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W odpowiedzi na interpelację z dnia 17 maja 2017 r., w sprawie zmian w komunikacji
publicznej po oddaniu do użytkowania budowanej obecnie ulicy Nowokabackiej informuję, że:
1. podjąłem inicjatywę zmian w komunikacji publicznej miedzy Konstancinem-Jeziorną a
Warszawą po oddaniu do użytkowania obecnie budowanej ulicy Nowokabackiej,
2. w roku 2016 w tej sprawie prowadziłem rozmowy z Panem Michałem Olszewskim,
wiceprezydentem m. st. Warszawy,
3. wystąpiłem do Burmistrza Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy Pana Ludwika Rakowskiego o
potwierdzenie czy na terenie dzielnicy w tym roku zostanie oddana do użytku ulica
Nowokabacka otrzymałem odpowiedź ( pismo nr UD-Xy-WIR-IR.720.38.2017.MCH z dnia
2 1.03.2017 r.), w której potwierdza, że w tym roku ulica zostanie oddana do użytku,
4. wystąpiłem do Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Pana Roberta Kernpy o
potwierdzenie czy na terenie dzielnicy w tym roku zostanie oddana do użytku ulica
Nowokabacka otrzymałem odpowiedź (pismo nr UD-XII-WIR-JZ.720.39.2017.ARO z dnia
09.03.20 17 r. )„ w której potwierdza, że w tym roku ulica zostanie oddana do użytku.
—

—

5.

6.
7.

8.

Niezależnie od powyższego
w dniu 26 stycznia 2016 roku spotkałem się z Zarządem ZTM w Warszawie, gdzie
przedstawiłem wizję zmian w komunikacji co wyartykułowałem, w swoim piśmie nr
DG.7240.3.2017, na które otrzymałem odpowiedź z ZTM w piśmie o nr ZTM-PTA
PTA1 .6701 .2.2017.ADA z dnia 29.03.201 7r.
w dniu 17 lutego 2017 roku spotkałem się z Panem Sławomirem Wesołkiem projektantem
ekspertem od budowania stacji ładowania dla autobusów elektrycznych,
w dniu 24 lutego 2017 roku wspólnie z Panem Tomaszem Moczulskim dyrektorem PGE
Jeziorna dokonałem wizji lokalnej na terenie Osiedla Grapa pod względem możliwości
podłączenia się do tam istniejącej stacji trafo
przyłącza do ładowania autobusów
elektrycznych.
w dniu 31 kwietnia 2017 roku autobus ZTM pod ich nadzorem wykonał manewry zjazdu z
drogi 724 na planowany przystanek przy ul. Wilanowskiej (przy poczcie) w związku z potrzeba
opracowania stosownej dokumentacji,
-

—

—

9. w projekcie zmian w uchwale budżetowej przedłożonym Radzie Miejskiej na sesję 31 maja
wskazałem to zadanie i niezbędne środki finansowe potrzebne na ten cel.
W mojej wizji zakładam, że nowy autobus (docelowo elektryczny) będzie kursował na trasie
Osiedle Grapa ul. Warszawska ulica Nowokabacka Metro Kabaty.
Z obliczeń potwierdzonych przez ZTM wynika, że czas jego przejazdu wynosi około 15
minut przy ustanowieniu bus-pasu w godzinach szczytu porannego i popołudniowego w dni
robocze od poniedziałku do piątku. Zakładam także, że:
autobus linii 710 będzie dojeżdżał do Metra Kabaty, anie jak dotychczas do Metra Wilanów,
autobus linii 724 winien kursować tak jak dotychczas do Metra Wilanowska (chyba, że w wyniku
konsultacji społecznych doszłoby do jej likwidacji na rzecz innego rozwiązania np. linii PiasecznoJeziorna. Uważam, że wprowadzenie tej zmiany jest przedwczesne, gdyż nikt dzisiaj nie wie jak
funkcjonować będzie rozwiązanie komunikacyjne po uruchomieniu ulicy Nowokabackiej.
autobus linii 742 powinien kursować tak jak dotychczas z przystankiem docelowym Wilanów.
—

—

-

-

-

—

W wyżej wymienionych sprawach powinny odbyć się konsultacje po przerwie wakacyjnej,
gdy będzie już wiadomym jaką decyzje podejmie Marszałek Województwa Mazowieckiego
(a prowadzę z Nim rozmowy) dotyczące ustanowienia bus-pasu na drodze wojewódzkiej 724 i
Prezydent m. st. Warszawy dotyczące ustanowienia bus-pasa na ulicy Nowokabackiej.
Autobus linii 700 jest w całości finansowany ze środków ZTM (bez udziału Gminy
Konstancin-Jeziorna) i powinien być zachowany w dotychczasowej formie przede wszystkim dla
osób niepełnosprawnych, które z całej Polski przyjeżdżają do STOCER-u i CKR-u na obecnej
trasie Warszawa Centralna Konstancin (ul. Przesmyckiego).
Dodam, iż ZTM nie rozważa zwiększenia częstotliwości linii 710, 724, 742 w zamian za
likwidację linii 700.
Osobiście uważam, że władze Gminy Konstancin-Jeziorna powinny bronić istnienia linii
700.
Zwiększenie częstotliwości kursowania linii 710, 724, 742 wymaga zgody Gminy Góra
Kalwaria i Gminy Piaseczno. W chwili obecnej burmistrzowie tych gmin nie rozważają takiej
możliwości.
Z władzami Warszawy i Urzędem Marszałkowskim w wyżej wymienionych sprawach
kontynuuje rozmowy.
—
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