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 Zarządu Transportu Miejskiego 
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znak: E-8/03/2015 
 
dotyczy:  zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii E-8 oraz 101. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 
 Z uwagi na nieuchronnie zbliżający się koniec wakacji i co za tym idzie wzrost liczby pasażerów 

dojeżdżających od września z Nowodworów do metra, proszę o zaplanowanie takiej liczby kursów linii E-8, 

aby ich ogólna liczba w godzinach szczytu porannego była większa niż przed wakacjami. 

 W przypadku pasażerów linii E-8 nie można liczyć na to, że część pasażerów jadących tym autobusem 

(a wsiadających na przystanku Stefanika lub wcześniejszych), dojeżdżając do przystanku Mehoffera, 

przesiądzie się do tramwaju linii nr 2. Z kolei na przystanku Mehoffera, zauważyłem prawidłowość, że 

pasażerowie dochodzący na ten przystanek z kwartału ulic: Światowida, Mehoffera, Pancera i Świderskiej 

(obszar zabudowy wielorodzinnej, wysokiej) praktycznie w całej swej liczebności oczekują na autobus linii E-8 

(do tramwaju mają najdalej – muszą przejść na przeciwległą stronę skrzyżowania ul. Światowida/Mehoffera. Z 

kolei pasażerowie dochodzący na przystanek Mehoffera z obszaru ograniczonego ulicami: Światowida, 

Mehoffera, Myśliborską wybierają oczekiwanie na autobus / tramwaj mniej więcej po połowie. Jedynie 

pasażerowie z odległego rejonu ul. Strumykowej niemal w całości wsiadają do tramwaju. Tych ostatnich jest 

jednak najmniej w stosunku do dwóch pierwszych grup. Także należy przyjąć, że linia 2 nie jest zachęcającą 

alternatywą w dojazdach do metra dla mieszkańców Nowodworów i pasażerów linii E-8 będzie przybywać do 

czasu przedłużenia linii tramwajowej do Nowodworów. Tym samym konieczne będzie zwiększenie 

częstotliwości linii E-8 po wakacjach. Proszę o uwzględnienie wniosku. 

 

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