716 pojedzie nową trasą?
Radni zarekomendowali zmianę trasy autobusu, aby można było nim dojechać do stacji na
Niedźwiadku. Chcą też zwiększenia ilości przystanków w Piastowie i lepszego ich umieszczenia.
Połączone Komisje Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Budżetu obradowały nt. transportu
miejskiego.
W dyskusji na ten temat obok radnych udział wzięli: Zdzisław Brzeziński, były wieloletni burmistrz
Piastowa, a obecnie członek zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Łukasz Głaz, ekspert w
zakresie komunikacji miejskiej.
Kilkugodzinna dyskusja w trakcie której poruszono m.in. kwestie finansowania transportu
miejskiego organizowanego przez warszawski Zarząd Transportu Miejskiego (linii autobusowe
716, 717 oraz nocna N81 a także pociągi SKM) oraz Koleje Mazowieckie doprowadziła do
przyjęcia dwóch stanowisk połączonych Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Budżetu.
W pierwszym z nich Komisje rekomendują, aby Rada Miasta Piastowa zobligowała burmistrza, by
w porozumieniu z Zarządem Transportu Miejskiego doprowadził do korekty trasy linii 716. Chodzi o
to by autobus zaczął w końcu podjeżdżać do stacji kolejowej Warszawa Ursus-Niedźwiadek (716
jadąc od strony Piastowa skręcałby w ulicę Orląt Lwowskich, zatrzymywał się przy stacji kolejowej,
a następnie wracał do ulicy Warszawskiej ulicą Koeniga).
W drugim stanowisku radni zarekomendowali, aby władze miasta dokonały korekty umiejscowienia
kilku przystanków autobusowych na terenie Piastowa. Chodzi o:
·
umiejscowienie nowego przystanku linii 717 w stronę pętli „Ogińskiego” na wysokości Tesco
na al. Tysiąclecia;
·
utworzenie przystanku Piłsudskiego 01 na ul. Sowińskiego przed skrzyżowaniem ul.
Sowińskiego z Piłsudskiego (wykonanego przy okazji remontu ulicy Sowińskiego);
·
przeniesienie przystanku Toruńska (w stronę Warszawy) w al. Wojska Polskiego;
·
dodanie przystanku na wys. ul. Kujawskiej (w stronę pętli Ogińskiego).
Komisje zaproponowały także – zgodnie z aktualną warszawską i ogólnopolską tendencją - zmianę
nazwy przystanku „Traugutta” na „PKP Piastów” (to właśnie ten przystanek znajduje się najbliżej
stacji).
W przypadku wewnętrznej, piastowskiej linii P1 komisje zaproponowały zmianę trasy w ten
sposób, aby autobus docierał na os. Malczewskiego. Radni proponują także zagęszczenie
przystanków w al. Krakowskiej, oraz zmianę wszystkich przystanków na przystanki „na żądanie”.
Zdzisław Brzeziński poinformował komisje o aktualnie obowiązujących stawkach za tzw.
wozokilometry (w przypadku autobusów) oraz pociągokilometry. Mówił także, że Piastów musi
zajmować się własnym transportem, choć zgodnie z ustawą jest to zadanie powiatu. Praktyka
jednak pokazuje, że miasto które nie organizuje tego we własnym zakresie nie może liczyć na
sprawną komunikację.
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