
Rada Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy 

Radna Dzielnicy 

Warszawa, 10 stycznia 2020 r. 

Katarzyna Górska - Manczenko 
Radna 
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

UH?f\f) i\_1Li,S'IA ::5·10~::.,~~;\!t\i1ł \fljAE?;il\:tJ'{ \ 

. ' U,(~~~r\:::r;{:\?iJ~: I 
o "' 1- ·-1 I 
'.::. : ;.t/: -,(;, i·· , . · . <n I 
,-. • I I 

/ ... IC-::~~:I. 
W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnych zwracam się z prośbą 
o informację. W związku z zamknięciem dla ruchu ulicy św. Wincentego czas jazdy wyraźnie 
skrócił się na tej ulicy, natomiast wzrósł na Trockiej. Ulica św. Wincentego jest nieczynna dla 
aut. Jest to czas jazdy sprzed zamknięcia dla aut. W efekcie autobusy przedwcześnie 
odjeżdżają z Cm. Bródnowski i Gościeradowska. 

INTERPELACJA NR 204 

Za długi czas jazdy: 
Czas jazdy Gilarska - Cm. Bródnowski - 3 minuty całą dobę (powinna być 1 minuta). 
Czas jazdy Cm. Bródnowski - Gilarska - 3 minuty całą dobę (powinny być 2 minuty) 
Za krótki czas jazdy: 
Gościeradowska - Metro Trocka 2 minuty (powinna być 1 minuta) 
Handlowa - Metro Trocka 1 minuta (powinny być 2 minuty - światła i bardzo duża wymiana 
pasażerów). 

Efekt jest taki, że kierowcy odjeżdżają z przystanku Cm. Bródnowski 2-3 minuty przed 
czasem - a na metro Trocka są na czas. Jeśli przestrzegają przepisów i czekają na planowany 
odjazd to są po czasie na Metro Trocka i mają opóźnienie na dalszej części trasy. 

Proszę o weryfikację faktycznych czasów jazdy (bez czasów postoju) dla linii 269, 527 i 120 
na całej trasie w obu kierunkach. 
Proszę o podanie jakie wychodzą faktyczne średnie czasy przejazdu pomiędzy sąsiednimi 
przystankami na podstawie wskazań komputerów w autobusach w 3 lub 4 tygodniu listopada 
2019 roku. 
Dane proszę podać osobno dla dni roboczych i wolnych od pracy w podziale na przedziały 
godzinowe 6-1 O, 10-14, 14-18, 18-22. Proszę je zestawić z czasami przyjętymi w rozkładach 
jazdy. 

Proszę o wskazanie, jakie wnioski płyną z analiz. 


