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Warszawa, dnia 18 marca 2019r

Rada Seniorów w Dzielnicy Ursus
pl. Czerwca 1976r. nr 1
02-495 Warszawa

Dotyczy: utworzenia przystanku autobusowego na żądanie na wysokości Ośrodka
Kultury Arsus
W załączeniu przekazuję odpowiedź Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie utworzenia
przystanku autobusowego na żądanie na wysokości Ośrodka Kultury Arsus.

W załączeniu:
- pismo nr ZTM-OKP.051.448.2019 RCZ
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Bogdan Olesiński
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02-495 Warszawa

W odpowiedzi na przesłany wniosek Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus w sprawie utworzenia przystanku
przy ul. Traktorzystów na wysokości Ośrodka Kultury Arsus, Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie
informuje, iż odległość do zespołu przystankowego PKP URSUS wynosi ok. 300 m (kier. Ursus
Niedźwiadek) i ok. 400 m (kier. Włochy), a do zespołu przystankowego URSUS-RATUSZ wynosi ok. 400
m (kier. Ursus - Niedźwiadek) i ok. 500 m (kier. Włochy). W kierunku Włoch (czyli w tym w którym
odległości są większe) nie ma możliwości wybudowania przystanku ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo
jezdni i terenu kolejowego. Do rozważenia pozostaje ewentualna budowa przystanku tylko w kierunku
Niedźwiadka, jednak pojawiają się wątpliwości czy takie połowiczne rozwiązanie zaspokoiłoby potrzeby
seniorów. Ewentualna realizacja tej inwestycji przez ZTM - z uwagi na długą listę przystanków
oczekujących na realizację, długotrwały proces projektowy a przede wszystkim ograniczone środki
finansowe — mogłaby nastąpić w perspektywie wieloletniej.
Jednocześnie ZTM prosi o informację dotyczącą planów w zakresie kształtu układu drogowego w rejonie
terenów dawnych Zakładów Ursus, tj. czy planuje się budowę dostosowanego do ruchu autobusów ciągu
komunikacyjnego równoległego lub prostopadłego do ul. Traktorzystów - wówczas kursujący takim
ciągiem autobus i mający przystanki w dwóch kierunkach obsługiwałby także Ośrodek Kultury Arsus.
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