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 Sz. P. Wiesław Witek 
 Dyrektor 
 Zarządu Transportu Miejskiego 
 ul. Żelazna 61 
 00 – 848 Warszawa 
 
znak: 176/04/2014 
 
dotyczy:  koniecznej zmiany rozkładu jazdy i taboru na linii 176. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 
 Ostatnio w sprawie linii 176, ponownie otrzymałem sygnały od mieszkańców, m.in.: 
 
„Mam ostatnio przykrą przyjemność korzystania z tej linii. Linię ta obsługują pojazdy marki SOLBUS w 
takim stanie technicznym, że mam wrażenie że nie powinny one być dopuszczone do ruchu., ale mo-
że się mylę. 
Pojazdy te są tak małe, wyposażone tylko w dwoje drzwi, że młodzież jadąca do szkół nr 110 i gimna-
zjum przy ul. Przytulnej nie mieści się do pojazdu już od ul. PKP Płudy. Po drodze jest jeszcze wiele 
przystanków na których nie można już wsiąść. Szkoły są małe i zaczynają pracę od 8.00 gimnazjum 
od 8.15. Zajęcia kończą się od 14.00. Po tej godz. do autobusu stojącego na pętli na Choszczówce 
nie mogą wejść wszyscy uczniowie nie mówiąc już o innych chętnych . 
Może udałoby się Panu złożyć interpelację w tej sprawie. Oczywiście nie w sprawie pracy szkół na 
dwie zmiany, ale puszczenia na tej linii pojazdów nieco większych, kiedyś jeździły jelcze, a nawet 
solarisy niskopodłogowe. 
Rozkład jazdy tej linii uległ zmianie na gorsze, kiedyś były trzy w trakcie godz. zegarowej, a teraz tylko 
2, co pół godz. Logicznie myśląc skoro jest kursów mniej, to nie powinno zmniejszać się dodatkowo 
gabarytu pojazdów..” 
 
 Proszę o kontrolę stanu technicznego taboru obsługującego linię 176 oraz o zobo-
wiązanie przewoźnika do wysyłania na tę linię większych pojazdów. 
 
Zgodnie z art. 391 KPA odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 
wojtum@gazeta.pl 
 

 

                   Wojciech Tumasz 


