż raz na pół godziny. Czy istnieje możliwość zwiększenia liczby autobusów 129 do 3 na godzinę? Albo 

może przedłużenia linii 201 do Hali Wola? 

Drugie zapytanie dotyczy linii nocnych. Żadna linia nocna nie dojeżdża do pętli ZNANA. Czy możliwe by było przedłużenie wybranych kursów linii N42, chociażby dwóch w ciągu nocy, do pętli ZNANA? 

Obecnie mają zawrotkę na rondzie Redutowa/Olbrachta. Bardzo brakuje linii nocnej.

Z góry dziękuję za odpowiedź

Dzień dobry. 

Pisze do państwa w sprawie zaproponowanych zmian w kursowaniu autobusów na warszawskiej Woli oraz Bemowie. 

Zaproponowane zmiany są nie do przyjęcia z perspektywy mieszkańca Woli oraz Bemowa. W normalnie funkcjonującym mieście komunikacja się uzupełnia, A w zaproponowanych zmianach metro 

staje się jedyna opcja dojazdu do centrum oraz innych dzielnic. Ponadto na tyle niewygodna ze żeby gdziekolwiek dojechać będą dochodziły liczne przesiadki ponieważ ostatnimi czasy ograniczył 

państwo również częstotliwość kursowania tramwajów. Wiec jako mieszkaniec Woli proszę państwa o ponowne rozpatrzenie przejazdu tras autobusów takich jak 109, 171, 520. Ponieważ są to autobusy 

kluczowe dla tych dwóch dzielnic.

Szanowni Państwo, 

zgłaszam palący problem dotyczący linii 714 jeżdżącego tylko w jednym kierunku w Lipkowie ulicami Mościckiego i Sienkiewicza. Jadąc z Warszawy os. Górczewska linią 714 dojeżdża się do Rynku w 

Starych Babicach i jak każda regularna linia skręca w Warszawską. Niestety żadna regularna linia nie skręca w ul. Sienkiewicza, która tak gęsto zamieszkała a nowych mieszkańców wciąż przybywa. 

Widać to po licznych nowych ulicach odchodzących od Sienkiewicza i Mościckiego.Mieszkańcy, aby dostać się do swoich domów muszą zwiedzić inne okolice nadrabiając kilka kilometrów i tracąc w 

praktyce kilkanaście minut. A wystarczy przywrócić (bo tak było baaardzo dawno temu) ulicą Sienkiewicza i Mościckiego ruch w obu kierunkach autobusu 714. 

Witam,

Jestem mieszkańcem na osiedlu znajdującym się przy ulic Ordona 7b, na co dzień korzystam z przystanku Ordona.

W związku z informacją https://www.ztm.waw.pl/konsultacje/autobusy-po-otwarciu-metra-na-woli/

chciałbym zwrócić uwagę że zabierają Państwo autobusu z których w godzinach porannych (7:00 – 9:00) korzysta tysiące osób. Na moim osiedlu (Osiedle Bliska Wola) jest ponad 3500 mieszkań, idąc 

dalej w stronę Ordona są następne osiedla, do tego budują się nowe. Na ulicy Jana Kazimierza powstają kolejne setki mieszkań.

Jeżeli chcą Państwo zmienić rozkład jazdy autobusów, zwracam się z prośbą o zwiększenie częstotliwości ich jazdy w godzinach porannych (7:00 – 9:00) i popołudniowych (15:30-17:30).

Aktualnie komunikacją miejską zawożę syna do szkoły (syn ma 7 lat). Często w godzinach porannych musimy przepuszczać autobusu bo z powodu zatłoczenia nie ma możliwości wejścia do nich.

Na osiedlu mieszkam od 5 lat, czyli przed zmianami w komunikacji spowodowanych budową metra. Pamiętam że wtedy były problemy z komunikacja miejską spowodowaną tłokiem w autobusach. 

Biorąc pod uwagę ilość wybudowanych mieszkań teraz będzie jeszcze gorzej. 

Zostawienie tylko 3 linii (105, 109 i 255) bez zwiększenia ich częstotliwości spowoduje niemożność korzystania z komunikacji miejskiej.

Witam. 

Zgłaszam sprzeciw przeciwko zlikwidowaniu kursowania linii autobusowych nr 171, 190, 155 przez przystanek „graniczący” z Odolanami (ul. Ordona, Jana Kazimierza).

Dlaczego WIĘKSZOŚC autobusów będzie kursowała wzdłuż ul. Górczewskiej - choć pod ziemia będzie metro???

Wybrane linie są tam dodatkowo kierowane ?! Np 190.

Likwidacja kursowania autobusów ul. Wolską / Kasprzaka jest niedopuszczalne. Podobnie jak ograniczenie częstotliwości kursowania jedynej pozostawionej linii 105 !!

Z ul. Wolskiej dziesiątki tysięcy mieszkańców nie będą mogły wydostać się bezpośrednio do ścisłego centrum miasta i dalej na drugą stronę Wisły.

Odolany omija metro a teraz jeszcze omijają autobusy!!

Pragnę zauważyć, że Odolany są obecnie bardzo intensywnie rozwijającym się urbanistycznie obszarem, gdzie z roku na rok przybywa tysiące mieszkańców. W trakcie lub w planach jest budowa 

kolejnych osiedli, w tym np. Bliska Wola Tower na rogu Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia, gdzie wyrasta jeden z największych bloków w Polsce (1800 mieszkań), więc będzie go zamieszkiwało ok. 5 

tys. mieszkańców. 

Reasumując, w związku z tym postuluję:

Utrzymanie kursowania linii 105 w dużej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej do Browarnej,

Utrzymanie kursowania linii 171 w obecnej częstotliwości z utrzymaniem kursowania jej na Torwar,

Utrzymanie kursowania linii 155 w obecnej częstotliwości,

Utrzymanie kursowania linii 109 w obecnej częstotliwości.

Utrzymanie obecnej trasy linii 190.

Dzień dobry, 

Bardzo proszę o pozostawienie 171 na Solcu. Zlikwidowanie tej lini jest decyzją nierozważną, pochopną i niepoważną. Z lini 171 codziennie korzystają setki ludzi - w duzej mierze są to emeryci oraz 

uczniowie i studenci, dla których jest to jedyna opcja szybkiego i bezpośredniego  połączenia z Centrum i Dworcem Centralnym. Zlikwidowanie tego połączenia to zlikwidowanie jedynego sensownego 

połączenia z Centrum, co zmusi również tych, którzy mają samochody, do dojazdu nimi do centrum co zwiększy zakorkowanie tej części miasta. 

Likwidacja tej lini zmusi również do wielu przesiadek, osoby któreby chciały dojechać na Wolę tą linią. Uważam ze otwarcie metra nie powinno byc argumentem do tego, żeby pakować tam wszystkich i 

utrudniać istniejące połączenia. 

Nie widzę powiązania likwidacji tej części lini 171 z otwarciem metra na woli, ponieważ jako osoba regularnie jeżdżące tą linią, widzę że większość podróży z/do Solca zaczyna się i kończy w Centrum. 

Wydaje mi się że (jeżeli likwidacja 171 jest przesadzona) alternatywa mogłoby być wprowadzenie innej lini z małym autobusem na trasie Dw. Centralny - Torwar, która by podążała trasą 171.

Likwidacja linii to jeden z najgorszych pomysłów - nie sprzyja podejściu antusmogowemu i jest wbrew polityce zrównoważonego rozwoju miasta. 

Proszę o uwzględnienie mojej opinii.

Proszę wybaczyć ewentualne literówki  - pisane na telefonie. 

witam,

niniejszym wnoszę o nie zmienianie trasy autobusu 167 - tj. niech dalej jeździ przez Redutę Wolską.

Szanowni Państwo, 

chciałaby zgłosić sprzeciw wobec likwidacji linii 171 na odcinku Dworzec Centralny - Centrum al. Jerozolimskie (Krucza) - pl. Trzech Krzyży - Rozbrat- Górnośląska-Torwar. 

Jest to bowiem JEDYNY autobus, który łączy Ujazdów i Powiśle z centrum miasta, 

(al. Jerozolimskie- Centrum - Dworzec Centralny). 

Proszę zwrócić uwagę, że Powiśle dzieli od ww. rejonów skarpa. 

Jedyny autobus 108, który łączy Powiśle (ul. Rozbrat, a wcześniej Górnośląską/Łazienkowską) z centrum kończy swój bieg na Pl. Trzech Krzyży.

Na dodatek jeździ bardzo rzadko. Osoby starsze oraz osoby z wózkami nie mają szans, 

aby z pl. Trzech Krzyży dojechać do  Centrum, Dworca Centralnego  i dalej.Szanowni Państwo, 

Chciałam zgłosić uwagi odnośnie nowego rozkładu jazdy autobusów po uruchomieniu metra na Woli. 

Pragnę zaznaczyć, że obecnie wszystkie autobusy w godzinach porannych jak i popołudniowych są przepełnione. Likwidacja na ul. Kasprzaka linii 109 oraz 171 będzie oznaczała brak bezpośredniego 

połączenia z Centrum. Każdorazowy dojazd do Centrum będzie wiązał się z przesiadką. 

Dodatkowo likwidacja na obecnej trasie linii 190 sprawi że mieszkańcy "Bliskiej Woli" chcąc dostać się do placu Bankowego, Starego Miasta czy ul. Okopowej zmuszeni będą dojść do linii tramwajowej 

na ul. Wolskiej. Jest to ogromne utrudnienie szczególnie dla mieszkańców z dziećmi w okresie zimowym. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że Osiedle "Bliska Wola" jest obecnie rozbudowywane przez 

dewelopera J.W. Construction. Pod koniec 2019 roku zostały oddane do użytku 2 bardzo duże kompleksy mieszkaniowe, a w najbliższych latach dojdą kolejne ogromne 2, w tym 29 piętrowy 

apartamentowiec!!!!

Przepełniona komunikacja miejska już doskwiera mieszkańcom "Bliskiej Woli" a jak będzie wyglądała sytuacja po zamieszkaniu obiektów???

Bardzo proszę o rozważenie w planach moich uwag.

Dzień dobry, 

nazywam się Waldemar Stankowski pisze do Państwa w związku z otwarciem metra na Woli i pozamykaniem linii autobusowych do Ronda Daszyńskiego. Mieszkam na ulicy J.K. Ordona, obecnie na tej 

ulicy buduje się Stacja Woli, która będzie liczyć około 1000 nowych mieszkań plus inwestycja Vis a Vis, która liczy powyżej 500 mieszkań. W związku z tym w ciągu paru miesięcy przybędzie 

dodatkowych 3000-5000 mieszkańców!!!, obok na ulicy Jana Kazimierza buduje się kolejne bloki.Wszystkie te osoby mieszkają przy przystanku Ordona 51 w kierunku Ronda Daszyńskiego. Obecnie 

jest bardzo ciężko aby miedzy 7:20 a 8:50 wejść do autobusu jest ogromny ścisk a to i tak mimo, że nie zniesiono części autobusów. W związku z powyższym proszę o nieusuwanie linii 109, 171 a 

nawet dodanie nowych w kierunku Ronda Daszyńskiego.



Dzień dobry, 

W związku z konsultacjami społecznymi w sprawie zmian tras autobusów po otwarciu metra na Woli, chciałabym zgłosić następujące uwagi do proponowanych zmian: 

• linia 171 - zakończenie linii na przystanku Metro Księcia Janusza spowoduje, iż z wielu obszarów Woli nie będzie bezpośredniego dojazdu do centrum - przede wszystkim duże osiedla przy ulicy Jana 

Kazimierza / Ordona / Kasprzaka utracą jeden z nielicznych autobusów kursujących bezpośrednio do centrum. W związku z tym, wnoszę o utrzymanie przejazdu linii 171 przez ulicę Kasprzaka i dalej do 

centrum. Ponadto, usunięcie wskazanego połączenia z obszarów Jana Kazimierza / Ordona spowoduje jeszcze większe zagęszczenie pasażerów komunikacji publicznej na tych przystankach, a już 

teraz bardzo często autobusy są przepełnione, co sugerowałoby raczej dodawanie kolejnych linii autobusów aniżeli ich usuwanie. 

• linia 105 - skrócenie trasy linii 105 tylko do Metra Rondo Daszyńskiego spowoduje, iż z osiedli przy ulicach Kasprzaka / Jana Kazimierza / Ordona nie będzie żadnego bezpośredniego połączenia w 

okolice Metra Świętokrzyska czy Nowego Światu. W związku z tym wnoszę o utrzymanie dotychczasowej trasy autobusów (przynajmniej w określonych odstępach czasu, naprzemiennie z trasami 

jedynie do metra), 

•linia 190 - ominięcie trasą ulic Kasprzaka / Ordona spowoduje brak bezpośredniego połączenia autobusowego osiedli przy ulicach Kasprzaka / Ordona / Jana Kazimierza z drugą stroną Wisły oraz 

dzielnicą Pragi. Linia 190 jest długą linią, która pozwala na bezpośredni dojazd z Woli aż do Marek, a jej usunięcie spowoduje brak możliwości bezpośredniej komunikacji z tymi dzielnicami/ 

miejscowościami. Ponadto, tak jak wskazałam wyżej, na przystankach Ordona / PKP Kasprzaka konieczne jest zwiększenie liczby / częstotliwości kursujących autobusów aniżeli ich wycofywanie. 

Chciałabym ponadto wskazać, iż obszary wokół wskazanych wyżej ulic mocno się rozbudowują i powstają tamże co raz to nowe osiedla. Na samym rogu ulic Prymasa Tysiąclecia i Ordona, na osiedlach 

tam położonych, spodziewanych jest ponad 10 tysięcy mieszkańców, co spowoduje konieczność zwiększenia liczby bądź częstotliwości kursowania autobusów, aby obsłużyć zapotrzebowanie na tym 

terenie. W konsekwencji, wycofywanie jakichkolwiek autobusów z tych przystanków obecnie może spowodować jeszcze większe utrudnienia w przyszłości.  

Dzień dobry,

Bardzo proszę o uwzglednienie ponizszych uwag odnosnie lini ktore maja być zlikwidowane/ zmienione na Woli.

Na wstępie sprecyzuje ze jestem mieszkana ul. Jana Kazimierza wiec otwarcie nowych linii metra w żaden sposob nie polepszy mojego czasu dojazdu do centrum, natomiast proponowane zmiany tylko 

go wydłużą z racji przesiadek: 

1.	 brak 105 na Królewską (tylko do Daszyńskiego)--> jest to jedyne bezposrednie polaczenie ze ścislym centrum jakim jest stare miasto, Królewska. Nie ma połączenia alternatywnego.

2.	 całkowita likwidacja 155

3.	171 i 190 nie będą w ogóle jeździć przez Ordona/Kasprzaka. Do centrum zostanie tylko 109.

Patrzac na liczbe mieszkańców Odolan i zapachane autobusy/ tramwaje z rana w szczegolnosci 10/26/105 zmniejszona czestotliwosc ich kursowania i likwidacja opcji przesiadkowych dodatkowo 

wplynie na pogorszenie jakosci komunikacji. W dobie gdy chcemy promować komunikacje i nie jezdzenie samochodami a braku perspektyw metra na Odolanach powyzsze zmiany mocno zniechęcą do 

przesiadki na komunikacje.

Szanowni Państwo,

 zlikwidowanie linii 171 z Powiśla zamiast przywrócenia jej starej trasy przez plac Bankowy i dalej utrudni w znaczny sposób możliwość  dojazdu zwłaszcza ludzi starszych i niepełnosprawny do biur, które 

zajmują się sprawami takich ludzi.a jednocześnie uniemożliwia Państwo dojechanie również jednym autobusem do przychodni ATTIS,( przy ulicy Górczewskiej)  w której wielu z nich ma kompleksową 

rehabilitacja w ramach dziennego pobytu. Wprowadzenie autobusu, który właściwie dubluje trasę autobusu 127 mija się z celem, bo aby dojechać w kierunku placu Bankowego czy dalej na Wolę trzeba 

pokonać bariery architektoniczne, które dla większości są w tym wieku i z rożnymi schorzeniami nie do pokonania. Stąd nasza prośba o zostawienie tej linii i przywrócenie jej przed budową metra linii.

W imieniu mieszkańców ulicy Okrąg

Dzień dobry,

dodatkowo likwidujcie kilka lini ze skrzyżowania z ordona 155, 171, 190 i ograniczanie 105. Dlaczego? Ilość autobusów powinna wzrastać. Szczególnie na tym tereni. Przybyło 100x więcej ludzi. Nie 

chcemy tworzyć korków samochodowych.

o metrze nie marzę nawet, ale stacja gdzies  przy Sowińskiego byłaby zbawieniem. Tysiące ludzi codziennie przemieszcza się przez odolany.

prosimy o włączenie rozumu przy głosowaniu na temat likwidacji połączen lub tworzeniu nowych.

pozdrawiam 

Dzień dobry,

W III/IV kwartale 2019 roku do budynku przy ul. Kruczkowskiego 2/róg Książęcej przeprowadziło się kilka biur urzędu m.st. Warszawy. Zajmujemy 6 poziomów budynku Park Powiśle. Linia 171 oraz 127 

to jedyne linie, którymi najszybciej można dostać się z centrum do siedziby biur i z powrotem, przy czym należy zauważyć, że linia 127 jest linią bardzo niepunktualną i nigdy nie przyjeżdża zgodnie z 

rozkładem jazdy. Linia 171 to w zasadzie jedyny autobus, którym można dostać się z centrum na ul. Kruczkowskiego i z powrotem. Po godzinie 16.00 czasem trudno zmieścić się do 171 i ciężko sobie 

wyobrazić, żeby tej linii w ogóle nie było na odcinku Torwar-Centrum. Apeluję o pozostawienie jej na trasie Centru-Torwar.Witam

Bardzo jestem zaniepokojona decyzjami z Panstwa strony w sprawie zmian w rozkladzie autobosow po otwarciu metra. Grono osob jezdzacych samochodami do pracy niestety dalej beda nimi jezdzic to 

jest za duze przyzwyczajemie zeby tak radyllanie zmienic srodek transportu. Na Woli zamieszkuje rowniez duzo starsyzch ludzi I niestety bardzo duza grupa osob nie przesiadzie sie do metra, sa osobu 

ktore zle znosza podroz metrem. Nie kazdy dojedzie metrem w to miejsce tam gdzie akurat sobie zaplanowal. Linia 190 jest bardzo potrzebna  jej czestotliwosc bardzo ulatwia komunikacje I 

przemieszczanie sie bardzo duzej ilosci osob, byloby niekorzystne skracanie czestotliwosci kursowania tej linii nastepnie linia 171 jest takze bardzo mocno korzystama przez mieszkancow poloaczenie 

Chomiczowla Torwar jest bardzo dobrym polaczeniem towaru jak wiadomo jest tam duzo imprez I wszyscy korzystamy ze171,  E 2 ma Wilanow takze bardzo korzystana . Prosze o przycgylenie sie do 

poaby mieszkancow.

Pozdrawiam

Dzień dobry, w związku z ogromnym wzrostem liczby mieszkańców Odolan- ul. Jana Kazimierza prosimy o utworzenie dodatkowych lini autobusowych. Są one w obecnej sytuacji konieczne, aby 

rozładować cześć korków samochodowych i aby mieszkańcy mogli dotrzeć do pracy.

aktualnie mamy tylko jeden autobus. To zdecydowanie za mało! Jest zawsze oblegany i dojeżdża tylko do ronda daszynskiego. Domagamy się autobusów na dworzec- zachodni (chociaż do ulicy 

tunelowej- to tylko kilka przystanków) lub centralny. Będzie  to dla nas wielkie ułatwienie życia. Zwiekszona liczba autobusów 105 tez jest pomocna ale nie jadą one do dworca ani do centrum, a 

dodatkowo do przystanku trzeba iść 15 minut. To zdecydowanie za długo, szczególnie zimą lub wózkiem dziecięcym. Prosimy o dodatkowe linie do dworców i centrum. Szanowni Państwo, 

chciałaby zgłosić sprzeciw wobec likwidacji linii 171 na odcinku Dworzec Centralny - Centrum al. Jerozolimskie (Krucza) - pl. Trzech Krzyży - Rozbrat- Górnośląska-Torwar. 

Jest to bowiem JEDYNY autobus, który łączy Ujazdów i Powiśle z centrum miasta, 

(al. Jerozolimskie- Centrum - Dworzec Centralny). 

Proszę zwrócić uwagę, że Powiśle dzieli od ww. rejonów skarpa. 

Jedyny autobus 108, który łączy Powiśle (ul. Rozbrat, a wcześniej Górnośląską/Łazienkowską) z centrum kończy swój bieg na Pl. Trzech Krzyży. 

Na dodatek jeździ bardzo rzadko. Osoby starsze oraz osoby z wózkami nie mają szans, 

aby z pl. Trzech Krzyży dojechać do  Centrum, Dworca Centralnego  i dalej. 

Z poważaniem 

Ps. Reprezentuję mieszkańców bloku z  60 mieszkaniami przy ul. 29 Listopada. Mieszka tam sporo starszych osób, ktore mają do dyspozycji tylko 2 autobusy: 108 i 162, a przystanek dalej właśnie linię 

171. 

W związku z planowanymi zmianami w komunikacji od kwietnia 2020 r. chcę wyrazić swój protest przeciwko tak znaczącym cięciom i utrudnieniom w przemieszczaniu się ludzi po Warszawie oraz 

postępującemu odcinaniu Jelonek do świata.

Po pierwsze planowana likwidacja linii 112. Stanowczo domagam się utrzymania autobusu nr 112 na obecnej trasie. Jest to jedyny autobus, który pozwala mieszkańcom południowej części dzielnicy 

dotrzeć do jej północnej części i dalej. Uruchomienie jakiejś skróconej linii dowożącej do stacji metra nie zastąpi tak dogodnego połączenia.

Metro nie może być jedyną możliwością poruszania się. Wśród mieszkańców są osoby starsze, niepełnosprawne lub rodzice z małymi dziećmi, dla których przesiadki to duże utrudnienie. Tym bardziej 

gdy osoby te dodatkowo muszą coś przewieźć np. zakupy.

Kolejną kuriozalną zmianą jest planowane skrócenie linii 171 do stacji metra czyli znowu odcięcie bezpośredniego połączenia z centrum i Torwarem.

Również brak w planie przywrócenia linii E2 jest błędem. Jest to dogodne połączenie w stronę Mokotowa i Wilanowa, zapewniające wielu osobom szybki dojazd do pracy.

Zrozumiałe jest, że z powodu budowy metra trzeba zmodyfikować niektóre połączenia, ale zaproponowane przez ZTM zmiany są skrajnie niedogodne i nieakceptowalne dla mieszkańców Bemowa.

Poza planem szerokich zmian m w komunikacji związanych z oddaniem 3 kolejnych stacji metra od dłuższego czasu wprowadzane są ciche zmiany oszczędnościowe.. np. skracanie kursów linii 

tramwajowych i autobusowych.. Przykładem jest tramwaj nr 1. Linia 24 jeździ nie tylko na Gocław ale , nie wiedzieć czemu, co któryś kurs ma trasę od Pl. Zawiszy w przeciwnym kierunku tj. do Pl. 

Narutowicza. Wiele osób biegnąc do tramwaju 24 myśli że pojedzie na Pragę a jedzie na Grójecką i musi wracać. Czysty idiotyzm i utrudnianie życia ludziom.

Już poprzednie zmiany związane z uruchomieniem metra do ronda Daszyńskiego wprowadziły szereg cięć w komunikacji znacznie utrudniających poruszanie się po mieście. Np. Zlikwidowano tramwaj 8 

łączący Jelonki z Centrum i Pragą.

Kuriozalną i znaczącą zmianą było zlikwidowanie autobusu 506 – dogodnego połączenia Jelonek , Woli z Centrum i dalej Pragą.

Inna sprawa to rozrzedzanie rozkładów jazdy. Autobus 171 i 190 jeździ rzadziej niż kiedyś przy czym rozkład na papierze a faktyczne kursowanie to zupełnie dwie różne sprawy. 190 potrafi jeździć raz 

na 20 minut. 171 podobnie 15-20 minut oczekiwania.. 105 z Jelonek powinno wg rozkładu być co 3 minuty a jeździ co 5-7 minut. To wszystko dotyczy godzin szczytowych.

Najgorszą zmianą jest planowane rozrzedzenie linii 105 i skrócenie trasy do ronda Daszyńskiego.

Autobus 105 jest to jedyny autobus jadący Lazurową i Połczyńską i jedyny łączący część Jelonek od Człuchowskiej do Połczyńskiej zresztą Warszawy..

Oszczędnościowe wprowadzenie części kursów tylko do Daszyńskiego to skandal jak wiele w tej komunikacji. Już teraz ludzie wysiadają i czekają na przystanku rondo Daszyńskiego na następny 

autobus dowożący choćby do samego ronda Daszyńskiego np. do tramwaju, bo odległość do samego ronda jest tak duża, że wielu osobom trudno ją szybko pokonać. Część osób czeka na następny 

autobus aby dalej dostać się do pracy, także na kolejny 105 jadący na Browarną. Kursy Browarna w ogóle są bardzo oblegane, ponieważ można dojechać do Centrum bez uciążliwych i czasochłonnych 

przesiadek. A teraz ZTM chce pozbawić ludzi tego autobusu każąc się przesiadać po kilka razy.

Bloków wzdłuż Lazurowej przybywa. Coraz więcej ludzi tam wsiada. Czy ktoś w ogóle bierze to pod uwagę, że rano pełne autobusy wyjeżdżają już z ulicy Lazurowej do Połczyńskiej. Po drodze 

zatrzymują się na każdym przystanku na żądanie, a nie wszyscy chętni są już w stanie wsiąść.

Jednak linia metra z kilkoma stacjami nie rozwiąże problemu dowozu do pracy połowy Warszawy, tak jak to planuje ZTM zwożąc autobusami ludzi z Jelonek, Bemowa, i podstołecznych miejscowości do 

stacji Księcia Janusza. Nie wszyscy pracują przy metrze.

Dla mnie to wygląda jak paraliż dużej części dzielnicy. Przede wszystkim, żadnym autobusem nie dojedzie się bez przesiadki do dworca centralnego, do centrum. Nie może być tak, że Jelonki zostaną 

odcięte od reszty miasta, a mieszkańcy będą zmuszeni do kilku przesiadek w drodze do pracy.

To jest skandal i bardzo proszę o stosowne zmiany w tych planach.Szanowni Państwo

piszę w odpowiedzi na ogłoszone konsultacje społeczne dotyczące planowanych zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu wolskiego odcinka metra.

Linia 112 w swojej już długiej tradycji była linią łączącą odległe Bemowo, Bielany z Targówkiem i Markami z dogodną przesiadką z liniami prowadzącymi na Białołękę. Obecna propozycja zmiany 

spowoduje, że przejazd z południowych Jelonek, Karolina i częściowo z płn Jelonek do Nowego Bemowa, Bielan oraz Białołęki będzie znacząco utrudniony. Warszawa potrzebuje lini łączących 

sąsiadujące dzielnice, ale nie tylko w obszarze sąsiadujących osiedli (Nowe Bemowo - Chomiczówka), ale również z tymi odleglejszymi (Jelonki - Chomiczówka). Będę wdzięczny za uwzględnienie mojej 

uwagi.



Dzień Dobry,

Proszę o pozostawienie linii 184 na Deotymy, tam jest też potrzebny często kursujący autobus, są szkoły a przede wszystkim kościół różne instytucje, np. centrum kultury, gdzie jeżdżą też ludzie starsi. 

I proszę poprawić punktualność tej linii, zwłaszcza przy złej pogodzie jest to problemem, że ten autobus często się spaźnia.

Uruchomienie linii 105b bez sensu, od cmentarz Wolskiego do ronda Daszyńskiego kursują dwie linie tramwajowe 11 i 10 .  

Likwidacja 112 odcina  jedyne bezpośrednie połączenie dla osób z krancowych osiedli na lazurowej od strony połczynskiej i czumy do hali wola , na nowe bemowo i Żoliborz. Szanowni Państwo  

Piszę w sprawie propozycji zmian linii po uruchomieniu metra. Muszą się Państwo bardzo nad tym pochylić. 171 jeździ za rzadko. Zbiera osoby z całego Bemowa i części Jelonek. Rano trudno się już 

teraz do niego dostać. A będzie gorzej. Metro tego nie zmieni bo trasa pokrywa się TYLKO CZĘŚCIOWO z linią M2. Nie ma niczego innego co by dojeżdżało na pl Trzech Krzyży z Bemowa i Woli. 

Skasowanie 520 to absolutne utrudnienie bezpośredniego dostępu do Grochowa dla osób z niepełnosprawnościami, starszych albo rodziców z wózkami. Każda przesiadka to utrudnienie i konieczność 

dłuższego dojazdu jeżeli nie poruszania się po mieście samochodem. Z pętli na Górczewskiej w tej chwili 109 już jeździ bardzo rzadko. Rano jest ciągle zatłoczone bo jest za mało składów a korzystają 

z nich osoby również spod Warszawy. Linia 109 i 171 jako jedyne dowożą BEZPOŚREDNIO do Dw Centralnego. Zdrowe osoby nie będą pewnie miały problemu z dojściem z metra tego kilometra. 

Osoby o których pisałam wcześniej znów zostaną pokrzywdzone. Muszą Państwo brać pod uwagę wszystkich mieszkańców. Również tych z problemami lub trudnościami z poruszeniem się. Tylko dobre 

rozwiązanie zmniejsza korki i zachęca do korzystnia z usług ZTM. Zwłaszcza że przez budowę nowych stacji Bemowo staje się właściwie komunikacyjnie odcięte. Nieprzystosowane do liczby osób tam 

mieszkających. Ludzie będą korzystać z samochodu jeżeli nie da im się lepszej alternatywy. Apeluję: Niech Państwo skorygują proponowany układ i częstotliwość linii. Dobre rozwiązania zachęcą do 

autobusów i tramwajów. Dzień dobry,

Jestem mieszkanką Jelonek, mam poważne zastrzeżenia do zmian dotyczących 2 linii:

105 – skrócenie trasy do ronda Daszyńskiego pozbawia mieszkańców wygodnego dojazdu do Powiśla, jak zapewne zauważono do tej pory znaczna część pasażerów jechała dalej niż tylko do stacji 

metra.

112 – nie widzę żadnego związku pomiędzy uruchomieniem nowej stacji metra a wycofaniem linii 112 z Jelonek, tracimy połączenie z Żoliborzem i Karolinem.

Zmiany dotyczące tych 2 linii narażą mieszkańców na kolejne przesiadki i wydłużenie czasu dojazdu, w wypadku obu tych linii metro nie jest żadnym rozwiązaniem!

Prośba o zostawienie na dotychczasowej trasie linie 171 na Torwar, 105 do Browarnej i 136 na trasie Płocka do Kasprzaka  i do szpitala Banacha bo metro tam nie dojezdza oraz częstsze kursy 154 

jedynego połączenia na Ochotę z pętli Górczewska i okolicy. Przesiadki z jednego do kolejnego autobusu nie są płynne i dopasowane i generują straty czasu w dojeździe do celu. Metro w dojeździe na 

Ochotę z pętli Górczewska nic nie daje. 

Proszę nie zabierać 171 z Ordona. Nie jeżdżę metrem, bo mam klaustrofobie i to dla mnie trauma za każdym razem jak muszę korzystać z metra. Nie każdy lubi być pod ziemią. 171 to dla mnie idealny 

dojazd do centrum. Poza tym czemu zabieracie 190? Jak inaczej dojechać na Radzyminska np.? Naprawdę nie każdy jeździ metrem. Proszę to wziąć pod uwagę.

Dzień dobry,

Chciałabym wyrazić swój sprzeciw w sprawie planownych zmian tras autobusów na Bemowie. Nie rozumiem dlaczego zakładają Państwo, że doprowadzenie 1 linii metra do Woli rozwiąże kwestię 

skomunikowania Bemowa z Centum i innym dzielnicami. Mieszkańcy ze spokojem przyjęli zmiany tras komunikacji miejskiej na czas budowy metra uznając je za tymczasowe utrudnienia. Planowane 

zmiany stałe są w moim odczuciu niedopuszczalne i odetną Bemowo od reszty Warszawy. 

Moim zdaniem linie 109, 190, E-2, 184, 112, a także wszystkie tramwaje powinny wrócić na trasy sprzed budowy metra, a linia 171 albo pozostać tak jak jest albo również wrócić do trasy poprzedniej. Na 

wszystki ulicach prowadzących do Centrym czy pl. Bankowy powinny zostać utworzone bus pasy. Przy proponowanych zmianach bemowski Ratusz nie będzie miał bezpośredniego połączenia z 

centrum miasta. Lepsze połączenie mają mieszkańcy gmin ościennych korzystający z kolei SKM i WKD. Proponowane zmiany wymuszą wielokrotne przesiadki, a korzystanie z metra (mimo wind) nie 

jest łatwe dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych czy matek z wózakmi. Sama jestem osobą chorą i często od czasu dojazdu do pracy zależy to czy w ogóle do niej dotrę. Obecnie korzystam z 

linii 171, ktorą mogę dojechać z domu prawie do pracy. Po zamianach będę musiała przesiąść się do metra, a następnie z metra do tramwaju. Jest to dla mnie na tyle duża niedogodność, że zamiast 

kupować kartę miejską wykupię miejsce w garażu pod biurwocem, bo będę musiała jeździć samochodem. 

Mam nadzieję, że w związku z dużym sprzeciwem mieszkańców planowane zmiany nie zostaną wprawdzone i wszystkie linie wrócą na swoje stare trasy.  

Szanowni Państwo,

piszę w odpowiedzi na ogłoszone konsultacje społeczne dotyczące

planowanych zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu wolskiego

odcinka metra. Linia 112 w swojej już długiej tradycji była linią

łączącą odległe Bemowo, Bielany z Targówkiem i Markami z dogodną

przesiadką z liniami prowadzącymi na Białołękę. Obecna propozycja

zmiany spowoduje, że przejazd z południowych Jelonek, Karolina i

częściowo z płn Jelonek do Nowego Bemowa, Bielan oraz Białołęki będzie

znacząco utrudniony. Warszawa potrzebuje lini łączących sąsiadujące

dzielnice, ale nie tylko w obszarze sąsiadujących osiedli (Nowe Bemowo

- Chomiczówka), ale również z tymi odleglejszymi (Jelonki -

Chomiczówka). Będę wdzięczny za uwzględnienie mojej uwagi.

Z wyrazami szacunku,

Dzień dobry 

Dotarł do mnie artykuł, jakoby chcą Państwo skrócić trasę 105 tylko do Ronda Daszyńskiego, czy to prawda?

Przyznam, że to wręcz głupi i nieodpowiedzialny pomysł, gdyż masa ludzi jeździ tym autobusem na chociażby Królewską i dalej z spod Fortu Wola, co wy cudujecie? Metro na Płockiej w żaden sposób 

nie urządza mieszkańców okolicy Fortu Wola i nie jest zastępczą wersją 105. Na prawdę apeluję o rozwagę.

AUTOBUSÓW z Fortu Wola (Odolan) potrzeba jak najwięcej z dłuższą trasą do centrum (starówka itd.), gdyż ludzi tutaj mieszka coraz więcej i będzie ich liczba rosła. A wy chcecie jeszcze je zabierać? 

Skracać? Absurdalne i niepoważne. 

Proszę nie skracać trasy 105 i dodać dodatkowe linie z Odolan do centrum.  

Dzień dobry, w autobusie widziałam reklamę, że na powyższego maila moża wysłac swoje sugestie na temat przyszłego rozkładu przystanków jak otworzą się wkrótce stacje metra (II nitka).

Bedę wdzieczna za wzięie pod uwage, ze ul. Wolska na wysokości Sokolowksiej i tych rejonach jest "zaopatrzona" jedynie w tramwaje, a w zaden autobus. Tramwaje sa bardzo przydatne ale 1. jak się 

którys popsuje to trzeba czekac az zostanie ściągniety albo jak sie zaprawi, wiec mozna utknac mimo, ze dany przystane obsługuje wiele tramwajów. A tramwaje niestety psuja sie co jakiś czas. 

Dodatkowo tramwaje jeżdża tylko po torach, tym samym aby dostac się bezporednio na Kasprzaka, która przecież jest tak blisko, lub inne tego typu równoległe ulice trzeba już podejść na piechotę do 

przystanku autobusowego "wolska". Dla osoby młodej - ok. Dla starszej , zwłaszcza jak jest zimno i pada/jest ciemno itp. Robi sie problem.

Dlatego będę wdzieczna za przydzielenie jakichs autobusów w cześci Wolskiej  między metrem a Prymasa Tysiąclecia. Miejsce jest np. tam, gdzie jest przystanek nocny. Autobusy mimo wszystko sa 

dobre z tego względu, ze sa niezależne od tego jak jeden sie popsuje a poza tym moga jexdzić kretymi drogami niezaleznie od infrastruktury torów.  

Dzień dobry, 

Uprzejmie proszę o możliwość wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. linii autobusowej E-2. Praktycznie codziennie od czasu rozpoczęcia budowy II linii metra na Woli poruszałem się E-2 z 

przystanku Młynów/róg Leszno w kierunku mojej pracy w jednym z ministerstw 

w Alejach Ujazdowskich. Ponadto komunikacja z Woli w kierunku Śródmieścia, Foksalu po zmianach stanie się znacznie utrudniona. Na Woli, 

w okolicach ul. Obozowej gdzie mieszkam są dostępne jedynie tramwaje i autobusy nocne z których nie korzystam. Autobus E-2 z Woli był bardzo uniwersalnym i szybkim środkiem lokomocji. Pomiędzy 

Wolą, Starym Miastem, Śródmieściem. Rozumiem, że Plan Miasta i ZTM, żeby E-2 miała pierwszy przystanek na Metro Ratusz Arsenał wynika z rychłego oddania kolejnego odcinka metra na Woli, ale 

w mojej ocenie nie do końca będzie spełniał zamierzoną funkcję. Gdyby przystanek ww. linii był w okolicach metra Świętokrzyska to można byłoby z metra II linii, ze stacji Młynów dojechać bezpośrednio 

do niego. Ponadto do kursowania autobusu E-2 z przystanka Płocka Szpital mieszkańcy woli bardzo się przyzwyczaili. Autobus 520 i E-2 stały się dla nich codziennym środkiem komunikacji do/z pracy.

Stąd postuluję o przywrócenie poprzedniej relacji dla linii E-2 Płocka (szpital) lub nawet dalej Metro Młynów i dalej w kierunku Wilanowa.

Z góry dziękuję za rozpatrzenie mojej uwagi.

W szkole podstawowej nr 34 przy ul. Kruczkowskiego odbyły się konsultacje dotyczące likwidacji linii autobusowej 171 w związku z planowanym uruchomieniem kolejnych odcinków drugiej linii metra.

Jednak ze względu na lokalizację proszę o utrzymanie linii przynajmniej na odcinku Torwar/Rozbrat - Rondo ONZ. 

2 linia metra na tym odcinku nie funkcjonuje, a jest to autobus który znacznie ułatwia dostanie się do centrum - w zasadzie jedyny na tym odcinku - przystanek Śniegocka oraz powrót na Koźmińską.

Dzień dobry

Trasa 105 jest bardzo potrzebna w dalsze części Warszawy niż tylko do Ronda Daszyńskiego. Skracanie tej trasy jest bardzo złym pomysłem. Wiele ludzi z Bemowa czy Woli nią jeździ do centrum. 

Mieszkańców jest coraz więcej, więc należy komuniakcji dodawać a nie zabierać i skracać. Pomysł nieprzemyślany i absurdalny. Na samych Odolanach bloków przybywa jak grzybów a wy jeszcze 

chcecie nam zabierać możliwość dostania się na Królewska, Tamka czy dalej? Poważnie? To jedyny bezpośredni autobus na starówkę, nie chcemy żadnych przesiadek. Oczekujemy więcej autobusów 

a nie jeszcze zabierania i tak już małej ilości połączeń. Absurd.

Szanowni Państwo,

Zdecydowanie protestuje przeciwko likwidacji dotychczasowej trasy

linii 171.

To bardzo potrzebna linia, która łączy północ miasta z centrum i Torwarem. Likwidacja tej linii odetnie komunikacyjnie śródmieście od centrum i północy. Linia 171 ma dobrze wytyczoną trasę i absolutnie 

nie należy jej zmieniać. W okolicach Ronda Daszyńskiego jest obecnie budowanych kilka biurowców, za rok w tym miejscu będzie pracować kilka tysięcy ludzi więcej. Bez wygodnego połaczenia 

autobusowego ta okolica stanie w jednym wielkim korku. 

Protestuję też przeciwko dyskretnemu ukrywaniu informacji o konsultacjach wobec tak drastycznych cięć połączeń autobusowych.

Chciałbym poprzeć proponowane przez ZTM zmiany w kursowaniu autobusów po otwarciu metra na Woli. Przede wszystkim popieram skrócenie 102 i utworzenie 106. Dzięki temu podróżowanie po ul. 

Grzybowskiej będzie bardziej przewidywalne, bo rozkład będzie bardziej odpowiadał rzeczywistości. Podoba mi się skrócenie 112 do Nowego Bemowa, obecna trasa jest za długa i podatna na 

opóźnienia. Bardzo dobre byłoby skrócenie 171 do ostatniej stacji metra-Księcia Janusza i przekierowanie 517 na Torwar. Liczę, że wprowadzona zostanie również propozycja skrócenia E-2 do Ratusza 

i 520 do Centrum. Zaoszczędzone w ten sposób autobusy można przekierować do bardziej potrzebnych rejonów.



Dzień dobry,

uprzejmie wnoszę o pozostawienie trasy autobusu 171 w dotychczasowym przebiegu.

Liczę na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.

Dzień dobry, 

jestem przeciwna skracaniu trasy autobusu 105 i jednocześnie jestem za pozostawieniem trasy do Browarnej.

Dzień dobry,

W załączeniu pierwsze 4 z 20 list z podpisami przeciwko likwidacji linii 171 na Powiślu.

Docelowo zostanie zebrane pomiędzy 1000 a 2000 podpisów (tylko z małego obszaru Powiśla Południowego, osiedla Torwar i innych).

Chcielibyśmy jednocześnie poinformować Państwa, że listy z podpisami dostarczymy niezależnie od daty trwających konsultacji społecznych. Zostaną one przesłane do wiadomości Państwa(ZTM), 

BMiT, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa oraz szeregu miejskich organizacji społecznych, w tym również związanych z transportem publicznym. 

Z licznych głosów osób starszych, czy środowiska rodziców dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym wynika, że nikt nie może zrozumieć likwidacji tak ważnego połączenia w Śródmieściu, 

spowodowanego oddaniem do użytku metra na dalekiej Woli. 

Dodatkowo arbitralny sposób prowadzenia przez ZTM konsultacji społecznych już doprowadził w ostatnich latach do niekorzystnej zmiany trasy linii 171, która nie obsługuje więcej obszaru np. w 

kierunku Placu Bankowego. Jednocześnie wprowadzenie w zastępstwie planowanej linii 517 skierowanej na Ochotę, naszym zdaniem nie jest odpowiedzią na na potrzeby mieszkańców Śródmieścia.

PS.

Jeżeli istotnie konsultacje społeczne zostały zakończone dnia 9 lutego (niedziela) niniejszym wnosimy o ich przedłużenie o kolejny miesiąc tzn. do dnia 9 marca 2020.

Dzień dobry Pani/Panu, 

Zwracam się w sprawie konsultacji dt. trasy i częstości kursowania autobusów po otwarciu metra na Woli. 

Jestem zaskoczona, że nie zaplanowano większej częstości kursowania autobusu 136. Jako studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także jako pacjentka Centrum Onkologii na 

Roentgena, chciałabym prosić o ustalenie większej liczby kursów zwłaszcza w godzinach 7-8 rano oraz 16-18 po południu. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby też wykorzystanie autobusu o 

większej "pojemności" lub dodanie kolejnej linii autobusowej przyspieszonej, która zapewniłaby transport od PKP Wola do Banacha oraz na Mokotów. Niestety warunki dojazdu między godziną 7 a 8 

rano przypominają podróż śledzi w puszce, zwłaszcza przy uruchomieniu ogrzewania w autobusie. 

Wydaje mi się, że polepszenie jakości przejazdu między Wolą a Mokotowem jest konieczne, aby nie zniechęcić mieszkańców Warszawy do podróżowania komunikacją miejską. 

Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Dzień dobry,

Odnośnie sugestii do zmian na trasach autobusów po otwarciu metra na Woli, bardzo potrzebny jest taki, który jechałby (np. z centrum) przez przystanek Leszno i dalej prosto ulicą Górczewską, przez 

przystanek Park Moczydło i dalej koło Wola parku (np. do Osiedla Górczewska). 

Chodzi o to, aby był bezpośredni przejazd przez Leszno i dalej prosto Górczewską.

Dzień dobry,

Proponujemy zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów ze stacji metra Młynów i Płocka do przystanku autobusowego Młynów. Obecnie zaproponowane są zbyt rzadkie kursy:  7,5-10/15/15 i 

10/12/15 minut.

Dostęp komunikacyjny do metra powinien być maksymalnie często zapewniony do każdej części Woli.  

Proponujemy częstotliwość 3/5/7 minut.

Pozdrawiamy,

Dzień dobry,

Wnoszę o pozostawienie trasy autobusu 171 w dotychczasowym przebiegu.  

Witam !

Nie zgłaszam uwag tylko prośbę. W związku z budową metra mieszkańcy Koła

utracili bezpośrednie połączenie z Ochotą. Mam na myśli kontakt z Grójecką 

w rejonie Banacha. Nic nie proponuję bo nie ma wzoru takiej propozycji. Odwołuję się więc do uprzednich rozwiązań. Dygresja do zlikwidowanej linii 159. Podany powód to korki przy Srebrnej. Niech 159 

z Kasprzaka czyli później z Prostej skręca w Żelazną w prawo

i z Lindleya wjeżdża na swoją trasę na Koszykową. Koło i Wola by odzyskała połączenie z

z Czerniakowską czyli Mokotowem. Nie będę się rozpisywał bo w tych sprawach jestem 

nie kompetentny. Jednak nie sugeruję komunikacji „pod siebie” tylko jak widać pod 

sprawdzone wieloletnie wzory a wiem, że nie było uwag ze strony pasażerów, że coś szwankuje. Serdecznie pozdrawiam. 

Szanowni Państwo,

niniejszym mailem chciałbym zgłosić sprzeciw wobec planowanej likwidacji/zmianie połączeń autobusowych linii 155 oraz 167 w związku z oddaniem do użytku części linii metra na ul. Górczewskiej.

Jestem mieszkańcem ww. części dzielnicy Wola i stanowczo uważam, iż ograniczanie mieszkańcom możliwości wyboru oraz korzystania z miejskiego transportu jest bezzasadne, tym bardziej, iż nie jest 

to wystarczająco dobrze skomunikowana cześć miasta, w szczególności ul. Olbrachta - tym samym ogromnych osiedli, które się tu znajdują.

Nie znajduje uzasadnienia likwidacja autobusów linii tj. 155, 167 w przypadku, gdzie już od pierwszych przystanków wsiadają do nich pasażerowie. Trzeci przystanek to praktycznie zapełnione całe 

autobusy. Są to linie, które służą mieszkańcom transportowi do pracy czy też szkoły.

Planowana linia metra niewiele może pomóc, gdyż po pierwsze: znajduje się po innej stronie czyli od ul. Górczewskiej (kilkadziesiąt minut drogi) po drugie: niektórzy mieszkańcy (w tym ja) znajdują się 

pomiędzy stacjami, co znacznie utrudnia korzystanie po trzecie: metro "biegnie" zupełnie inną częścią miasta, pozostała strona jest źle skomunikowana - nie mówiąc o tym, że aby dostać się na np. 

Ochotę i okolice zmusza się mieszkańców do WIELOKROTNYCH przesiadek.

Podkreślić należy, że ul. Olbrachta powinna być znacznie lepiej skomunikowana, niż stan obecny. Dlatego też niedopuszczalne winno być likwidowanie we. linii autobusowych.

Zgłaszam stanowczy sprzeciw wobec planowanych przez Państwo zmian, prosząc jednocześnie o kolejne nowe połączenia dla mieszkańców przy ul. Olbrachta, w przeciwnym wypadku będę musiał 

kożystać z samochodu, więc czy jest to zgodne z obecną wizją pro-ekeoligcznej Warszawy. Wtedy też nie miałbym żadnego powodu, żeby płacić podatki w Warszawie, skoro nie kożystam tutaj z 

komunikacji miejskiej.

Bezpośrednia linia do centrum oraz na Dolny Mokotów.

Bez E2 167 171 grupa ludzi jest wykluczona. Metro ma ograniczyć transport prywatnymi samochodami. Przy waszych propozycjach (obecnych) tylko po większy ruch aut prywatnych.

Uważam, że odcięcie linii autobusowych (171,520) od centrum miasta z wodą w znaczny sposób utrudnia komunikację ze śródmieściem i pośrednimi ulicami. Druga linia metra jest poprowadzona 

konkretnymi stacjami nie pokrywają się ona zawsze z potrzebami lokalnych dojazdów mieszkańców Woli i Bemowa, np. do zakładu krawieckiego, czy ulubionej cukierni dwie ulice dalej. Zwłaszcza 

chodzi o ludzi starszych i niepełnosprawnych, w którym pokonywanie schodów metra jest niemożliwe a korzystanie z wind zbyt skomplikowane.

Proszę o rozpatrzenie dokładne zabieranych nam linii autobusowych, które łączą ze Śródmieściem, Wolą, Żoliborzem, Bródnem.

Proszę zostawić 112 bez zmian.

Zaprezentowany projekt nie był dla mnie satysfakcjonujący. Proszę o pozostawienie linii 105 i 112 bez zmienionych tras.

Po wprowadzeniu zmian nie będzie możliwy dojazd do centrum bez przesiadek. Proszę o 171.Projektowane zmiany linii 112,105 (te linie głównie mnie dotyczą) budzą moje olbrzymie kontrowersje, jestem i zdecydowanie przeciwna. Jestem przeciwna likwidacji linii 112 (Karolin, pętla nowe 

Bemowo).

Zmiany autobusów na odcinku Lazurowa – Śródmieście powoduje odcięcie południowych Jelonek od reszty stolicy. Odebranie 112 na tym odcinku odcina nas od Żoliborza i terenów za Wisłą. 

Zaznaczam, Jelonki na razie nie mają metra, a te wszystkie proponowane zmiany tylko utrudniają komunikację.

Proszę zostawić to 112 tak jak było oraz 105 cyklicznie na Powiśle. Nasze uwagi dotyczą tak zwanych przesiadek. Nie chcemy aby na przykład z Bródna przesiadać się do innego autobusu. Nie 

rozumiemy tego, że ma być inny kierowca i inny autobus. W jakim celu? Osoby starsze unikają schodów, szukania kolejnych autobusów. Metro do krańca dojedzie za kilka lat, wobec tego proszę 

zostawić linie autobusów 112 i cykliczne 105 na Powiśle. Unikajmy przesiadek.

Stare Bemowo potraktowano po macoszemu. Linie kończą swój bieg na Nowym Bemowie lub Piaskach! Brak bezpośredniego połączenia Bemowa z Bielanami (28,112).• Dopóki metro nie dotrze do stacji Lazurowa (będzie to moja stacja), powinien być dobry dojazd do istniejących już stacji – w najbliższej perspektywie – Księcia Janusza. Obecnie dojeżdżam do stacji 

Rondo Daszyńskiego autobusem 105, których godzinach szczytu kursuje co 3 minuty i chciałabym, aby tak częstotliwość była zachowana przy dojeździe od osiedla Górczewska do stacji Księcia 

Janusza. 

• Jak połączyć odjazdy autobusu 109 z pętli oraz innych autobusów - 154,149 – które mają odjeżdżać z przystanku koło McDonalda? Na który przystanek iść?

Proszę o zwiększenie częstotliwości 26 lub wprowadzenie innej linii tramwajowej łączącej Jelonki z Pragą. Obecnie tramwaje są bardzo zatłoczone w związku z powstałymi osiedlami, dotyczy to również 

autobusu nr 105. Proszę również o przywrócenie linii nr 28. Jesteśmy jedyną dzielnicą która nie ma połączenia tramwajowego z Bródnem (Cmentarz Bródnowski).

W godzinach szczytu nie mogę wsiąść już na przystanku Drzeworytników do linii 105. Proszę o pozostawienie 105 z czasową częstotliwością w godzinach szczytu.  Proszę na siłę nie umieszczać ludzi w 

metrze. Proszę wziąć pod uwagę że ludzie, dużo ludzi nie pracuje na linii metra i nie ma konieczności 100% taboru tam kierować. Odnośnie 112 - jeżeli zmiana w części Karolin - Bemowo-Ratusz, to 

wyłącznie, wyłącznie jeśli będzie inny autobus na tej trasie (jeden, nie dwa z przesiadkami), czyli na przykład proponowane 271.

Ludzie często preferują dojazd bezpośredni, nawet jeśli trzeba będzie jechać 10 minut dłużej i nie chodzić, np. osoby starsze czy z dziećmi. Przesiadanie się z przepełnionego środka transportu do 

drugiego. Metro nie dojeżdża wszędzie, a odkąd zaczęli je budować zabrali nam kilka autobusów (501,506) i wszystkie tramwaje na 2 lata! Jak ludzie mają dojechać na Torwar lub do centrum bez 171? 

Albo na Browarną bez 105? Nie chcę się przesiadać dwa lub trzy razy, żeby dojechać gdzieś, gdzie kiedyś mogłam bez problemu dojechać w max 30 minut. Teraz z osiedla Górczewska nie mamy 

bezpośredniego dojazdu pod Rotundę czy na Plac Konstytucji, a na Bankowy tylko 190 które stoi w korkach. Przywróćcie nam 501,506 i starą trasę E2!

Linia 112 – należy ją utrzymać dotychczasowej trasie, dodatkowo kurs w godzinach porannych gdy młodzież przemieszcza się na ósmą. Na trasie tej linii jest dużo liceów, techników, szkół 

podstawowych. Linia 112 jako jedyna łączy nas z Bródnem. 

Linia 109 – Nie zgadzam się ze skróceniem czasu kursowania autobusów. Jestem za przywróceniem dawnej trasy linii 190. Nie rozwiązuje problemu obecnia obecna linia metra po otwarciu. Nie stanowi 

dla mnie alternatywy, nie będę z niej korzystać, bo z miejsca zamieszkania za każdym razem muszę dojechać z punktu Os. Górczewska – w chwili obecnej musze chodzić pieszo do ratusza.



ZTM nie proponuje nic dla osiedli Górczewska i Lazurowa. Dlaczego na tej mapce nie ma dla mieszkańców żadnych propozycji! Dla przypomnienia 4 maja 2018 roku złożyłem prośbę podpisaną przez 

699 osób plus dwa spotkania dziś pytam zarząd ZTM nie uszanował tej prośby tylko osób, którzy się podpisali! Dziś ponawiam prośbę o zmiany kursowania autobusu 105 na autobus 506 tak, aby 

jeździć ulicą Lazurową, Człuchowska, Powstańców Śląskich szybko do centrum stolicy!

Linia 112 umożliwia obecnie dojazd bezpośredni do Bródna, Żoliborza i Bielan, co jest bardzo istotne dla osób starszych (dojazd do Szpitala Bródnowskiego) i uczniów do szkół na Bielanach. Skrócenie 

tej linii wymusza na podróżnych dodatkowe przesiadki i wydłuża dojazd o co najmniej 15 minut.

Linia 109 wznowienie częstszego kursowania. Problem z przejazdem skrzyżowania Powstańców Śląskich i Górczewskiej w weekendy - 190 na tym skrzyżowaniu łapie 20 minut opóźnienia problem z 

przejazdem mówię jako praktyk kierowca komunikacji z zakładu Kleszczowa.

Brak linii 171 (dojazd tylko do Wola Park) pozbawia mnie dojazdu do szpitali: Wolskiego, im Orłowskiego i na Solcu (jestem osobą niepełnosprawną), Towaru, Legii, łazienek, nieczytelne i Mokotowa 

południowego. 

Brak linii 112 uniemożliwia dojazd do centrum handlowego na Karolinie i przejazd przez Powstańców Śląskich. 

Proponuję zlikwidować linię 11 na Ochotę z uwzględnieniem rejonu DomTowarowy Wola Okopowa. Obecnie linia ta jest zdublowana z linią 10. 

Pozostawienia pozostawienie połączenia autobusowego Nowego Bemowa z centrum miasta (linia 171 w obecnym lub poprzednim kształcie). Obecny projekt zakładający pozostawienie wyłącznie 

połączenia tramwajowego (24) jest niekorzystny: brak dostępu do wielu przystanków dla osób z lub na wózkach, brak możliwości przesiadki do autobusów w ciągu Obozowa - Młynarska.

Projekt zmusza do licznych przesiadek i powoduje oczywiste decyzje, że mieszkańcy wybierają auto, co przy obecnych eko trendach jest nie do akceptacji. Tworzenie linii 271 na odcinku prawie takim 

samym jak 112 jest bez sensu. Należy pozostawić 112 i nie tworzyć 271. Na Bemowie nie ma żadnych szkół średnich. Do 10 liceum na Bielanach i Żoliborzu młodzież jeździ 112.

Metro drugiej linii wschód - zachód nie ma nic wspólnego z komunikacją autobusową południe - północ! Chciałabym, żeby linia autobusowa 112 pozostała dokładnie tak jak dotychczas. Kilkukrotnie 

przesiadanie się z bagażami lub siatami jest bardzo niewygodne i uciążliwe dla emerytów oraz wydłuża drogę dojazdu. Przesiadanie się z drugiej do pierwszej linii metra przy braku schodów ruchomych 

w dół jest koszmarny. Dla osób starszych wygodniej jest podróżować jednym środkiem lokomocji a przecież jesteśmy starzejącym się społeczeństwem z kiepską służbą zdrowia! Żeby dojechać do metra 

Koło jest autobus 190 i nie wydaje mi się konieczny dodatkowy 271.

112 powinno jechać do Bemowa-Ratusz, tylko problem co dalej? Może wybudować gdzieś nową stałą pętlę?

Zmiana 112 jest dla mnie satysfakcjonująca przy przy założeniu, że linia będzie się kończyć na osiedlu Górczewska. Bardzo proszę o utrzymanie 112, utrzymanie połączenia pomiędzy Bemowem a 

Bielanami. Zakończenie 112 na Nowym Bemowie, gdzie jest ciemno i czekanie na kolejny transport, jest po prostu niebezpieczne. Już lepiej jeździć samochodem. Jeżeli linia 112 będzie się kończyć na 

Nowym Bemowie, jest to miejsce niekorzystne, zmusza do przesiadek. Linia 103. Proszę o zmianę trasy tak aby autobus jechał ulicą Żeromskiego i dojeżdżał do przystanku Perzyńskiego, tak by było 

lepsze połączenie pomiędzy Młocinami a Żeromskiego.

Mam nadzieję, że jest to projekt do konsultacji, a nie status quo i ZTM weźmie pod uwagę argumenty mieszkańców Bemowa i zastosuję się do ich propozycji. Uwaga: autobus 109 – utrzymać 

dotychczasową częstotliwość kursowania. Brak połączenia ze Sródmieściem i Wolą, brak połączenia północ-południe Bemowa (171,112).

Żałosne jest to ucinanie wszystkich możliwych linii do Śródmieścia, by ludzi upchnąć do linii metra. Nie wszyscy chcą jeździć metrem!

Potrzeba utrzymania status quo (109,112). Nie do końca uwzględnia pewne obszary i osiedla - białe plamy.

Proponuję wrócić do tramwaju 8 łączącego Jelonki z Centrum. Metro nie rozwiązuje wszystkich problemów komunikacyjnych. Skasowanie linii 112 łączące całe Bemowo, Mory i drugą stronę Warszawy 

jest błędem. Podobnie 171 – z Chomiczówki aż do Torwaru jest to dobre połączenie (proszę nie kasować). Na Jelonkach mieszkają też ludzie starsi, którym ciężko się przesiadać. Autobus 189 – więcej 

kursów rannych i w godzinach 16-18 na Bemowo (w stronę Sadyby).

712 – zmniejszenie zwiększenie częstotliwości kursowania. Autobus przyjeżdża z gigantycznymi opóźnieniami nawet do 40 minut. Ewentualna zmiana trasy przez Nocznickiego, a nie zakorkowana 

Sokratesa. Na trasie są tylko dwa autobusy. Autobus nocny poza Warszawę w kierunku Starych Babic. W tym rejonie nie ma żadnych możliwości dojazdu po północy do okolicznych miejscowości. Na 

przykład wydłużenie N95 do rynku. 714, 719, 729, Ewentualne zwiększenie częstotliwości.

112 – trasa do pętli "Osiedle Górczewska",skrócenie do pętli "Nowe Bemowo" skazuje pasażerów na kolejnej przesiadki. 171 – przywrócenie starej trasy przez ulicę Leszno. 28 - przedłużenie trasy do 

pętli Koło. 23,24 – zwiększenie częstotliwości kursowania głównie w godzinach szczytu.  Linia 11 – zwiększenie częstotliwości kursowania.

Pozytywnie oceniam wydłużenie 714, 719, 729, 149. Negatywnie częstotliwość 109 (za mało), skrócenie 112 do Nowego Bemowa - najlepiej zostawić na Jelonkach. Przydałoby się też zostawić 105 

przynajmniej do Placu Piłsudskiego. W obliczu usunięcia linii 28,112 skrócona byłaby dużym utrudnieniem. Ważnym udogodnieniem byłby autobus nocny do Babic. Proponuję częstotliwość 109 

przynajmniej co 12 minut.

271 do ponownej analizy trasy, 105 powinno zostać w aktualnej częstotliwości.

1. Ograniczenie możliwości dojazdu do nowego Bemowa (brak linii 112). 2 połączenie Lazurowa Połczyńska – Wolska Daszyńskiego powinno być obsługiwane częstotliwością (105). 3.do jazdy Jelonki 

Południowe – Park Moczydło (dojazd do przychodni Attis) – utrzymać trasę 197 przez Deotymy. 4. Rzadkie kursowanie linii tramwajowych – uciążliwe przesiadki w relacji Piaski - Koło. 5. Brak zgody na 

likwidację kursowania 102 z Młynowa.

Proszę o dogodne przesiadki. W tej chwili gdy chce jechać w jakimś kierunku muszę podjąć decyzję którą z na przykład trzech dostępnych linii mam jechać, przystanki są tak usytuowane, że nie można 

skorzystać ze wszystkich, trzeba wybrać. Przykład to skrzyżowanie Powstańców Śląskich i Wrocławskiej w kierunku Żoliborza. Proszę o to, by można było jeździć z możliwie najmniejszą liczbą 

przesiadek. Teraz na Żoliborz mam trzy przesiadki, do pracy lub wnuka na Mokotów okolice Belwederskiej Chełmskiej 4 przesiadki a każda wymaga kilku minutowego spaceru. Nie pasuje mi skrócenie 

linii 28,112, potrzebuję dojechać na Żoliborz. Zostało zabrane linie na Dolny Mokotów (ulica Belwederska), brakuje dogodnego połączenia.

Bardzo dobrze zrobione konsultację tylko nie rozwiązano problemów.

Zmiany są dość radykalne jak na otwarcie tylko jednego odcinka metra. Takie zmiany powinny być wprowadzone po otwarciu całej linii, na obecnym etapie to raczej powinna być korekta istniejących linii. 

Poza tym mam wątpliwości, czy przepustowość ulic na Woli i Bemowie w godzinach szczytu będzie odpowiednia dla takich zmian. Podporządkowanie całej komunikacji pod metro nie uwzględnia wielu 

potrzeb transportowych mieszkańców nie mieszkających przy głównych ciągach transportowych dzielnicy.

Wzmocnić 184 (to jest zwiększyć częstotliwość kursowania, linia łączy dwie linie metra). Trzeba zwiększyć częstotliwość.

Brak dojazdu do szkół na Żoliborzu. Brak danych merytorycznych, brak argumentów, tak ma być jak wymyśliliśmy. Bo tak będzie lepiej, bez badania podstaw.

Miasto nie może skupiać się tylko i wyłącznie na metrze. Nie można kasować autobusów na trasie linii metra. Z metra i autobusu korzystają inni ludzie. Ludzi starszych i niepełnosprawnych nie 

przekonamy do korzystania z metra. Popatrzmy na Londyn: mają wiele linii metra i wiele autobusów, które raz się pokrywają metro. Każdy jest zadowolony.

1. Postawienie wiaty na przystanku Siodlarska tramwaj linii 20.. Metro Ratusz E-2 zasłania 111 zagrożenie wypadku. 3. 523 przystanek na żądanie przy Dywizjonu 303. 4. 112 wydłużenie autobusu do 

pętli Górczewska. 5. Utrzymać trasę linii nr 26. 6. Autobus 171 po starej linii to jest Marszałkowska i tak dalej. 7. Powrót zgodnie z obietnicą dyrektora Witka E-2, 507. Metro do Księcia Janusza nie 

rozwiązuje komunikacji.

Nie zgadzam się ze skróceniem 171. Rozumiem argumenty, Jednak nadal nie zgadzam się z planami dotyczącymi 171,109 oraz 112.

Proszę o więcej autobusów linii 171. Przywrócenie linii E2.

Moim zdaniem można poszukać lepszych rozwiązań. Projekt należy ocenić po wprowadzeniu go w życie i ewentualnie zmienić albo poprawić. Linia 109 jest przeciążona. Obecnie szczególnie w soboty i 

święta, gdy kursuje co 20 minut. Jest to bardzo niekorzystne dla mieszkańców okolic pętli Górczewska. Propozycja żeby 109 jeździło cały czas co 20 minut jest fatalna. Jest to linia, która najkrótszą trasą 

łączy Osiedle Górczewska z Dworcem Centralnym i Wolą. Oprócz problemów ze zbyt małą liczbą kursów 109 w projekcie brakuje specjalnej krótkiej linii między Osiedlem Górczewska a metro Księcia 

Janusza kursującej co 5-7 minut. Należy zwrócić uwagę, że nie wszędzie dojedziemy metrem. Kursowanie linii tramwajowej 26, jedynej która w tej chwili bezpośrednio jedzie na Aleje Solidarności i Plac 

Bankowy oraz dalej jest niewystarczające. Proszę przyjrzeć się obłożeniu tej linii. Proponuję uruchomić w godzinach szczytu linie 46 na tej samej trasie.

Projekt nie podoba mi się. Wszystkie zmiany dotyczą lepszego dojazdu do metra. Ja niestety z metra nie będę korzystać. Z przystanku Bemowo – Ratusz już w tej chwili beznadziejne połączenie z 

Bielanami. Był autobus 184, zmiana trasy na okres budowy metra, dlaczego nie wraca na starą trasę. 112 – proponuję pętlę na Osiedlu Górczewska. Proszę o rozważenie autobusów ulicą Lindego na 

Bielanach.Uważam, że na tym etapie budowy metra (to tylko 3 stację) proponowanych jest zbyt dużo zmian. Ostatecznie zmiany powinny nastąpić po wybudowaniu całej linii metra,  przynajmniej odcinka do 

ratusza Bemowo. W tej chwili do metra na Woli jeszcze trzeba dojechać, a więc trasy powinny zostać zmienione w małym stopniu. Niezrozumiała jest  zmiana linii 112, która z metrem nie ma nic 

wspólnego.

Proszę, aby linia 201 kursowała 7 dni w tygodniu na wyznaczonej trasie. W weekend również chcę mieć łatwy i szybki dojazd do metra oraz w weekend chce bez problemu dojechać na Forty Bema oraz 

OSiR Bemowo. Wprowadzenie przyspieszonej linii z Nowe Bemowo Lotnisko do centrum.

Proszę o przywrócenie trasy linii tramwajowej 10 sprzed zmiany trasy, to jest aleją Solidarności do Jana Pawła II. W tej chwili jest tylko jeden tramwaj z Jelonek, to jest 26, który jeździ za rzadko i jest z 

reguły przepełniony. Jeżdżą z tą linią czuję się jakbym cofnęła do czasów PRL.

Wszystko bardzo dobrze przygotowane! Mam nadzieję, że uwagi mieszkańców odnośnie planowanych zmian w komunikacji po otwarciu metra na Woli będą skrupulatnie przeanalizowane. Proszę o 

utrzymanie linii 112,171, przywrócenie linii E-2.

Będzie brakować autobusów na wypadek awarii metra.

Podzielam państwa propozycje.

184: Metro Młociny –... – Dywizjon 303 – Obozowa – Deotymy – Elekcyjna -. .. – Szczęśliwice. 105 dobre. Postawiłbym 171 na trasie na trasie Torwar - Chomiczówka przez Górczewską – Leszno - Aleję 

Solidarności – Plac Bankowy – Marszałkowska - Aleje Jerozolimskie jako jedyną linię skręcającą na placu Bankowym w relacji południe-zachód. Wówczas 517 pozostawienie Ursus Niedźwiadek – 

Centrum. Można by rozważyć likwidację linii 102 i zwiększenie częstotliwości linii 202 (7-8 minut w godzinach szczytu, 10 w międzyszczycie, 15 w weekendy) na dotychczasowej trasie.

Cały ruch jest kierowany do metra i na stacji Świętokrzyska, która już teraz jest bardzo zatłoczona.109 w weekendy kursuje za rzadko – 3 razy na godzinę to jakiś absurd. Autobus jest zawsze przepełniony i trzeba strasznie długo czekać jak ucieknie sprzed nosa. Jest to ogromnie uciążliwe dla 

wszystkich, a przede wszystkim dla osób podróżujących na Dworzec Centralny.

154 – stara trasa z przed budowy – jak najbardziej za. Tak samo 190. 

501 – czemu to zostało tak obcięte? Można było dojechać z Osiedla Górczewska do centrum (Dworzec Centralny, Rotunda na wjazd na Plac Konstytucji) czy dalej na Mokotów. Teraz musimy się 

przesiadać, co jest uciążliwe (korki, bieganie z autobusem i tak dalej). Osiedle Górczewska nie ma teraz bezpośredniego połączenia pod Rotundę, nawet trzeba 109 na Dworzec Centralny, a potem z 

buta lub tramwajem co może zająć dużo czasu. 

171 – skrócenie trasy to jakiś absurd. Jak wszyscy, którzy przez wiele lat korzystali z tej linii mają się dostać do pracy? Jak mieszkańcy Bemowa, Woli, Centrum mają dojechać na Torwar? Albo jak z 

Towaru dostać się na Bemowo? Przesiadać się z autobusu, do jednego metra, potem drugiego, a potem do kolejnego autobusu? Lepiej jechać dłużej 10 czy 15 minut niż się przesiadać z 

przepełnionego pojazdów drugi przepełniony pojazd. 

E–2 – szybki i wygodny dojazd na Plac Bankowy do centrum i na UW. Czemu studenci nie mogą mieć wygodnego i bezpośredniego dojazdu na uczelnię? Kiedyś 506 na to pozwalało, ale to też nam 

zabrano. 

105 kolejny absurdalny pomysł na skrócenie trasy. Co z tego, że dojeżdża do metra jak ktoś jeździł tym dalej? Znowu same przesiadki by kogoś czekały. 

184 – stara trasa, która prowadziła przez Powstańców Śląskich, obok Hali Wola, a potem przy Ciepłowni dopiero skręcała. Przy braku tramwajów bardzo by się to przydało.

Proszę o przywrócenie bezpośredniego połączenia E-2 i 507.

Na przykład linia 112 z Metra, Młocin, Karolin. Linia pozostawienie 171 na trasie z przed budowy II linii Metra. Linia 105 pozostawienie na dotychczasowej trasie. 102 pozostawienie na obecnej trasie.

Zostawienie 520 na Esperanto. Zostawienie 171 na obecnej trasie. 109 i 154 przez Redutową jak sprzed budowy drugiej linii metra.

112 to ostatni autobus który jedzie Powstańców Śląskich.

Po zmianach linia 112 straci swoją funkcje kręgosłupa dzielnicy. Projekt wymaga nieco zmian (112, częstotliwość odjazdów, 109), ale jest poparty rozsądnym i argumentami.



Moim zdaniem linia 171 jest niezbędna do codziennej podróży mieszkańców Odolan. Po 8:00 rano tłum ludzi podróżuje do pracy. I co będzie potem? Mieszkający na Odolanach zostanę pozbawiona 

transportu do pracy... Zły pomysł. Powinna zostać chociaż jedna linia z dojazdem w okolice Placu Trzech Krzyży.

Prosimy o połączenie Chrzanowa z metrem lub chociaż z Bemowa-Ratusz.

Prosiłbym o pozostawienie linii autobusowych 171 i 520 sprzed budowy drugiej linii metra.

Linia 197 i 201 wymaga zwiększenia częstotliwości do metra Księcia Janusza.

Likwidacja linii 112 za porażka. Linia która jest linią magistralna powinna zostać (Szpital Bródnowski, dojazd do pracy, szkoły) 112 musi zostać. 

Linia 105 na Fort Wola to jakieś nieporozumienie, to nic nie zmieni. Powinniśmy poczekać na metro na Bemowie a kierowanie wszystkich autobusów na Górczewską (nieczytelne).

Skoro jeszcze nie ma linii metra niech będzie tak jak było. Nie likwidować linii autobusów.

Przy budowie linii metra do Księcia Janusza skrócono linię E-2, 167, 184. Teraz nie ma powrotu na stare trasy – to samo będzie z nowymi propozycjami. Tylko teoretyzowanie bez wizji praktycznej.

Po uruchomieniu metra nie ma bezpośredniej komunikacji z nowego Bemowa na Górczewską do Płockiej-Szpital.

Proszę nie skracać linii 112, niech zostanie od Karolina co bardzo ułatwi dojazd na Żoliborz, cmentarz północny i tak dalej z zielonych. 

105 bez zmian - czasami można dojechać do ronda Daszyńskiego, ale "cyklicznie" na Krakowskie Przedmieście, Uniwersytet itd. 

171 – bez zmian! Jest dobre połączenie z Jelonek do centrum, Łazienki, Torwar, Złote Tarasy itd.

Przywrócenie linii 171 starą trasą (Plac Bankowy) lub 127 albo 517 aby jechały Zawiszy, Towarową do Prostej (Rondo Daszyńskiego).

Proszę o dojazd do śródmieścia (linia 520,171). Projekt oceniam pozytywnie pod warunkiem zapewnienia połączenia Górczewska – Leszno - Marszałkowska.

Są zmiany na plus, są zmiany na minus. Obawiam się znacznego obciążenia tramwaju 24 na trasie Bemowo – centrum. Obsługa pasażerska odcinka Księcia Janusza – Aleja Prymasa Tysiąclecia przez 

149, 271, 714, 729, 719 i tak mają autobusy tą trasą przejeżdżać.

Proszę oto, żeby autobusy zawozi ludzi do metra! Nie po to się metro buduje, żeby potem utrzymywać dalej autobusy na górze. Koniecznie należy utrzymać buspas na górze natomiast.

Projekt do poprawki z uwzględnieniem powrotu linii 520 i E-2 na ul Leszno. Wycofanie linii 520 i E-2 uniemożliwi połączenie komunikacyjne z centrum Warszawy szczególnie osobom starszym. Zwiększy 

to czas dojazdu z pracy do domu i wymaga przesiadki.

Brak bezpośredniego połączenia w centrum. Zebranie autobusu 520 z okolic ul Leszno i Okopowej bardzo utrudni dojazd do centrum miasta i wydłuży czas dojazdu do pracy. Projekt jest 

niedostosowany do potrzeb osób zamieszkujących okolice ulicy Leszno, Okopowej.

Proponuję przywrócenie linii 171 na dawną trasę tj. aby autobusy jeździły ulicą Górczewską – al Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska i dalej jak dotąd. Znaczne utrudnienie w dojazdach do 

szkoły z niepełnosprawnym dzieckiem. Jeżdżę z niepełnosprawnym dzieckiem do szkoły dla dzieci słabowidzących na Koźmińską 7 linią 171.

171 – skasowanie linii uniemożliwi dojazd na Powiśle. 109 jest potrzebne do dojazdu na Dworzec Centralny z dużą częstotliwością.

Po wprowadzeniu zmian brak połączeń lokalnych między ulicą Elekcyjna i Deotymy. Zostanie bardzo rzadkie 129, które nie zapewnia i nie daje żadnej dobrej oferty. Pozostawić 184 lub utworzyć lokalne 

połączenie między Deotymy i Elekcyjną (2 osoby).

Zwrócenie uwagi na organizację buspasów, spełniają doskonałą rolę w szybkim przemieszczaniu się do miejsc docelowych, szczególnie w tak zwanych godzinach szczytu. Mam nadzieję, że konsultacje 

spełnią dobrze postulaty mieszkańców a nie tylko były mile spędzonym czasem na rozmowie, życzę tego z całego serca sobie i mieszkańcom Bemowa, woli, Karolina, Śródmieścia.

ZTM nie powinien sam, na własną rękę narzucać rozkładów jazdy, rodzaju taboru, przebiegu linii komunikacyjnych. Urzędnicy chyba nie mają wyobraźni, sami nie korzystają z komunikacji i stąd absurdy 

codzienne i męka pasażerów w środkach transportu.

Otwarcie metra i zmiany linii autobusowych dla wielu ludzie niemieszkających na trasie metra pogorszą komfort komunikacyjny w Warszawie. Metro to tylko dwie poprzeczne linie, aautobusy łączą wiele 

dzielnic naraz.

Oceniam negatywnie 520, ponieważ odejdzie możliwość przesiadki w kierunku wielu obszarów Woli. Spotkanie oceniam również pozytywnie ponieważ oprócz przychylenie się do problemu udało się też 

poruszyć kilka innych kwestii.

Generalnie zmiany w Warszawie polegają na skracaniu albo likwidacji linii, co nie poprawia ale pogarsza sytuację. Poprawa koordynacji linii jest konieczna (nie jeżdżenie stadami a później długie 

czekanie na następny tramwaj lub autobus).

Linia 171 powinna pozostać jak była, a skrócić linie 109 do Księcia Janusza.

1. Prośba o uwzględnienie górnej mobilności i sprawności fizycznej seniorów na Woli (przeważająca część populacji). 

2. Oznaczałoby to potencjalny powrót do teraz starych (przed 2016) linii 171, 520, 155.

Sam projekt oceniam źle, wymaga duży korekt (likwidacja linii 102, rezygnacja z przejazdu z obecną częstotliwością linii 184, 197 ulicy Deotymy i skierowanie ich przez ulicę Ciołka). Całe życie 

korzystam z komunikacji publicznej (nie mam samochodu) w Warszawie i mieszkam na Kole. Proponowane zmiany nie są dogodne dla starszych. Proszę nie likwidować autobusu 520 oraz utrzymać 

171, 190, 523 jak przed budową metra. Proszę o połączenie autobusowe jak kiedyś 159: Koło – Plac Konstytucji - Siekierki. (dalej nieczytelne)

Nie poszedłem samochodu - całe życie mieszkam na Kole i korzystam z komunikacji miejskiej. Obawiam się znacznego pogorszenia komunikacji w obrębie osiedla Koło. Jestem za utrzymaniem tras 

autobusów 171, 190, 520, 523 – jak sprzed budowy metra. Jestem za utrzymaniem linii autobusowych 197 i 184 na ulicy Deotymy. Proszę nie zwężać pasów ruchu na Górczewskiej i nie likwidować 

buspasów. Uważam, że ulica Ciołka nie wytrzyma natężenie ruchu – lepsza byłaby ulica Księcia Janusza. Bardzo dziękuję wszystkim konsultantom za czas i spotkanie.

Chodzi o komunikację "poprzeczną", linie 184,197 i 201 w tym "kształcie" wydają się być korzystne dla ludzi starszych oraz osób z małymi dziećmi. Układ komunikacyjny przedstawiony w projekcie jest 

zadowalający, z mojego punktu widzenia.

520 - przywrócenie na pętlę Znana. 

171 – przywrócenie do poprzedniej trasy. 

155 – dojazd do Daszyńskiego. 

Należy uwzględnić moje postulaty.

520 – przywrócenie pętli Znana + poprzednia trasa. 155 pozostawienie linii. Prosimy o szybki dojazd do centrum bez przesiadek.

Prosimy pozostawić bez zmiany linie 520.

Żeby 102 podjeżdżało jak E-1 pod metro Stadion Narodowy. 105 Rondo Daszyńskiego. 106 Browarna. 112 Nowe Bemowo Chomiczówka. 109 Elekcyjna. 129 Deotymy. 136 Górczewska. 149 Księcia 

Janusza. 154 Redutowa. 167 Elekcyjna. 171 metro Księcia Janusza. 184 Elekcyjna. 190 Osiedle Górczewska. 197 Redutowa. 397 Cmentarz Wolski. 201 Znana. 271 Księcia Janusza. 517 Torwar 

zatrzymanie się przy szpitalu Orłowskiego. 520 centrum Esperanto. E-2 Ratusz. 105 Cmentarz Wolski 197 Wolski.

Połączenie Znana – Olbrachta - Reduta Wolska, przesiadki do tramwajów. 520 pozostawić na Znanej – Olbrachta - Górczewska i dalej na Marysin. 112 – pozostawić na obecnej trasie – linia obwodowa 

połączenie Jelonki – Żoliborz – Marymont-Potok.

171 pozostawić na obecnej trasie przez Plac Bankowy i Aleje Solidarności. Połączenie Wola - Śródmieście - Powiśle.

171 – nie chce zmiany kursu tego autobusu. Jestem astmatykiem i źle czuję się w zatłoczonym metrze (7-9). Dlatego korzystam z metra wtedy kiedy muszę. Sąsiedzi z problemami z chodzeniem też 

wolą ten autobus (szczególnie, że już 159 linia skasowana).

171 – pozostawić trasę przez Plac Bankowy - Marszałkowską. 520 – pozostawić na Znanej przez Górczewską po starej trasie.

Proszę o pozostawienie autobusu linii 197 (w czasie budowy drugiej linii metra), 171, 520 jak z przed budowy drugiej linii metra.

Oceny dla punktu konsultacyjnego bardzo dobra. Zmiana w likwidacji linii bardzo zła.

Chętnie połączenie do punktów przesiadkowych do SKM/WKD z rejonu w Wola Parku.

Rozumiem punkt widzenia ZTM i projekt w związku z planowanym otwarciem metra, jednak że mam nadzieję że głos mieszkańców zostanie wzięty pod uwagę. Linie 171,520 dojeżdżają do punktów, w 

których nie ma stacji metra.

Podróżuje z Górczewskiej na sadybę, do Międzylesia, na Dworzec Centralny głównie 525 dalej. Zależy mi na szybkim dostaniu się do punktu przesiadkowego Dworzec Centralny. Proszę o większą 

częstotliwość kursowania 109 i ewentualne zachowanie 171 chociaż jako dojazdowego do Dworca Centralnego.Proszę o utrzymanie połączenia Jana Olbrachta – Redutowa – Wolska (połączenie z tramwajem). Ilość połączeń alternatywnych do M2 bardzo się zmniejsza. Brak połączenia z tramwajem dla 

Ulrychowa.

Negatywnie oceniam redukcję połączenia Redutowej z Ochotą. Poza tym okej. Schody są problemem.

Proszę o przedłużenie linii 167 do Księcia Janusza na Koło. Brak dojazdu do rodziny.

Zmiana linii 102 na 106.

Nie zgadzam się z projektem, jest niefortunny. Pogorszenie połączenia dla mieszkańców Okopowa/Solidarności. Trasa linii metra M2 nie jest istotna. Proszę o 520.

Prosimy nie likwidować linii 171. Jeżeli linia 171 zostaje, to nie widzę przeciwwskazań dla projektu.

Nie likwidować linii 171,520.

520 powinno jechać ulicą Górczewską. Metro nie rozwiązuje problemu komunikacyjnego, który powstanie po likwidacji tej linii, czyli brak autobusu do Centrum i na Pragę południe.

Jeśli na ulicy Deotymy ma pozostać tylko jeden bus (129), to powinien jeździć częściej, również w weekendy, ze względu na fakt, iż na ulicy Deotymy ludzie korzystają z autobusu jadąc na przykład do 

kościoła, do szkół, do sklepu "Biedronka", czy do parku. Niektóre propozycje zmian są dobre – 201,197; inne (likwidacja 171 i wycofanie 184 z Deotymy) niekorzystne.

Proszę o pozostawienie połączenie Jana Olbrachta – Redutowa – Wolska.

520 – zostawienie starej trasy. Po zmianie za dużo przesiadek.

Proszę wycofać się ze zmian w linii 520!

Wnoszę o przedłużenie linii tramwajowej nr 11 do placu Narutowicza, ułatwi to przemieszczanie ludziom starszym i niepełnosprawnym, którzy korzystają z większym stopniu z komunikacji naziemnej. 

Najczęściej podróżuje do szpitali usytuowanych na Ochocie: szpital na Banacha, Joteyki, Lindleya. Linia autobusowa 136 dowodzi pasażerów w inny rejon dzielnicy Ochota, a dużym utrudnieniem są 

korki na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. dziękuję.

Projekt "metro" nie rozwiązuje problemu starych ludzi którzy mają bliżej do tramwaju czy autobusu, który podwiezie ich do przychodni, do kościoła, na rehabilitację. Autobus 171 – nie skracać do Księcia 

Janusza. 129 – jeżeli ulica Deotymy, to zwiększyć częstotliwość kursowania. 184 – żeby kursowały ulicą Deotymy. 520 – przywrócić na pętlę Znana. Tramwaj 13 – powrót na Koło. Autobus 102 – 

utrzymanie Koła z ulicą podskarbińską.

Prośba o częstsze kursowanie linii 197, 397.

520 – powinna linia być wydłużona do Znanej lub nawet do pętli Górczewska. 171 – powinno wrócić na starą trasę sprzed budowy metra. Projekt jest niezbyt dostosowany do potrzeb mieszkańców okolic 

Ulrychowa. Brak połączenia z Okopową i Aleja Solidarności.

Bardzo dobrze zorganizowany konsultacje, wszyscy wiedzieli (konsultanci) o czym mówią. Projekt jest dobry ale gdyby autobusy z Ożarowa dojeżdżał do metra byłoby szybciej dojechać do centrum.

Plan zmian linii powinien poczekać do otwarcia nowego metra i zobaczymy co wyjdzie w praniu.

1. 167: Znana – Redutowa – Wolska. 2. 112: Zostawić na obecnej trasie. 3. 171: przywrócić trasę przez Plac Bankowy.4.10: przez Kino Femina i Halę Mirowską.5.11: wydłużyć kurs do placu 

Narutowicza. 6. Nakielska róg Norwida była zajezdnia autobusów dostosować parking dla samochodów osobowych pod wynajem, nie ma gdzie parkować!



Uważam, że powinien być przywrócony skręt w lewo z ulicy Wolskiej w ulicę Elekcyjną jadąc w kierunku Koła. Uważam, że nie była słuszna zmiana trasy linii 167 z budową metra, gdyż trasa tej linii nie 

kolidowała z budową. Linia 167 powinno wrócić na ulicy Deotymy i Na piaski, czyli sprzed budowy metra.

Linia 171 umożliwiała dojazd do różnych miejsc centrum. Projekt oceniam niejednoznacznie. Za dużo skróconych trafi, konieczność przesiadek.

Proszę o uwzględnienie osób niepełnosprawnych, jeśli bierzemy pod uwagę przesiadki do metra.

Proszę o pozostawienie linii 197 na obecnej trasie. Zaproponowany projekt odnośnie linii 197, 184 oceniam negatywnie.

Częstotliwość kursowania autobusów w godzinach szczytu powinna być zwiększona, Szczególnie jeśli chodzi o linię 155 i 167. Projekt jest skupiony tylko i wyłącznie na metrze, a nie na usprawnieniu 

komunikacji w dzielnicy – spowoduje konieczność kilku przesiadek.

Przedstawiony projekt nie spełnia oczekiwań mieszkańców szczególnie ulicy Deotymy. Ul Deotymy jest ulicą przelotową do ulicy Kasprzaka. Przy tej ulicy znajdują się obiekty często uczęszczane jak: 

szkoły, kościół parafialny, miejsce dojazdu do obiektów rekreacyjnych. Proszę w imieniu innych mieszkańców Deotymy o pozostawienie dwóch linii autobusowych: 184 i 197.

Nie mogę pozytywnie ocenić spotkania, gdyż nie dostałam obietnicy przywrócenia linii 167 lub pozostawienia linii 184. Mieszkam na ulicy Obozowej między Deotymy a Magistracką. Do pracy jadę na 

ulicę Łopuszańską. Przed budową metra jeździłam linią 167 do ronda Zesłańców. Teraz jeżdżę autobusem 184 do ronda Zesłańców, a stamtąd mam kilka autobusów do pracy. Nowa propozycja 

zmusza mnie do jeszcze jednej przesiadki co pogarsza mój komfort. Bardzo proszę o pozostawienie linii, która by jechała na wprost ulicą Deotymy, Elekcyjną, do ronda Zesłańców.

Bardzo proszę o zwiększenie częstotliwości kursowania linii autobusowych w rejonie ulicy Leszno. Linia 520, która dowoziła pasażerów w rejon ulicy Ostrobramskiej. Z jednej strony prosicie ludzi o 

przesiadanie się do komunikacji miejskiej i pozostawienie własnych aut pod domem – z drugiej zaś utrudniacie jazdę komunikacją. Jeżeli będę miał do wyboru jazdy komunikacją z kilkoma przesiadkami - 

 a jazdę własnym autem w komfortowych warunkach, to na pewno wybiorę własne auto – nie tylko ja, zrobi to wiele osób co na pewno odzwierciedli się zarówno na stanie powietrza i nastroju 

mieszkańców naszego miasta.

Cały czas rozbudowuje się osiedle na Olbrachta- znanej. Ludzi cały czas dochodzi mało z pętli autobusów i proszę o większą częstotliwość chociaż autobusu 167. 

Nie zgadzam się ze skróceniem teraz jest 171 i jednoczesnym zabraniem 520 z rejonu ul Olbrachta – Górczewska. Brak wygodnego dojazdu do Centrum, rondo de Gaulle'a, Torwar.

1. Linia 149 może jeździć przez ulicę Deotymy co 15 minut do CH Wola Park. 2. Można też stosować linii 106 z Młynowa i puścić ulicą Górczewską Deotymy i Obozową i do Koła gdyż obecnie linia 103 i 

136 w pełni zaspokaja dojazd do metra okolicznych mieszkańców. 3.184 z Bemowa nadal może jeździć przez ulicę Deotymy. 4. Przystanek autobusów przy ulicy Ciołka i Górczewskiej znajduje się zbyt 

daleko od wejścia do metra. To jest czas i dlatego 184 może jeździć ulicą Deotymy.

Mam nadzieję że ulica Deotymy uzyska lepszą częstotliwości i więcej połączeń będzie na tej ulicy.

1. Linia 149 może jeździć przez ulicę Deotymy z dobrą częstotliwością przynajmniej co 15 minut. 2. Linia 106 zabrać z Młynowa i dać ją na Górczewską, Deotymy, Obozową do pętli Koło, ponieważ 103 i 

136 zapewniają dojazd do metra mieszkańcom Płockiej,  a lina 106 byłaby dobra dla mieszkańców Koła. 3. Linia 184 pozostawienie na ulicy Deotymy, która zapewni dojazd do Dworca Zachodniego 

bezpośrednio. 4. Przystanek przy Ciołka i Górczewskiej znajduje się zbyt daleko od metra i właśnie dlatego 184 może jeździć Deotymy.

Prośba o zwrócenie uwagi na ścisłą koordynację linii 103 i 106 we wszystkich porach dnia i tygodnia.

1. Pozostawienie 105 Osiedle Górczewska – Browarna. 2. Pozostawienie 102 Młynów – PKP Olszynka Grochowska. 3.129 przez ciałka na razie i Deotymy. 4. 197 Deotymy jak teraz. 102 metro Stadion 

jak E-1 pętla. 109 Elekcyjną. 112 Młociny Karolin dowozówka na trasie CH Marki jakaś pętla. 149 dobra trasa. 171 Torwar Nowe Bemowo przez Marszałkowską. 517 żeby stała przy szpitalu orłowskim. 

520 Esperanto Marysin. 714 719 729 jak teraz w projekcie.

Ogólnie oceniam jako bardzo dobry, ale wymagający niewielkich korek dotyczący przebiegów linii do ważących do M2 i M1. 523 – kursy wariantowe (brygady szczytowe – skierowane do Nowego 

Bemowa (w zamian za skrócone 171 i E-2). 184 – zmiana z linią 171 na odcinków Piastów Śląskich i Wrocławska (zapewnienia lepszego skomunikowania M2 z najdalszymi rejonami osiedla). 28 – 

przywrócenie połączenia na północne Bemowo, do pętli Koło (wolne stanowisko).

Pozostawić 102 na dotychczasowej trasie.

Proszę o wydłużenie biletu 20 minut do 30 minut z utrzymaniem ceny. Najważniejsz jest utrzymanie linii autobusowych z Ulrychowa w stronę Śródmieścia, połączenie z linią tramwajową ulicy Wolskiej.

Jest mnóstwo miejsc które powinny być ze sobą połączone. Powinno być połączenie do dworców, przychodni (po 2), poradni specjalistycznych, urzędów bezpośrednich. Nie jest akceptowane by 

mieszkańcy gminy Centrum nie mogli dojechać do urzędu gminy bez przesiadki. Jeżeli nie ma połączenia bezpośredniego to przynajmniej potrzebne są linie lokalne które zabierały by mieszkańców 

którzy z przyczyn fizycznych nie mogą dotrzeć do przystanków oddalonych o ponad 500 m od miejsca zamieszkania.

Ul Deotymy – zwiększenie częstotliwości linii 129 oraz dodatkowa linia. Połączenie jedną linią autobusową ulicy Deotymy z ulicą Księcia Bolesława i ul Widawską. Zachowanie linii 171 w zasięgu jak 

obecnie z przebiegiem ulicą Kasprzaka. Linia 106 – dobry zasięg.

Nie można całego ruchu kierować tylko na metra, starsze osoby wolą korzystać z autobusów i tramwajów. Proszę o rozważenie "puszczenia", jednej linii ulica Księcia Janusza do stacji metra (jedno z 

wyjść jest przy ulicy Księcia Janusza) Jedna linia (129) ulicą Deotymy to za mało, zwłaszcza, że częstotliwość kursowania będzie mała. Jeden autobus ulica Górczewską to zdecydowanie za mało.

Proszę o połączenie autobusowe ul Jana Olbrachta, Redutowa, Koło.

Proszę o pozostawienie starej trasy przez Plac Bankowy. Linia 171

Proszę o skomunikowanie ulica Ostroroga z rejonem ronda Radosława linią dowozową. Proszę o utrzymanie 520 do ulicy Płockiej.

112 metro Stadion Narodowy przez ulicę Sokoła. 105 metro rondo Daszyńskiego ponieważ są korki na Tamce. 112 korki na Grota. 129 jak w projekcie. 136 Górczewska. 149 jak projekcie. 154 

Redutowa. 155 kasacja. 167 Elekcyjna. 171 korki na Emilii Plater. 189 jak w projekcie. 184 jak w projekcie. 190 Górczewska. 197 Cmentarz Wolski Gwiaździsta odzyskanie taboru. 201 dojazd do metra 

M2. 271 dobra linia. 517 za 171 ponieważ są korki na Emilii Plater. 520 Długa trasa ewentualnie Esperanto. E-2 jak w projekcie. 714 719 727 jak w projekcie.

Powrót linii 28 na Bemowo – Lotnisko (pętla Koło). Powrót linii 171 na ulicę Leszno, Solidarności. Bez zmian częstotliwość kursowania tramwajów na ulicy Radiowej.

1. Górczewska - Politechnika. 2. W autobusu Babice- Pohulanka - Andersa - Metro Młociny/metro Księcia Janusza + Zielonki szkoła. 3. Połączenie Truskaw-Sienkiewicza-Stare Babice-Księcia Janusza. 

4. Wydłużenie 149/320 do Babic (Pohulanka) 5. Zwiększenie częstotliwości 719, 729, 714 w dni wolne od pracy. 6. Wydłużenie godzin nocnych do Babic (N95 puszczone przez Stare Babice Rynek, 

ewentualnie Pohulanka Sienkiewicza).

1. Linia autobusowa Ożarów Mazowiecki - metro. 2. Zwiększenie częstotliwości 719,729 dni wolne od pracy oraz w godzinach szczytu w dni pracujące. 3. Wydłużenie w godzinach wieczornych, w 

których kursują linie do gminy Stare Babice. 4. Linia nocna do Babic.

Proszę o zapewnienie przesiadki w stronę Torwaru

Wnioskuję utrzymanie linii autobusowej 112 połączenie z Pragą. Wnioskuję utrzymanie linii autobusowej nr 171. Proszę o przedłużenie linii tramwajowej nr 28 do Pragi.

Proszę pozostawić na dotychczasowej trasie linie 112,523 – wybrane kursy do nowego Bemowa i skomunikowanie ze 112. 28 – przedłużenie do pętli Nowe Bemowo. Dziękuję za rzetelną wiedzę o 

zmianach i miłą atmosferę (p. Artur L.).

Linia 171 to jedyne połączenie bezpośrednie połączenie Nowego Bemowa z Centrum i Powiśle. Zapewnienie mieszkańcom nowego Bemowa i okolic przystanków Widawska, Wrocławska, Rodła 

czerwonej linii. Było E2. Teraz brak! Było 507. Brak. Inni mają czerwony bus, my mamy 171 i jeszcze chce się go zabrać i zrobić kadłubek do metra! Nie każdy chce jechać do metra i metrem, metro 

powinno uzupełniać komunikację a nie niszczyć busy i tramwaje.

Potrzebna linia bezpośrednio do śródmieścia, na przykład dawny E-2, 507. Dopuszczam projektowany jeśli będzie jedna linia autobusowa ekspresowa typu E-2, częste przystanki na Nowym Bemowie i 

dalej od metra bez. Cześć moich sąsiadów po obejrzeniu propozycji stwierdziło że przyszło samochód.

Bardzo istotne byłoby przywrócenie linii na dawnej trasie 507 (pospiesznie do Dworca Centralnego, bezpośrednio przejeżdżający przez Bemowo II) oraz E-2. Mieszkańcy Bemowa utracili bezpośrednie 

linii autobusowej są zmuszeni do przesiadek.

Proszę zwiększyć częstotliwość kursowania linii 24.

Linie 171, E-2 to jedyne linie łączące bezpośrednio z centrum Wilanowem. Proszę wziąć pod uwagę sprawy seniorów (przesiadki).

Proszę o przywrócenie linii 171 na Plac Bankowy i 220 na ulicę Widawską.

Prośba o przywrócenie linii 112 na ulicę Wrocławską. Proszę o połączenie bezpośrednie z placem bankowym (171). Linia 220 to dojazd do przychodni na ul Coopera specjaliści.

Proszę o linię 171 z powodu obawy przed awarią tramwaju lub metra.

Na poprzednie konsultacjach były dyrektor Witek, który obiecał powrót autobusu E-2 i 507 na Bemowo. Wypadałoby dotrzymać słowa!

Jestem za pozostawienie linii 171 i 112 na swoich starych trasach, ponieważ są one ważnym punktem komunikacyjnym Bemowa i centrum. Zmiana 171 do księcia Janusza utrudni dojazd do szkoły, 

która znajduje się na Powiślu kropkę linia 171 łączy Bemowo z drugą stroną miasta.

Najczęściej korzystam z linii 171. Plan zakłada za dużo skróceń i za dużą koncentrację na ulicy Księcia Janusza. Uwagi wyślę mailowo.

Bardzo by pomogło, gdyby 523 zatrzymywało się na przystanku Kazubów. Biorąc pod uwagę zwiększenie liczby pasażerów metra, konieczne jest poprawienie przejścia między M1 i M2 na stacji 

Świętokrzyska. Potrzebny jest bezpośredni autobus na Powiśle (171). Ogólnie okej, super sprawa z siedemsetkami do metra. Nie podoba mi się skrócenie 171.271 nie poprawi sytuacji koło Hali Wola, bo do metra lepiej jest jechać tramwajem, a jego trasa dubluje się 271. Z Karolina lepiej pojechać do metra 197, a z Siemiatyckiej trochę gorzej 105, ale w 

godzinach szczytu może to i tak być lepszy dojazd. Lepiej zostawić 112 i nie wprowadzać 271 na Karolinie. Propozycja 112 bądź innego autobusu na trasie Karolin - Metro Marymont również jest bardzo 

dobra.

Proszę żeby projekt na pewno się powiódł.

Przyjść na konsultację ma na celu niezmniejszenie częstotliwości jazdy linii 105, którą dojeżdżam do metra Rondo Daszyńskiego i dowozi całe osiedle ludzi mieszkających w okolicach Batalionów 

Chłopskich, Rayskiego i Coopera.

Liczba kursów 105 powinna być utrzymana na obecnym poziomie, liczba pasażerów z Batalionów Chłopskich wskazuje, że jest to niezbędne. Proszę o ewentualne rozważenie opcji puszczenia linii 271 

trasą Lazurowa – Górczewska.

Skrócenie linii 102 nie daje dostępu do linii M2. Projekt uważam za bardzo dobry, na przykład linia 106, 149, 714, 719, 729, oprócz linii 102. 

Kursy skrócone powinny mieć inny numer (na przykład osoby starsze mają problem, że sprzedają do autobusu lub tramwaju i nie wiedzą, że to jest kurs skrócony – bardzo często jest to słabo 

oznaczone, na przykład starszych autobusach i tramwajach wsiadając z tyłu), dlatego przy otwarciu metra można by w całej Warszawie podzielić te kursy. 197 na 197,397 (kurs do cmentarza Wolskiego 

zostawić ze starym numerem); 105 na 105,355 (do cmentarza Wolskiego); 178 na 178,378 (do Rondo Daszyńskiego); 521 na 521,421 (Wiatraczna); 114 na 114,214 (UKSW); 17 na 17,37 (metro 

Marymont); 519 na 519,419 (Powsin); 522 na 522,422 (Plac Konstytucji); 110 na 110,310 (Łomianki); 121 na 121,322; (metro Marymont).

Prosimy o włączenie stałego przystanku na 523 przy przystanku Kazubów – w tamtych okolicach w ostatnich latach wzrosło sporo nowych osiedli, a 523 nie ma tam przystanku, zatrzymuje się dopiero 

przy Ratuszu Bemowo. Projekt oceniam dobrze (przedłużenie siedemsetek do ulicy Księcia Janusza) i źle (skrócenie 112,171).

Skrócenie linii 112 to brak komunikacji w ramach dzielnicy.

Proszę o pozostawienie linii 171 do centrum. Projekt jest sensowny, lecz ma za dużo zmian dla obszarów poza linię metra.

Uważam, że konsultacje są niezbędne, ponieważ bezpośrednio od pasażerów otrzymujemy argumenty dotyczące danej linii komunikacji miejskiej. Nie wszyscy korzystamy z linii metra jadąc do szkoły, 

pracy, przychodni, biblioteki, parku i tym podobne. Linia 105 to jedyna linia z Ciepłowni Wola do centrum.


