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znak: 176/05/2014 
 
dotyczy:  koniecznej zmiany trasy linii 176. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 

 Ze względu na wpływające do mnie uwagi mieszkańców korzystających z linii 176 odnośnie 

przedłużenia linii 176 do metra Dw. Wileński (wkrótce otwarcie), zwracam się z wnioskiem o taką modyfikację 

trasy tej linii. 

 Analizując sytuację i obecną trasę (pętla na pl. Hallera), uważam że bez konieczności kierowania 

dodatkowych wozów do obsługi tej linii, jej trasę można wydłużyć ulicami: … Szymanowskiego – 

Dąbrowszczaków – pl. Hallera – Jagiellońska – Al. Solidarności – Targowa. Powrót: Targowa – Ratuszowa – 

Jagiellońska – pl. Hallera – Dąbrowszczaków – Szymanowskiego - … . Teoretycznie możliwy jest powrót 

ulicami: Targową – Ratuszową – Dąbrowszczaków – Szymanowskiego, ale brak przystanku na ul. 

Dąbrowszczaków lub Szymanowskiego byłby dużą niedogodnością dla mieszkańców. Ponadto nawet, gdyby 

nowy przystanek powstał w rejonie skrzyżowania ulic: Dąbrowszczaków i Szymanowskiego, to jego lokalizacja 

spowodowałaby, że linia 176 zostałaby usunięta z przystanku Dąbrowszczaków02, a jeśli nowy przystanek 

byłby na ul. Szymanowskiego (tuż po skręcie z ul. Dąbrowszczaków), to powodowałby konieczność 

zatrzymania na nim linii: 135 i 212. 

 Ewentualny brak możliwości postoju autobusu 176 przy ul. Targowej można rozwiązać w taki sposób, 

że linia ta miałaby dwukrotnie wydłużony postój w Choszczówce, a przystanek na ul. Targowej byłby 

przelotowy. 
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