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Intensywny rozwój miejscowości Chotomów, który trwa od kliku lat spowodował, że do
naszej miejscowości sprowadziło się wielu warszawiaków. Przeznaczanie nowych terenów pod
zabudowę mieszkaniową i realizowana sukcesywnie rozbudowa infrastruktury technicznej
wskazują, że trend ten będzie się utrzymywał przez najbliższe lata.
Wiele osób, które przeprowadziły się do Chotomowa, nadal uczy się i pracuje
w Warszawie oraz korzysta z oferty kulturalnej stolicy. Niestety, dojazd do Warszawy
prywatnym transportem „łączonym” przez Legionowo i podróż powrotna z Warszawy (także
przez Legionowo) jest znacznym utrudnieniem dla naszych mieszkańców i podróżnych
odwiedzających np. Lasy Chotomowskie.
Obserwując pogłębiające się problemy dostępu do komunikacji publicznej łączącej
naszą miejscowość z Warszawą (kursowanie autobusów prywatnych przewoźników
jeżdżących przez Legionowo), podróżni co raz częściej przesiadają się do prywatnych
samochodów, generując dodatkowy ruch samochodowy. W tej sytuacji staramy się
podejmować działania, aby nie tylko ograniczyć wzrost ruchu samochodowego w kierunku
Warszawy, ale także odwrócić trend na korzyść podróżowania środkami komunikacji
publicznej.
Dlatego realną alternatywą dla wielotysięcznej społeczności Chotomowa i okolicznych
miejscowości jest bezpośrednie połączenie z Warszawą przez Jabłonnę linią autobusową
komunikacji miejskiej.
W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Dyrektora
o rozważenie, we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego, wprowadzenia
bezpośredniego połączenia autobusowego pomiędzy Chotomowem i Warszawą, linią
komunikacji miejskiej, np. z pętli „FSO Żerań” do ronda w Chotomowie (u zbiegu ulic:
Partyzantów i Piusa), z pominięciem Legionowa. Alternatywnie, prosimy o rozważenie
zapewnienia dogodnej obsługi miejską komunikacją publiczną poprzez wyłonienie prywatnego
przewoźnika spełniającego wszystkie standardy i wymogi techniczne nowoczesnego
transportu miejskiego. Jednakże takie rozwiązanie zapewne wymagałoby, w celu
ujednolicenia, obrendowania autobusu, nadania numeru regularnej linii autobusowej
podmiejskiej oraz zamontowania w autobusach kasowników miejskich, tak aby podróżni mieli
możliwość korzystania z Warszawskiej Karty Miejskiej i biletów MZA.
Prosimy o powiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku i traktowanie naszego pisma
jako wsparcie dla działań prowadzonych przez Urząd Gminy Jabłonna w tej sprawie.
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