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Pani Dorota Jan kowska-Lamcha
Pzewodnicząca Rady i Zarządu
Osiedfa Kamionek

za pośrednictwem:
Wydzlał obsługi Rady
uf. Grochowska2T4,
03-822Warszawa

W odpowiedzi na interpe|ację nr 168, która wpłynęła do Zarządu Transportu Miejskiego
za poŚrednictwem Uzędu Dzie|nicy Praga-Południe (pismo nr UD-VI-WOD-
RD'0003.219.2017.MML 3.LKU.UD.VI-W|R.I) upzejmie informujemy, że przedstawiona W
wystąpien i u sytuacj a m iała cha rakter tymczasowy.

obecnie ul' Grochowską kursujq natomiast tramwaje |inii 26, 74 i 76, które zapewniają
co ok. 4 minuty dogodne połączenie z l (p|. Bankowy) i l! (Dw. Wi|eński) |inią metra. U|'
Grochowską kursuje równiez linia autobusowa 125, która także zapewnia dojazd do |l |inii
metra oraz pociągów Szybkiej Ko|ei Miejskiej i Ko|ei Mazowieckich (Metro Stadion Narodowy)'
W naszej ocenie obsługa komunikacyjna wskazanego Ęonu jest więc wystarczająca W
stosunku do występującego zapotzebowania'

Pragniemy wyjaśnić, ie załoŻenia w zakresie |iczby pojazdów komunikacji miejskiej w
ruchu w okresie wakacyjnym są odpowiednio korygowane W stosunku do szczytowych
przewozów pasaierskich w ciągu roku, z uwzględnieniem ur|opów w zakładach pracy, wakacji
w szkołach wszystkich typów oraz moŻ|iwości pzewoŹników. o ska|i zmniejszenia liczby
taboru w ruchu decyduje spadek |iczby pasażerów kozystających w tym okresie z przejazdów
komunikacją miejską. Badania wykazują ok' 30 o/o zmniĄszenie |iczby pasażerów w stosunku
do okresu przedwakacyjnego.

Na|eży również zauważyć, Że Zarząd Transpońu Miejskiego dysponuje okreś|onym
budżetem, W ramach którego musi zorganizować komunikację zbiorową na cały rok'
Zmniejszenie pracy p]zewozowej w okresie wakacyjnym pozwa|a na zaplanowanie większej
pracy w okresie pozawakacyjnym, kiedy to potoki pasażerskie są największe. Nieracjona|ne
byłoby zwiększanie pracy pzewozowej w wakacje, podczas zmniejszonego zapotrzebowania
kosztem pracy przewozowej z okresu pozawakacyjnego i skutkowałoby to znaczną rezerwą
podaży miejsc podczas wakacji i niezabiera|nością części pasażerów w pozostałym okresie.

PrzepraszĄąc za ewentua|ne niedogodności w kozystaniu z naszych usług,
informujemy, Że po zakończeniu wszystkich prac modernizacyjnych p|anowane jest
przywrócenie podstawowego układu sieci komunikacyjnej We Wskazanym Ęonie.


