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znak: ZTM/E8-508/02/2011 
 
dotyczy:  kursowania linii 508 i E-8 w okresie wakacji. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 W okresie wakacji ZTM zmienił częstotliwość kursowania linii E-8 i 508 w 
porannym szczycie. Od początku tych zmian ja i inni pasaŜerowie obserwujemy, Ŝe 
wskutek tych zmian zwiększyło się zatłoczenie linii 508, zwłaszcza na odcinku, gdzie 
trasa tej linii przebiega ul. Modlińską. W godzinach największego (porannego) 
szczytu komunikacyjnego, zwłaszcza na przystanku Konwaliowa pasaŜerom cięŜko 
wsiąść do autobusów jadących do metra Marymont, mimo Ŝe np. linia 508 kursuje 
wtedy co 3 minuty. 
 Wg moich obserwacji jedną przyczyn takiego stanu jest zbyt radykalne 
obniŜenie częstotliwości kursowania linii E-8 podczas największego szczytu 
porannego (godz.: 6:30 – 7:45). W efekcie jakaś część pasaŜerów jeŜdŜących 
dotychczas linią E-8 wybiera mimo dłuŜszej jazdy (rekompensując to krótszym 
czasem oczekiwania), linię 508. Ta część pasaŜerów jest na tyle liczną grupą, Ŝe w 
efekcie autobus 508 wyjeŜdŜający na ul. Modlińską, jest na tyle zatłoczony, Ŝe nie 
jest juŜ w stanie zabrać zbyt wielu pasaŜerów. Na szczęście duŜa część 
dotychczasowych pasaŜerów linii E-8 dalej, mimo dłuŜszego czasu oczekiwania na 
autobus, wybiera linię E-8, takŜe do linii 508 na ul. Modlińskiej moŜe jednak wsiąść 
więcej oczekujących tam pasaŜerów, niŜ gdyby linią 508 wybrało więcej pasaŜerów z 
Nowodworów. 
 
 Dzieje się tak dlatego, Ŝe zamierzony wg ZTM efekt nie został w pełni 
osiągnięty: mieszkańcy Nowodworów zamiast jechać E-8 (jeździ co 8 minut) powinni 
przesiąść się w 508 (jeździ co 3 minuty), bo teoretycznie suma średniego czasu 



oczekiwania na odjazd 508 + przejazd 508 do Marymontu <= sumie średniego czasu 
oczekiwania na odjazd E-8 + przejazd E-8 do Marymontu. 
W rzeczywistości: mieszkańcy Nowodworów jadący do metra, czekają na autobusy 
E-8, a linią 508 stosunkowo mało osób odjeŜdŜa z pętli i przystanku Nowodwory. 
Powód: E-8 na Marymont dojeŜdŜa szybciej niŜ odjeŜdŜające przed nim 508. Często 
E-8 dojeŜdŜa teŜ szybciej niŜ odjeŜdŜające 2 kursy wcześniej 508, a czasami E-8 
wyprzedza po drodze trzecie 508, czyli oczekiwanie na E-8 + przejazd E-8 jest 
krótsze niŜ czekanie na 508 i przejazd 508. 
 
 Biorąc powyŜsze pod uwagę, wnioskuję o zwiększenie kursowania linii 508 w 
porannym szczycie (zapewne z racji obecnej częstotliwości – co 3 minuty – moŜe to 
być niemoŜliwe) lub zwiększenie częstotliwości kursowania linii E-8 (do np. co 6 
minut). Spełnienie jednego z dwóch wniosków spowoduje większą przystępność linii 
508 dla pasaŜerów wsiadających na ul. Modlińskiej. 
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