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znak: 176/01/2011 
 
 
dotyczy:  funkcjonowania linii 176, rodzaju taboru obsługującego tę linię oraz kursów SKM na linii S-9. 
 
 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 

 Na moje ręce trafiły ostatnio uwagi mieszkańców Choszczówki dotyczące 
funkcjonowania linii 176. Mieszkańcy skarżą się na podróż w karygodnych warunkach, w 
jakich rano dojeżdżają do pracy mieszkańcy osiedli: Choszczówka i Płudy. 
  
Mieszkańcy m.in. podnoszą: 
„Od ok. miesiąca z linii 176 zostały wycofane 'normalne' autobusy, które zastąpiono 'krótkimi' co 
powoduje, iż już na ul. Polnych Kwiatów lub Rondzie Starzyńskiego pojazdy te są przepełnione! 
Dodatkowo chroniczne korki na ul. Marywilskiej, powodujące, iż ok. 30 min. czeka się by przejechać 
wzdłuż mostu Grota powodują poranny wyjazd do pracy "bardzo uciążliwym". Co będzie latem?! 
Dlaczego po ukończeniu robót na ul. Bohaterów nie przywrócono kursowania normalnych autobusów 
176?! (W czasie robót na ul. Bohaterów był tam ruch jednostronny i 'małe' autobusy musiały jechać 
bocznymi drogami na Choszczówkę).  
  
    Niestety podobnie jest na linii S-9 z Legionowa. Np. o godzinie 8:10 podjeżdża pociąg składający 
się tylko z 3 małych segmentów. Jest on tak przepełniony, iż na stacji Płudy nie można już wejść do 
składu ! O warunkach podróżowania takim pociągiem nawet nie wspominając.” 
  
 Bardzo proszę o ustosunkowanie się do zarzutów mieszkańców, które po 
wyrywkowych obserwacjach potwierdzam. 
  
 Proszę o informację czy i kiedy zostaną skierowane pojemniejsze autobusy do 
obsługi linii 176 w godzinach największego obłożenia tej linii? 



  
 Proszę także o działania zmierzające do wydłużenia pociągu linii S-9 wymienionego 
w treści, składającego się obecnie z jednej jednostki, tak aby składał się on z 2 jednostek 
EZT. 
 

Do wiadomości: 

Burmistrz Dzielnicy Białołęka 
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