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znak: E-8/01/2015 
 
dotyczy:  zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii E-8 oraz 101. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 
 W związku z nagłym okrojeniem liczby kursów linii E-8 w porannym szczycie, wyrażam w imieniu 

mieszkańców Nowodworów stanowczy protest przeciw tak drastycznym cięciom w kursach tej linii 

autobusowej. 

 Do niedawna linia E-8 w porannym szczycie kursowała z częstotliwością co 4 minuty. Obecnie co 5-6 

minut. Oznacza to, że wycofano 6 autobusów mogących pomieścić ok. 1000 pasażerów. W zamian zaoferowano 

tym pasażerom … Nie bardzo wiem jaką alternatywę. Tramwaj linii nr 2 (kursy co 4 minuty). Linię 101 

okrojoną o 2 kursy w szczycie porannym? Inne rozwiązanie? Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że 

tramwaj linii nr 2 jeszcze nie dojeżdża do Nowodworów, tylko kończy trasę na Tarchominie. 

 Swoimi działaniami, ZTM doprowadził do sytuacji, w której pasażerowie autobusów mdleją podczas 

jazdy do pracy – jest tak ciasno w autobusach. 

 Ponadto już zaobserwowałem powrót pasażerów do komunikacji indywidualnej, a przecież celem ZTM 

nie jest promowanie komunikacji indywidualnej! 

 W związku z powyższym proszę o przywrócenie kursowania linii E-8 z częstotliwością przynajmniej co 

5 minut do godz. 8:20, a dopiero po tej godz. obniżenie częstotliwości E-8 do co 6 minut, a potem do co 8 

minut. W przeciwnym wypadku liczba samochodów na ulicach Warszawy zamiast maleć, zacznie wzrastać. 

 

Zgodnie z art. 391 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: wojtum@gazeta.pl 

. 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Wspólnota Samorządowa Gospodarność 


