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 Sz. P. Leszek Ruta 
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znak: 176/02/2012 
 
dotyczy:  funkcjonowania linii 176 od 16 stycznia 2012 r. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 

 Dziękuję bardzo za odpowiedź z dnia 05 marca 2012 r. (znak: ZTM/P- 6106/216/1-
12/JK). Niestety nie wyczerpuje ona w pełni tematu linii 176. 
 
 Niewątpliwie zadbał Pan o minimalizację kosztów ponoszonych przez miasto na 
obsługę linii 176. Skracając trasę nie zwiększył częstotliwości kursowania linii, co choć w 
części rekompensowałoby mieszkańcom inną trasę. Moim zdaniem nie brano też pod uwagę 
tego, że wiele osób korzystało z linii 176 jadąc do np. Domu Kultury Świt, czy szkół przy ul. 
Bartniczej. Gdyby gruntowniej przeanalizowano potoki pasażerskie na tej linii oraz źródła i 
cele podróży, to z pewnością linia 176 jechałaby chociażby do ul. Budowlanej, a następnie 
skręcała w Matki Teresy z Kalkuty i Rembielińską oraz Bartniczą wracała na Wysockiego i 
dalej autobus jechałby w kierunku Choszczówki. 
 
 Utrudnienia w ruchu spowodowane przebudową Trasy Toruńskiej są wyolbrzymione 
– zator uliczny na ul. Marywilskiej szybko się rozładowuje, a ponadto z chwilą zakończenia 
prac przez JP AVAX (tj. ok. 2 miesiące) przestanie istnieć. 
 
 Wskazane przez Państwa przyczyny opóźnień występujące na linii 176 (trasa przez 
ul. Starzyńskiego) są także do wyeliminowania poprzez skierowanie linii 176 od ronda Żaba 
ulicami: 11 listopada – Ratuszowa – Dąbrowszczaków – pl. Hallera. 
 
 W kwestii zwiększenia częstotliwości kursowania linii 176 odpowiedź skupia się na 
kursowaniu w dni wolne, podczas, gdy wniosek o zwiększenie częstotliwości obejmowała 
także dni robocze. Przy czym obecne skomunikowanie linii 176 z odjazdami / przyjazdami 
pociągów SKM/KM na przystanek Warszawa – Płudy jest w przypadku wielu kursów czysto 



teoretyczne: autobus podjeżdża pod przystanek w momencie, gdy pociąg hamuje i 
zatrzymuje się, co zmusza pasażerów do pośpiechu przy przesiadce i osłabieniu czujności 
przy przechodzeniu przez tory. 
 
Jeszcze raz proszę o pozytywne rozpatrzenie pierwotnego wniosku dotyczącego linii 176. 
 

 

                   Wojciech Tumasz 
 
 


