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dotyczy:  korekty rozkładu jazdy linii 509 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 W związku z sygnałami od mieszkańców w sprawie złych warunków jazdy linią 509 w 
popołudniowym szczycie (przepełnione autobusy), zwracam się z wnioskiem o zwiększenie 
częstotliwości kursowania linii 509 od ok. godz. 14-tej w kierunku Nowodworów. 
 Od początku roku szkolnego, dzień w dzień, od przystanku Dw. Wileński tłok w auto-
busie linii 509 w stronę Nowodworów jest tak duży, że wiele osób czekających na przystanku 
nie ma możliwości aby się dostać do środka. Analizując obecny rozkład jazdy dla linii 509 w 
dni powszednie i w dni wolne widać, że liczba kursów w godzinach popołudniowych między 
14, a 15-tą jest identyczna we wszystkie dni tygodnia (co 10 minut). Między godz. 15, a 16-tą 
dodano tylko jeden dodatkowy kurs. Zdaniem mieszkańców, rozkład jazdy linii 509 na tak 
kluczowej trasie został absurdalnie okrojony, nie sprawdzając nawet jakie jest faktyczne za-
potrzebowanie. Przecież w dni powszednie jeździ nieporównywalnie więcej pasażerów niż w 
soboty i święta!!! Bardzo wielu mieszkańców Warszawy kończy pracę o godzinie 14 lub 15 i 
już wtedy nie może dostać się do autobusu, ponieważ  jest tak zapchany. 
 
Cytując jeszcze mieszkańców: 
„Miasto ciągle podnosi ceny biletów nie robiąc nic, aby zapewnić pasażerom chociażby humanitarne 
warunki przewozu! Zapewniam Pana, że bydło w transporcie ma więcej miejsca niż pasażerowie linii 
509.” 
Trudno nie zgodzić się z tymi słowami. 
 Rozwiązaniem sytuacji byłoby wprowadzenie częstotliwości co 7-8 minut dla linii 509 
od ok. 14:30 lub tzw. wtyczek. Pozwoliłoby to na rozładowanie tłoku w autobusach linii 509. 
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