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znak: 176/06/2014 
 
dotyczy:  koniecznej zmiany trasy linii 176. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 

 Dziękuję za odpowiedź z dnia 29 grudnia 2014 r. (znak: ZTM-NR-651-6-2-14/LFI) w sprawie wniosku 

dotyczącego wydłużenia linii 176 do metra Dw. Wileński. 

 Odnosząc się do Państwa sprzeciwu wobec wydłużania trasy linii 176 ze względu na konieczność 

zwiększenia liczby wozów obsługujących tę trasę, aby utrzymać obecną częstotliwość (co 30 minut przez cały 

dzień) linii oraz przewidywania dotyczące niepunktualności w kursowaniu linii po jej wydłużeniu, podaję że 

trasa linii 176 po jej wydłużeniu wynosiłaby ok. 14,5 km długości, tj. o ok. 1 km więcej w jedną stronę niż jej 

obecna długość. 

W tej chwili linia 176 pokonuje ok. 13,5 km trasę w 28 minut i pełną pętlę (kurs) wykonuje w 56 minut. 

Ponieważ w każdej godzinie pracy kierowca powinien mieć zapewnione 15 minut przerwy, to przy 56 minutach 

pełnego kursu przysługuje kierowcy ok. 19 minut przerwy. Łącznie daje to 75 minut czasu pracy dla kierowcy 

w jednym pełnym kursie. Przy częstotliwości kursowania co 30 minut wystarczą 2 wozy i jeden dodatek 

wykorzystywany w ½, aby zapewnić tę częstotliwość (przy 2 wozach kurs byłby co 37,5 minuty). 

Po wydłużeniu trasy do Dw. Wileńskiego, łączny rozkładowy czas przejazdu zwiększyłby się o ok. 4 minuty i 

wyniósłby ok. 30 minut w jedną stronę (60 minut w obie strony), zatem kierowca musiałby mieć zapewnione 20 

minut przerwy. Łącznie dałoby to 80 minut i aby utrzymać częstotliwość co 30 minut potrzebne byłyby dalej 2 

wozy i jeden dodatek, tylko wykorzystywany w 2/3. 

To pokazuje, że aby utrzymać obecną częstotliwość 176 na wydłużonej trasie nie trzeba by było angażować 

większej liczby wozów, bo linia i tak jest już obsługiwana przez 3 wozy. 

Skrócenie linii do Budowlanej powoduje, że trasa miałaby ok. 10,5 km długości w jedną stronę i trasę tę 

autobus pokonywałby w ok. 22 minuty (pełny kurs w 44 minuty). Kierowca musiałby mieć ok. 14,5 minuty 

przerwy, co dałoby łącznie ok. 58,5 minuty na wykonanie pełnego kursu. Przy częstotliwości co 30 minut 
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wystarczyłyby 2 wozy, przy częstotliwości co 20 minut potrzebne byłyby 3 wozy, a przy częstotliwości co 15 

minut 4 wozy. 

Powyższe świadczy o tym, że: 

1. do obsługi wydłużonej do Dw. Wileńskiego trasy z częstotliwością co 30 minut potrzebne byłyby 3 

wozy. 

2. do obsługi skróconej do ul. Matki Teresy z Kalkuty trasy z częstotliwością co 20 minut także byłyby 

potrzebne 3 wozy. 

3. do obsługi skróconej do ul. Matki Teresy z Kalkuty trasy, ale z częstotliwością co 15 minut byłyby 

potrzebne już 4 wozy, tj. linia wymagałaby zaangażowania dodatkowych wozów. 

4. do obsługi wydłużonej do Dw. Wileńskiego trasy, ale z częstotliwością co 20 minut potrzebne byłyby 

także 4 wozy. 

 

 Oczywiście w dalszym ciągu wnioskuję o wydłużenie linii 176 do metra Dw. Wileński, gdyż 

wydłużenie trasy nie pociągnęłoby za sobą zbytniego pogorszenia punktualności kursowania tej linii – autobus 

176 największe opóźnienia łapie na odcinku przejazdu ul. św. J. Odrowąża. Na dalszej trasie (ulicami Pragi 

Północ) porusza się już swobodnie i tak samo poruszałby się na trasie wydłużonej do Dw. Wileńskiego. 

 

 Abstrahując od wniosku o wydłużenie trasy linii 176 do Dw. Wileńskiego, skrócenie trasy 176 do 

Bródna nie tak dawno Państwo próbowali wprowadzić i spotkało się to z dużym oporem mieszkańców Białołęki 

(i Choszczówki, i Płud, i Marcelina). Czy zatem jest sens dalej forsować temat skrócenia trasy 176, który 

Państwo podejmują? W powyższej sytuacji kluczowe jest określenie w jakich godzinach szczytu porannego i 

popołudniowego linia 176 na skróconej trasie kursowałaby z częstotliwością co 15 minut? Proszę o odpowiedź. 

 

 Ponieważ zapowiedział Pan dyskusje z zainteresowanymi mieszkańcami na temat trasy linii 176, a 

jednocześnie zastrzegł Pan, że wydłużenie trasy linii 176 nie jest brane pod uwagę, to aby dać możliwość 

podjęcia decyzji przez pasażerów, proszę przedstawić mieszkańcom pełny obraz sytuacji i wybór między: 

a) pozostawieniem linii 176 bez zmian 

b) skrócenie trasy linii 176 z podaniem dokładnych częstotliwości kursowania w każdej godzinie 

c) wydłużenie trasy linii 176 przy pozostawieniu częstotliwości kursowania bez zmian. 

Tylko taki wybór zapewni mieszkańcom komfort podjęcia decyzji i sprawi, że ta decyzja będzie podjęta po 

uwzględnieniu każdej rozważanej przez ZTM opcji. 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Wspólnota Samorządowa Gospodarność 


