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Szanowny Panie Prezydencie ! 
 
 W listopadzie 2007 r. Rada Dzielnicy Białołęka podjęła uchwałę Nr XVIII/92/07 w sprawie 
wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie działań zmierzających do zmiany obecnych tras 
linii autobusowych w Dzielnicy Białołęka. 
W uchwale tej Rada Dzielnicy w 13 punktach zebrała prośby mieszkańców dzielnicy dotyczące 
oczekiwanych zmian w funkcjonowaniu komunikacji w dzielnicy Białołęka. 
W jednym z punktów (nr 11) był punkt określający kształt linii 503 w dzielnicy: 
„Zmiany na linii 503: Wprowadzenie dla tej linii trasy: pętla Nowodwory – Światowida – 
Modlińska i dalej bez zmian; Dodanie dla tej linii przystanku Białołęka-Ratusz jako na Ŝądanie.” 
 
 Pismem z dnia 12 lutego 2008 r. (znak: BD-KP/AKc/0562-23/920/2008) przekazał Pan, 
Panie Prezydencie do Rady Dzielnicy informację, w której zapewnił Pan, Ŝe: „ZTM planuje 
skierowanie linii 503 przez ul. Światowida zgodnie z wnioskiem dzielnicy. Zmiana miałaby nastąpić 
po tegorocznych feriach zimowych. 
Obecnie mamy listopad i od czasu zakończenia tegorocznych ferii zimowych minęło ponad 8 
miesięcy. Tymczasem zmian na linii 503, której Mieszkańcy (którzy widzą taką trasę linii 503 
jako o wiele lepszą) oraz Rada Dzielnicy wyczekują, nie ma.  
 Bardzo proszę o informację, co jest przyczyną braku zmiany? Zmiany, której sami 
mieszkańcy – pasaŜerowie oczekują. 
 Obawiam się, Ŝe Pan, Panie Prezydencie został wprowadzony w błąd przez ZTM, gdyŜ w 
rzeczywistości zmian w trasie linii 503 nie planowano – inaczej przecieŜ zostałyby wprowadzone, 
czy to po feriach zimowych 2008 roku, czy teŜ w czerwcu lub ostatecznie we wrześniu. Obecne 
zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej po uruchomieniu I linii metra równieŜ nie 
przewidują postulowanych przez Radę Dzielnicy i mieszkańców zmian w funkcjonowaniu linii 503. 
 Wielka szkoda, gdyŜ jak wspomniałem oczekują jej sami mieszkańcy -  pasaŜerowie linii 
503, korzystający z niej codziennie. Dowodem na to są dwa pisma dostarczone do ZTM-u, w 
których zostały udokumentowane głosy popierające zmiany na tej linii (załączam). 
 
 Mam nadzieję, Ŝe dla Pana waŜny jest głos mieszkańców naszej dzielnicy – Białołęki, w 
kwestiach tak bezpośrednio dotyczących mieszkańców jak lokalna zmiana trasy linii 503 w 
dzielnicy. Lokalna i niewpływająca na funkcjonowanie linii 503 w pozostałej części miasta. 
 
Załączniki – pisma wymienione w treści 
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