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 Trasa wszystkich linii autobusowych, obsługiwanych przez ZTM, na terenie Marek na 

odcinku od ul. Sosnowej w stronę Radzymina wiedzie aleją marsz. Piłsudskiego, która przez 

większość dnia jest zakorkowana. 

 Brak zróżnicowania tras autobusowych w Markach z jednej strony ogranicza 

możliwość skorzystania z usług ZTM przez część mieszkańców naszego miasta, natomiast  

z drugiej powoduje dyskomfort wśród pasażerów wynikający z zatorów występujących 

bardzo często na al. Piłsudskiego, co może dodatkowo zniechęcać do skorzystania z usług 

ZTM. 

 W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o analizę możliwości zmiany trasy 

linii 805 na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej w następujący sposób:  

al. Piłsudskiego - Sosnowa – Okólna – Słoneczna – al. Piłsudskiego 

Na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. Sosnową zainstalowana jest specjalna 

sygnalizacja świetlna umożliwiająca bezkolizyjny skręt w lewo, natomiast do końca 

bieżącego roku Miasto Marki wykona w ul. Sosnowej dodatkowy pas do skrętu w prawo  

w al. Piłsudskiego. Dodatkowo w ul. Okólnej po zakończeniu prac kanalizacyjnych wykonana 

zostanie nowa nawierzchnia od rzeki Długiej do ul. Słonecznej. Nowa trasa przebiegałaby 

przy szkole podstawowej, gdzie obecnie pobudowane są asfaltowe progi zwalniające, jednak 

w przypadku zmiany trasy linii 805 będą one mogły być zamienione na typ progów 

zwalniających, jakie znajdują na ul. Obrońców Tobruku, po której kursuje linia 197 lub 

zlikwidowane. 

Jedyną przeszkodą w wytyczeniu nowej trasy może okazać się budowa podniesionego 

skrzyżowania ul. Okólnej / ul. 11-go listopada wraz z przejściami dla pieszych, która ma się 



wkrótce rozpocząć (jak na załączonym zdjęciu) wraz z budową kompleksu sportowego  

w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Zmiana trasy umożliwi mieszkańcom 

dojazd autobusowy do kompleksu, który uruchomiony zostanie jesienią. W przypadku 

negatywnej opinii Zarządu Transportu Miejskiego na temat podniesionego skrzyżowania 

możliwa będzie wykonanie w tym miejscu progów jak na ul. Obrońców Tobruku. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o analizę zmiany trasy linii 805 jak  

w niniejszym piśmie oraz oszacowanie wiążących się z tym dodatkowych kosztów, jakie 

miałoby ponieść Miasto Marki. 
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