
Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. 

 

 

 

My, niżej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy 

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

obniżenia częstotliwości kursowania linii 508 w popołudniowym szczycie. 

Wnioskujemy o wprowadzenie wymienionej uchwały do porządku obrad najbliższej 

sesji Rady Dzielnicy Białołęka. 

 
 

Wnioskodawcy 
 



Uchwała Nr 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia ……………… 2011 roku 
 
w sprawie: przywrócenia kursowania linii E-8 po południu, kosztem obniżenia 
częstotliwości kursowania linii 508 w tym czasie. 
 
 
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 zapoznaniu się z odpowiedzią z Biura Drogownictwa i 

Komunikacji na uchwałę nr V/28/11 z dnia 25 stycznia 2011 r., ponownie zwraca się 

do Prezydenta m.st. Warszawy o natychmiastowe przywrócenie popołudniowych 

kursów linii E-8, kosztem obniżenia częstotliwości kursowania linii 508 w 

popołudniowym szczycie. 

 

§ 2 

Rada Dzielnicy Białołęka podtrzymuje swoją opinię, że popołudniowe kursy linii E-8, 

w porze największego obłożenia kursów, powinny odbywać się z częstotliwością co 6 

minut, a tym samym kursowanie linii 508 popołudniem również 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 żądanie - 

Park Kaskada 05 (przystanek tylko w stronę Tarchomina). 

 

§ 4 

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

Warszawy, radnym m. st. Warszawy wybranym z okręgu nr 6 (Białołęka – Praga 

Północ). 

 

 

                                                 
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 życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
         Przewodniczący Rady  
       Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  
 
 
            Paweł Tyburc 



Uzasadnienie 

 
 
 

 Brak popołudniowych kursów linii E-8 cały czas mocno daje się we znaki 

mieszkańcom północnego Tarchomina oraz całego osiedla Nowodwory. Należy podkreślić, 

że próba porównania linii ekspresowej E-4 do linii ekspresowej E-8 jest chybiona, ze względu 

na stopień skomplikowania trasy obu linii na osiedlach Tarchomin i Nowodwory oraz 

częstotliwości z jaką obie linie by jeździły, o ile zdecydowałoby o przywróceniu kursów E-8 

po południu z częstotliwością co 6 minut w porze największego zapotrzebowania (np. 15:30 

– 19:00). Linia ekspresowa E-4 nie jedzie do pętli Tarchomin najkrótszą możliwą trasą (czyli 

ulicami Modlińską, Światowida), tylko dojeżdża do niej poprzez ulice Myśliborską, Porajów i 

Świderską. To powoduje, że ma ona zauważalnie dłuższy czas przejazdu do tej pętli, niż 

gdyby jej trasa miała przebieg tylko ulicami Modlińską i Światowida. Ponadto linia E-4 

kursuje co 10 minut, a nie co 6 minut, jak wnioskuje Rada Dzielnicy w przypadku 

przywrócenia popołudniowych kursów linii E-8. Oba powyższe czynniki powodują, że z jazdy 

linią E-4 rezygnuje wielu potencjalnych pasażerów tej linii i wybierają oni 3-krotnie częstszą 

linię 508, która jadąc krótszą trasą w okolice pętli Tarchomin dociera do tej pętli w czasie 2-3 

minut dłuższym niż autobusy linii E-4 jadące do tej pętli dookoła (ulicami: Myśliborską, 

Porajów). 

W przypadku przywrócenia popołudniowych kursów linii E-8 i zrównania 

częstotliwości tych kursów z częstotliwością kursów linii 508, obłożenie pasażerami kursów 

linii E-8 byłoby nieporównywalnie wyższe niż obłożenie kursów linii E-4 – podobnie jak ma to 

miejsce w porannym szczycie, gdy obie linie kursują z diametralnie różną częstotliwością. Z 

punktu widzenia wydatkowania kwot na wozokilometry również wprowadzenie linii E-8 

kosztem funkcjonowania linii 508 w obecnej postaci nie przyniesie zwiększenia ogólnej ilości 

wozokilometrów w dzielnicy Białołęka (co drugi kurs 508 staje się kursem E-8 po tej samej 

trasie). 

Podsumowując, Rada Dzielnicy uważa, że ZTM niesłusznie porównuje obie linie 

ekspresowe i na podstawie obserwacji jednej z tych linii (E-4) wyciąga wnioski co do 

przyszłego funkcjonowania linii ekspresowej E-8 po południu, w sprawie której Rada 

Dzielnicy wyrażała już jednoznaczną opinię zbieżną z głosami większości pasażerów, 

których istnienia nie dostrzega ZTM. 

Rada Dzielnicy Białołęka w dalszym ciągu wnioskuje też wprowadzenie dodatkowego 

przystanku dla linii ekspresowych w stronę Tarchomina (Park Kaskada 05) na żądanie, co 

ułatwi przesiadki pasażerom po południu przy powrotach z pracy (łatwa przesiadka z 

tramwaju jadącego ul. Słowackiego). 


