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dotyczy: Przywrócenia popołudniowych kursów dla linii E-8 kosztem obniŜenia częstotliwości kurso-
wania linii 508 w popołudniowym szczycie. 
 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

Po zmianach w komunikacji miejskiej na Tarchominie, które nastąpiły 1 lipca 2010 r., w związku z 

postępującą budową Trasy Mostu Północnego, mieszkańcy – niezadowoleni z nowego układu linii 

autobusowych w tej części dzielnicy – złoŜyli do ZTM, Urzędu Dzielnicy Białołęka oraz m.in. do 

mnie wiele krytycznych opinii. 

Z tego względu na przełomie sierpnia i września 2010 r. w ogólnodostępnej na terenie dzielni-

cy, lokalnej prasie opublikowałem ogłoszenia mające na celu uzyskanie jak najbardziej reprezenta-

tywnej opinii mieszkańców na temat zmian w komunikacji miejskiej, które weszły w Ŝycie 1 lipca 

2010 r. Wyniki tych konsultacji, posłuŜyły mi do opracowania zmian w funkcjonowaniu tras autobu-

sów na osiedlach: Tarchomin i Nowodwory. Zostały przedstawione radnym dzielnicy Białołęka, któ-

rzy zdecydowali o skierowaniu ich w październiku 2010 r. do II etapu konsultacji internetowych. Kon-

sultacje trwające przez okres 2 tygodni przyniosły potwierdzenie faktu konieczności przywrócenia 

popołudniowych kursów linii E-8 w dzielnicy Białołęka oraz aprobatę dla dodatkowego przystanku 

Park Kaskada 05 dla linii ekspresowych tylko w stronę Białołęki, który pełniłby zadanie przesiadko-

wego z innych linii, jedynie przejeŜdŜających obok metra Marymont (np. 112, 156, 186, czy 414) oraz 

zbiorczego dla linii wyjeŜdŜających z pętli Marymont. Obecnie bowiem duŜa część pasaŜerów wysia-

dających z metra nie wsiada na pętli Marymont do autobusów, tylko idzie na przystanek Parka Kaska-



da 05 oczekując na najbliŜszy, odpowiadający im autobus. Zatrzymanie linii ekspresowych na Ŝądanie 

na ww. przystanku przyniosłoby korzyści tym pasaŜerom bez zbytniego opóźnienia podróŜy pozosta-

łych pasaŜerów, którzy jadą liniami ekspresowymi z pętli Marymont. 

Ogół opinii z konsultacji internetowych przeprowadzonych przez UD Białołęka został przeka-

zany Panu Dyrektorowi 4 listopada 2010 r. przez Burmistrza Dzielnicy – p. Jacka Kaznowskiego. 

 

1. Bardzo proszę o informację czy ZTM analizował we własnym zakresie opinie mieszkań-

ców? 

 

2. W przypadku dokonywania takiej analizy przez ZTM, proszę o udostępnienie wyników. 

 

3. W przypadku braku wykonania takiej analizy przez ZTM, proszę o odpowiedź dlacze-

go? 

 

Z uwagi na to, Ŝe najczęstszym głosem mieszkańców w konsultacjach był postulat przywróce-

nia w popołudniowym szczycie kursowania linii E-8, wiedząc, Ŝe ze względu na ograniczone moŜli-

wości taborowe przewoźników, przywrócenie kursowania linii E-8 po południu mogłoby się odbyć 

zasadzie jedynie poprzez obniŜenie częstotliwości kursowania linii 508, przeprowadziłem trzecią turę 

konsultacji, ograniczoną do pytania bezpośrednio pasaŜerów autobusów linii 508, dla których uru-

chomienie popołudniowych kursów linii E-8, kosztem częstotliwości tej właśnie linii, byłoby najbar-

dziej odczuwalne. Ankiety (załączniki nr 1 i 2) przeprowadzone w autobusach linii 508 w dniach: 26 

listopada 2010 r. – 05 stycznia 2011 r. na odc. Park Kaskada – Tarchomin, potwierdziły pozytywne 

nastawienie pasaŜerów do proponowanej zmiany, czyli przywrócenia popołudniowych kursów linii E-

8 kosztem kursowania linii 508. Za takim rozwiązaniem opowiada się ok. 73% ankietowanych pasaŜe-

rów linii 508 (przeciw: ok. 27%). Surowe wyniki ankiet (załącznik nr 3) przedkładam Panu Dyrekto-

rowi. 

Maj ąc powyŜsze na uwadze, składam wniosek o przywrócenie popołudniowych kursów 

dla linii E-8 z częstotliwością co 6 minut w porze największego zapotrzebowania, kosztem często-

tliwości kursowania linii 508 (obniŜenie częstotliwości z co 3 do co 6 minut) oraz wprowadzenie 

dodatkowego przystanku dla linii E-4 i E-8 w stronę Tarchomina (Park Kaskada 05) na Ŝądanie. 

 

Zasadność uruchomienia dla linii E-4 przystanku Park Kaskada05 wynika z opinii pasaŜerów 

zebranych podczas konsultacji przeprowadzonych wśród mieszkańców przez Urząd Dzielnicy. 

 

Załączniki: dokumenty wymienione w treści pisma. 
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