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Pani 

Katarzyna Górska- Manczenko 

Radny Dzielnicy Targówek 

m.st. Warszawy 

Szanowna Pani Radna 

w załączeniu przesyłam pismo Zarządu Transportu Miejskiego 

nr ZTM-OKP.054.409.2019.BSZ (2.BSZ.ZTM-OKP) z dnia 09.10.2019 r. będące 

odpowiedzią na Interpelację Nr 157 z dnia 11.09.2019 r.. 

Z poważaniem 

Do wiadomości: 
1. Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Targówek w/m 
2. a/a 



ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 

Warszawa, 09.10.2019 r. 

ZTM-OKP.054.409.2019.BSZ 
(2.BSZ.ZTM-OKP) 

Pan 
Sławomir Antonik 
Burmistrz Dzielnicy Targówek 
ul. L. Kondratowicza 20 
00-983 Warszawa 

W odpowiedzi na interpelację (pismo nr UD-X-WOR.0003.697.2019.TOP) Radnej Katarzyny 

Górskiej-Manczenko, dotyczącą możliwości uruchomienia linii 262 na zmienionej trasie, Zarząd 

Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że od 30 września 2019 roku na podanej trasie 

(tj. LEWINÓW - METRO TROCKA) kursują autobusy linii 345, zapewniające połączenie 

Lewinowa ze stacją drugiej linii metra. Dojazd do ww. stacji metra zapewniają także autobusy 

linii 199. 

W odniesieniu do kwestii raportu z konsultacji informujemy, że jest on opublikowany na naszej 

stronie internetowej w zakładce „informacje"-> .Jconsultacje społeczne". 

OY E R 
Płom, rzewozów 

rządu =r n ~portu MieJtłklogn 

Andrzej Fr.- 2.,, 
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