
Warszawa, dnia 07 stycznia 2011 r. 

 

 

 

My, niŜej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy 

Białołęka projekt uchwały w sprawie przywrócenia popołudniowych kursów linii E-8, kosztem 

obniŜenia częstotliwości kursowania linii 508 w popołudniowym szczycie. 

Wnioskujemy o wprowadzenie wymienionej uchwały do porządku obrad sesji Rady 

Dzielnicy Białołęka w dniu 10 stycznia 2011 r., a jeśli jest to niemoŜliwe, o ujęcie punktu 

związanego z ww. uchwałą do porządku obrad najbliŜszej sesji Rady Dzielnicy Białołęka. 

 
 
 

Wnioskodawcy 
 



Uchwała Nr 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia ……………… 2011 roku 
 
w sprawie: przywrócenia popołudniowych kursów linii E-8, kosztem obniŜenia 
częstotliwości kursowania linii 508 w popołudniowym szczycie. 
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy (Dz. U. nr 41, poz.361 z późn. zm1.) uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1 

Rada Dzielnicy Białołęka, po szerokich konsultacjach społecznych dotyczących 

oceny zmian, które nastąpiły od 1 lipca 2010 r., na liniach autobusowych w dzielnicy, 

przeprowadzanych za pośrednictwem lokalnej prasy w sierpniu/wrześniu 2010 r, 

specjalnej podstrony internetowej Urzędu Dzielnicy w październiku 2010 r. oraz za 

pomocą bezpośrednich ankiet w autobusach linii 508 w listopadzie/grudniu 2010 r., 

zwraca się do Prezydenta m.st. Warszawy o natychmiastowe przywrócenie 

popołudniowych kursów linii E-8, kosztem obniŜenia częstotliwości kursowania linii 

508 w popołudniowym szczycie. 

 

§ 2 

Rada Dzielnicy Białołęka uwaŜa, Ŝe popołudniowe kursy linii E-8, w porze 

największego obłoŜenia kursów, powinny odbywać się z częstotliwością co 6 minut, a 

tym samym kursowanie linii 508 popołudniem równieŜ powinno odbywać z 

częstotliwością co 6 minut, zamiast obecnej częstotliwości kursowania, tj. co 3 

minuty. 

§ 3 

Rada dzielnicy Białołęka wnioskuje, aby autobusy linii ekspresowych (zarówno E-4, 

jak i E-8) po wyjeździe z pętli Marymont, miały dodatkowy przystanek na Ŝądanie - 

Park Kaskada 05 (przystanek tylko w stronę Tarchomina). 

§ 4 

Uchwałę przekazuje się Prezydentowi m. st. Warszawy, Przewodniczącemu Rady m. 

st. Warszawy, radnym Rady m. st. Warszawy wybranym z Dzielnicy Białołęka. 

 

 

                                                 
1 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127 poz. 1087, Dz. 
U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1826, Dz. U. z 2008 r. Nr 249 poz. 1828, Dz. U. z 2009 r. Nr 95 poz. 787  
 



§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.  
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
         Przewodniczący Rady  
       Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  
 
 
            Paweł Tyburc 



Uzasadnienie 

 
 
 

 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 do radnych wiele krytycznych opinii. 

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

terenie dzielnicy, lokalnej prasie opublikowane zostały ogłoszenia mające na celu uzyskanie 

jak najbardziej reprezentatywnej opinii mieszkańców na temat zmian w komunikacji miejskiej, 

które weszły w Ŝycie 1 lipca 2010 r. Wyniki tych konsultacji, posłuŜyły do opracowania zmian 

w funkcjonowaniu tras autobusów na osiedlach: Tarchomin i Nowodwory i decyzją radnych 

dzielnicy Białołęka zostały skierowane w październiku do II etapu konsultacji internetowych. 

Konsultacje 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 przesiadkowego 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 wysiadających z metra nie wsiada na 

pętli Marymont do autobusów, tylko idzie na przystanek Parka Kaskada 05 oczekując na 

najbliŜszy, odpowiadający im autobus. Zatrzymanie linii ekspresowych na Ŝądanie na ww. 

przystanku przyniosłoby korzyści tym pasaŜerom bez zbytniego opóźnienia podróŜy 

pozostałych pasaŜerów, którzy jadą liniami ekspresowymi z pętli Marymont. 

Po przeprowadzeniu drugiej tury konsultacji, ograniczonej do ankiety internetowej, 

zapytano takŜe bezpośrednio pasaŜerów autobusów linii 508, dla których uruchomienie 

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

odczuwalne. Ankiety przeprowadzone w autobusach linii 508 w grudniu 2010 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 pasaŜerów linii 508 (przeciw: ok. 

27%). 

W związku z powyŜszym Rada Dzielnicy Białołęka wnioskuje o przywrócenie 

popołudniowych kursów dla linii E-8 z częstotliwością co 6 minut w porze największego 

zapotrzebowania oraz wprowadzenie dodatkowego przystanku w stronę Tarchomina (Park 

Kaskada 05) na Ŝądanie. 


