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Zarząd Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. zwraca się z prośba o wykonanie 

następujących prac remontowych związanych z infrastrukturą przystankową i drogową: 

 

1. Najbardziej pilną sprawą jest poprawa bezpieczeństwa na pętli autobusowej 

znajdującej się w miejscowości Dziekanów Leśny, poprzez wybudowanie peronu wraz z 

chodnikiem dla wysiadających pasażerów. Pętla jest bardzo obciążona przez kursujące tam 

autobusy linii ZTM: 150, N56 L-7 oraz linie lokalne 1, 3 i 10. Na chwilę obecną w godzinach 

szczytu może w jednej chwili stać nawet 7 autobusów. Obecna pętla nie ma możliwości 

technicznych oraz potrzebnej infrastruktury (ma tylko jedno miejsce zlokalizowane przy peronie 

przystankowym) aby powyższe wymogi spełnić.  

W ostatnim okresie wpłynęło kilka skarg od pasażerów do Zarządu Transportu Miejskiego  co 

skutkowało w konsekwencji nałożeniem kar przez ZTM na KMŁ wskazujących o niedopełnieniu 

przez „KMŁ” zapisów umowy w zakresie obsługi pasażerskiej. 

Niebezpieczne jest wypuszczenie pasażerów z autobusu na nieutwardzone pobocze bez chodnika 

(pasażerowie często na nieoświetlonej części muszą opuścić pojazd np. z wózkiem dziecięcym 

bądź inwalidzkim i dotrzeć do wyznaczonego celu przechodząc przez środek pętli gdzie 

przemieszczają się inne autobusy).  

W związku z powyższym wnioskujemy o modernizację istniejącej infrastruktury poprzez 

wybudowanie zaczynając od strony południowo zachodniej peronu (zespołu przystankowego) 

dla wysiadających który będzie się łączył z istniejącym przystaniem.  

Kolejna zmiana tzn. wyprofilowanie (wyprostowanie łuku przy obecnym peronie 

przystankowym) pozwoli to na podjazd autobusu który ustawi się przy krawędzi peronu 

przystankowego, równolegle do jego krawędzi. Pozwoli to na możliwość wjazdu dla wózków 

dziecięcych  bądź inwalidzkich.    

Do naprawy jest również nawierzchnia drogi pętli autobusowej. Zgłoszenia otrzymywane od 

kierowców autobusów dotyczące stanu nawierzchni na w/w odcinku drogi budzą obawę przed 

nadmiernym zużyciem podzespołów zawieszeń w codziennie kursujących autobusach „KMŁ”. 

W załączeniu mapka nr 1 z propozycją lokalizacji peronu i chodnika. 
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