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Termin 
 

 
20 grudnia 2017  – 30 kwietnia 2017 

  

Liczba 
uczestników 

 

 
 
95 osób 
 

  

Organizatorzy 
 
 
 
 

Przedmiot 
konsultacji 

 

 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia  
we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej 
 
 
 

Trudnym do wymówienia słowem "remarszrutyzacja" określamy 
zestaw działań związanych z rozbudową i modyfikacją organizacji 
miejskiego transportu publicznego, czyli komunikacji miejskiej. 

W ostatnich latach w Toruniu nastąpiły istotnie zmiany - powstały 
nowe osiedla mieszkaniowe, m.in. tzw. osiedle JAR, zwiększyła się 
liczba osób zamieszkujących lewobrzeżną część miasta, pojawiły się 
nowe odcinki szkieletowego układu drogowego: most drogowy gen. 
Elżbiety Zawackiej czy trasa średnicowa północna nosząca imię 
Prezydenta Władysława Raczkiewicza. Wpłynąło to znacząco na 
sposób przemieszczania się po mieście, w tym także na 
funkcjonowanie komunikacji miejskiej.  Zaszły także ważne zmiany w 
ofercie biletowej - wprowadzono bilety czasowe, które ograniczyły w 
znacznym stopniu koszt korzystania z połączeń przesiadkowych, a od 
nowego roku (2018) mamy także nowe bilety okresowe i nowy 
regulamin przewozowy w komunikacji. Już za kilka lat, bo od 2021 
roku, będziemy mogli korzystać z trasy tramwajowej na Chełmińskim 
Przedmieściu, która poprowadzi aż do nowego tzw. osiedla JAR. 

To wszystko skłania do rozpoczęcia dyskusji na temat przyszłego 
kształtu sieci komunikacji miejskiej w Toruniu, sposobu organizacji 
przejazdów na poszczególnych liniach czy też wzajemnych relacji 
pomiędzy tymi liniami. 
 
Głównym celem remarszrutyzacji w Toruniu jest podniesienie 
efektywności podróżowania komunikacją miejską poprzez realizację 
następujących działań: 

• uwzględnienie w sieci transportowej Torunia nowych linii 
tramwajowych - do tzw. osiedla JAR, 

• wprowadzenie modułowych częstotliwości kursów (np. co: 
10, 12, 15, 20, 30 i 60 minut) - dzięki temu autobusy 
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konkretnych linii kursowałyby w poszczególnych godzinach 
w tych samych odstępach czasowych, np. autobus linii nr 15 
kursowałby co 20 minut w godzinach: 7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 
8:30,. 8:50, itd.), 

• wprowadzenie przemienności odjazdów na wspólnych 
odcinkach tras, tj. cyklicznie powtarzających się, w miarę 
możliwości równych odstępów pomiędzy odjazdami 
poszczególnych  autobusów z danego przystanku, 

• wyeliminowanie dublowania się tras tramwajowych i 
autobusowych, 

• zwiększenie częstotliwości kursów na głównych ciągach 
komunikacyjnych, 

• wprowadzenie linii osiedlowych dowożących do linii 
tramwajowych lub autobusowych o wysokich 
częstotliwościach kursów. 

 
W ramach konsultacji społecznych chcieliśmy poznać opinię 
mieszkańców na temat wyżej wymienionych zagadnień: 

• Co sądzą o propozycjach obsługi tzw. osiedla JAR jedną lub 
dwiema liniami tramwajowymi? 

• Jak oceniają pomysł wprowadzenia modułowych 
częstotliwości kursów? 

• Co sądzą o przemienności kursów, pomyśle 
wyeliminowania dublowania się tras tramwajowych i 
autobusowych, zwiększenia liczby kursów na liniach 
głównych oraz wprowadzeniu linii osiedlowych? 

• Chcemy też poznać propozycje dotyczące oczekiwanych 
zmian w przebiegu tras linii autobusowych. 

Do Urzędu Miasta wpłynął również wniosek z propozycją 
rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i 
uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. 
Piłsudskiego. Według tej koncepcji autobusy kursujące po 
lewobrzeżu dojeżdżałyby na przykład do Dworca Głównego. Stąd zaś 
- do alei Solidarności, funkcjonowałaby linia wahadłowa. Natomiast 
autobusy na prawym brzegu Wisły dojeżdżałyby tylko do alei 
Solidarności. Zatem podróże wykonywane obecnie jednym 
autobusem należałoby pokonać przynajmniej z jedną przesiadką. 

Ponieważ pomysł ten wpłynąłby rewolucyjnie na możliwości 
korzystania z przejazdów na terenie miasta zadecydowano, że 
zostanie on również poddany konsultacjom społecznym. 
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Akcja 
informacyjno-
promocyjna 

 
 
 
 
 
 
 

Przebieg 
konsultacji 

 
Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców. Zastosowano następujące narzędzia 
komunikacyjne: 
ü serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: www.torun.pl,  

www.konsultacje.torun.pl   
ü informacje przesłana do rad okręgów 
ü informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 
ü informacje w mediach lokalnych 

 
 
 
Harmonogram konsultacji społecznych  
-   20 grudnia 2017 r. - początek konsultacji społecznych 
-   20 grudnia 2017 r. – 30 kwietnia 2018 r. - zgłaszanie uwag  
-   30 kwietnia 2018 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
 
Etap zgłaszania uwag 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z 
Wydziałem Gospodarki Komunalnej, przeprowadził w terminie 20 
grudnia 2017 – 30 kwietnia 2018 r. konsultacje społeczne dotyczące 
organizacji linii autobusowych i tramwajowych w naszym mieście. 

W ramach konsultacji zostały przedstawione mieszkańcom 
podstawowe założenia remarszrutyzacji w Toruniu. Głównym celem 
działań związanych z rozbudową i modyfikacją organizacji miejskiego 
transportu publicznego miało być podniesienie efektywności 
podróżowania komunikacją miejską. 

W ramach konsultacji społecznych zapytano torunian o opinię na 
temat: 

• propozycjach obsługi tzw. osiedla JAR linią tramwajową, 
• pomysłu wprowadzenia modułowych częstotliwości kursów, 
• przemienności kursów oraz pomysłu wyeliminowania 

dublowania się tras tramwajowych i autobusowych,  
• zwiększenia liczby kursów na liniach głównych oraz 

wprowadzeniu linii osiedlowych 
• propozycji dotyczących oczekiwanych zmian w przebiegu 

tras linii autobusowych. 

Ponieważ przed rozpoczęciem konsultacji społecznych dotyczących 
remarszrutyzacji do Urzędu Miasta wpłynął wniosek z propozycją 
rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i 
uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. 
Piłsudskiego, która wpłynęłaby rewolucyjnie na możliwości 
korzystania z przejazdów na terenie miasta, w ramach konsultacji 
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zapytano mieszkańców również o opinię w tej sprawie. 

W czasie konsultacji mieszkańcy swoje uwagi przekazywać mogli za 
pomocą poczty elektronicznej lub/oraz na  jednym ze spotkań  
Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego z mieszkańcami. Swoje 
uwagi oraz opinie przekazało do Urzędu Miasta 95 osób. 57 uwag 
dotyczyło zagadnień, które stanowiły bezpośredni przedmiot 
konsultacji, pozostałe uwagi to pojedyncze wnioski i postulaty 
mieszkańców dotyczące m.in.: 

• korekty czasu odjazdu oraz tras przejazdów konkretnych linii 
autobusowych oraz tramwajowych, 

• propozycji uruchomienia nowych połączeń w komunikacji 
miejskiej, 

• standardów podróży w środkach komunikacji miejskiej. 

 Poniżej zestawienie opinii, o które poproszono torunian w ramach 
konsultacji: 

1) Opinia dotyczącą skierowanie do tzw. osiedla JAR  dwóch linii 
tramwajowych, które otrzymałyby nowe numery: 

• Linia nr 6 - z osiedla Na Skarpie do tzw. osiedla JAR 
• Linia nr 7 - z pętli przy Motoarenie do tzw. osiedla JAR 

Trasy obu linii łączyłyby się na węźle w alei Solidarności i dalej 
przez Szosę Chełmińską i ulicami Długą, Legionów, Polną oraz 
Watzenrodego obie linie docierałyby do tzw. osiedla JAR. 

• 86% uwag przychylnie odnoszących się do poprowadzenia 
obydwu linii tramwajowych przez osiedle tzw. JAR 

• 14% opinii nieprzychylnych  

Większość opinii dotyczących obsługi osiedla tzw. JAR dwiema 
nowymi liniami tramwajowymi, to głosy popierające uruchomienie 
dwóch linii. Mieszkańcom odpowiada pomysł bezpośrednioego 
połączenia tego osiedla zarówno z  wschodnią , jak i zachodnią 
częścią miasta.  

Pojawiły się również pojedyncze głosy dotyczące linii nr 7, które 
sugerowały, że: 
- powinna zostać skierowana w stronię Rubinkowa: z osiedla 
tzw. JAR  przez Szosę Chełmińską, Aleję Solidarności i w lewo, 
w kierunku Placu Daszyńskiego, 
- powinna zostać skierowana do miasteczka akademickiego 
UMK. 
 
2) Opinie w sprawie pomysłu wprowadzenia modułowych 
częstotliwości kursów: 

• 100% uwag pozytywnie opiniujących ww. pomysł 
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3)  Opinie w sprawie wprowadzenia przemienności kursów: 

• 100% opinii przychylnie odnoszących się do tego pomysłu 

4) Opinie w sprawie wyeliminowania dublowania się tras 
tramwajowych i autobusowych: 

• 50% opinii przychylnych 

• 17% opinii nieprzychylnych  

• 33% opinii niejednoznacznych 

Większość uwag dotyczących wyeliminowania dublowania się tras 
tramwajowych i autobusowych, to były opinie pozytywne. Sporo 
mieszkańców wyraziło jednak niejednoznaczne lub negatywne 
zdanie w tej sprawie. Wiązało się ono głównie z wątpliwościami czy 
jeden środek transportu wystarczy aby obsłużyć wszystkich 
pasażerów.  Dodatkowo pojawiły się głosy mówiące o tym, że 
wyeliminowanie dublowania się tras tramwajowych i autobusowych 
może mieć rację bytu jedynie poza godzinami szczytu 
komunikacyjnego. 

5) Opinie w sprawie zwiększenia liczby kursów na liniach głównych 

• 40% opinii przychylnych 

• 20% opinii nieprzychylnych  

• 40% opinii niejednoznacznych 

W tej kwestii głosy mieszkańców są podzielone, a opinie 
niejednoznaczne. Wiąże się to głównie faktem, iż torunianom trudno 
jest oszacować wpływ zwiększenia liczby kursów na liniach 
głównych, na poprawę warunków komunikacyjnych w ramach 
poszczególnych osiedli. Ponadto, część osób stwierdziła, że liczba 
tych kursów jest wystarczająca. 

 

6) Opinie w sprawie wprowadzenia linii osiedlowych 

• 50% opinii przychylnych 

• 25% opinii nieprzychylnych -  

• 25% opinii niejednoznacznych 

Uwagi w sprawie wprowadzenia linii osiedlowych są w większości 
przychylne. Mieszkańcy zaznaczali jednak często, że najważniejszą 
kwestią jest zadbanie o odpowiednią częstotliwość kursów na liniach 
głównych, tak, aby podróż była maksymalnie skrócona w czasie. 

7) opinie dotyczące zmian w przebiegu linii autobusowych 
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Tylko dwie osoby odniosły się do tego pomysłu w sposób ogólny 
wyrażając swoje opinie. Zaznaczyły on, iż w przypadku tej kwestii 
potrzebne są szersze konsultacje i dodatkowe analizy przebiegu 
poszczególnych linii autobusowych. 

8) opinie w sprawie rozdzielenia komunikacji na lewym oraz 
prawym brzegu Wisły i uruchomienia wahadłowej linii 
autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego 

• 100% opinii negatywnych 

W tej kwestii mieszkańcy byli zgodni. Wszystkie otrzymane uwagi 
negowały pomysł rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym 
brzegu Wisły i uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez 
most im. J. Piłsudskiego uznając go za całkowicie nietrafiony oraz 
nieprzystający do warunków komunikacyjnych naszego miasta 
 

 
 

 

Koszty 
 

Przeprowadzenie konsultacji nie wiązało się z dodatkowymi 
kosztami 
 

 

Uwagi 
Podczas konsultacji pojawiło się wiele uwag dotyczących organizacji 
linii autobusowych i tramwajowych w naszym mieście.  Szczegółowe 
zestawienie uwag oraz opinii mieszkańców znajduje się w poniżej: 
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Uwagi mieszkańców 
Opinia mieszkańców w zakresie: 
1) Propozycji obsługi tzw. osiedla JAR linią tramwajową.  

Do obsługi tzw. osiedla JAR zaplanowano skierowanie dwóch linii tramwajowych, które otrzymałyby nowe numery: 

• Linia nr 6 - z osiedla Na Skarpie do tzw. osiedla JAR 
• Linia nr 7 - z pętli przy Motoarenie do tzw. osiedla JAR 

Trasy obu linii łączyłyby się na węźle w alei Solidarności i dalej przez Szosę Chełmińską i ulicami Długą, Legionów, Polną oraz Watzenrodego obie linie 
docierałyby do tzw. osiedla JAR. 

LP. OPINIE MIESZKAŃCÓW 
1. Opowiadam się za propozycją dwóch dodatkowych linii i przedstawioną na mapce z wątpliwością oddalenia linii    od Cmentarza 

Centralnego 
2. Pomysł z tramwajami na JAR- bardzo dobry 
3. Uważam, że jedna linia na osiedle JAR (nr 7) powinna zostać skierowana na miasteczko akademickie UMK. Na osiedlu JAR powstaje 

dużo mieszkań, a część z nich na pewno będzie wynajmowana studentom. Bezpośrednie skomunikowanie osiedla JAR z miasteczkiem 
UMK na pewno ułatwi dojazd na uczelnię, tym bardziej, że coraz więcej wydziałów przenosi się na teren kampusu. Obecnie osiedle JAR 
nie ma żadnego bezpośredniego połączenia z UMK. Po doprowadzeniu tramwaju na teren UMK widać, jak dużo osób z niego korzysta i 
jak mało pasażerów jeździ autobusem nr 15. 

4. Przeprowadziłem się z osiedla Rubinkowo  na osiedle JAR ze względu na ustronne, zalesione miejsce. Czar tego miejsca pryska z dnia na 
dzień. Teraz okazuje się że z okna będę podziwiał torowisko, zasypiał i budził się w takt przyjazdów i odjazdów tramwaju....Las znika w 
tempie jedzonego przez korniki drewna..  Dlaczego przed  sprzedażą mieszkań nie udziela się takich smacznych informacji o 
planowanych inwestycjach tego typu. Tylko teraz - kiedy mieszkanie zostało wykończone w dość wysokim standardzie, podatki 
zapłacone itd.- mam od nowa szukać lokum bo nie pogodzę się z faktem sąsiedztwa linii tramwajowej i w sumie coraz bardziej ruchliwej 
ulicy przejazdowej. Ostatnio badam możliwość otrzymania odszkodowania za taki obrót rzeczy.  
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Podsumowując - za linią tramwajową przebiegającą przez ul. Watzenrodego / Hubego - jestem zdecydowanie na NIE !!! 
5. 6 i 7 myślę , że zaplanowane są optymalnie 
6. Jako mieszkanka OM JAR uważam, że dwie linie tramwajowe prowadzące na to osiedle będą bardzo przydatne mieszkańcom.  
7. Uważam, że tramwaj z JARu powinien jechać w kierunku Rubinkowa, tak by z JARu jechał Szosą Chełmińską, zahaczał o starówkę (Aleja 

Solidarności) i potem skręcał w lewo w kierunku Placu Daszyńskiego.  
Takie połączenie ułatwi też mieszkańcom JARu dostęp do przesiadki kolejowej, tramwaj zatrzymuje się pod kładką przy Dworcu Toruń 
Miasto. Jeżeli tramwaj pojedzie na Motoarenę, to będzie trzeba się przesiadać, a jak państwo wiedzą, NIK niezbyt pochlebnie ocenił 
połączenia w ramach Bit-City. Tramwaj z JARu bezpośrednio na dworzec Toruń Miasto to szansa, by poprawić sytuację wielu 
mieszkańców. 

 

Opinie dotyczące propozycji obsługi tzw. osiedla JAR linią tramwajową stanowiły 7% zgłoszonych uwag. 

86%

14%

opinie przychylne opinie nieprzychylne
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2) Pomysłu wprowadzenia modułowych częstotliwości kursów 

LP. OPINIE MIESZKAŃCÓW 
1. Bardzo wysoko i pozytywnie oceniam propozycję modułowych częstotliwości kursów 
2. Modułowe częstotliwości odjazdów- TAK. 
3. Podoba mi się pomysł z wprowadzeniem modułowych częstotliwości kursów i wprowadzeniem przemienności odjazdów na wspólnych odcinkach 

tras oraz wyeliminowaniem dublowania się tras. 
4. Dobrze, że ruszyły konsultacje w sprawie komunikacji miejskiej. Wprawdzie już w Toruniu nie mieszkam, ale podczas pobytu korzystanie z niej jest 

źródłem lekkiego stresu. Dlatego jak najbardziej słuszne są założenia dotyczące ułożenia stałych modułów czasowych kursowania pojazdów 
5. Podoba mi się pomysł z wprowadzeniem modułowych częstotliwości kursów i wprowadzeniem przemienności odjazdów na wspólnych odcinkach 

tras oraz wyeliminowaniem dublowania się tras. 

 

 

Opinie dotyczące modułowych częstotliwości kursów stanowiły 5% zgłoszonych uwag. 

100%

0%

opinie przychylne opinie nieprzychylne



 
 

12 
 

3) Przemienności kursów,  wyeliminowania dublowania się tras tramwajowych i autobusowych, zwiększenia liczby kursów na liniach głównych oraz 
wprowadzeniu linii osiedlowych 

LP. OPINIE MIESZKAŃCÓW 
1. Przemienności kursów ze wszech miar korzystna i dziwi, że dotąd nie zastosowana. 

Na pomysł wyeliminowania dublowania się tras tramwajowych i autobusowych nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć ponieważ: 
uwarunkowania korzystania z tramwaju i autobusu są różne, różne też warunki poruszania się w ruchu miejskim, a ponadto istniejąca alternatywa w 
przypadku utrudnień w ruchu jednego czy drugiego środka transportu. Niedopracowanym pomysłem moim jest też budowanie nowych lub 
przystosowanie istniejących szlaków tramwajowych dostępnych dla pojazdów ratunkowych i w sprzyjających warunkach dla autobusów. 
Na temat zwiększenia liczby kursów na liniach głównych oraz wprowadzenia linii osiedlowych, niełatwo wypowiadać się w oderwaniu od 
możliwości finansowych, w związku z czym, wypowiadam się na TAKwarunkowo, po realizacji innych zgłoszonych pomysłów. 

2.  Co do innych pomysłów na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, to niektóre z nich są trafione. Np. wprowadzenie przemienności autobusów na 
przystankach. Aktualnie sytuacja wygląda tak, że z przystanku Strzałowa w stronę centrum rano odjeżdżają 3 autobusy na raz a potem przez pół 
godziny nic nie jedzie (jedzie 36, ale do zajezdni..). Rano odprowadzam dzieci do przedszkola i idę na autobus. Nie da się tego rozplanować z 
zegarmistrzowską precyzją i czasem spóźniam się na ostatni autobus przed tą pół godzinną przerwą. Efekt jest taki że wiele razy szłam na piechotę, 
żeby nie stać na mrozie pół godziny...  
Stałe odstępy między kursami autobusów to też dobry pomysł.  
Z moich osobistych odczuć istotne jest jeszcze zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów na lewobrzeżu. Jak sami Państwo zauważyli 
ostatnio na lewobrzeżu przybyło mieszkańców a linia 36 i 11 jeździ dokładnie tak samo jak 5 lat temu! Szanowni Państwo, te autobusy są 
niewiarygodnie przepełnione! Dodatkowo linię 36 okupują studenci spoza Torunia, którzy wsiadają na Dworcu Głównym. Codziennie raną są to 
dzikie tabuny ludzi! Wnioski o zwiększenie częstotliwości kursowania linii 36 pojawiały się już wielokrotnie, niestety nigdy nic z tym nie zrobiliście. A 
jest to jedyna linia która łączy lewą część miasta oraz Dworzec Główny z którego codziennie korzysta tysiące podróżnych, z Uniwersytetem, który 
zatrudnia 3 tysiące osób i kształci prawie 30 tysięcy studentów! I ten jedyny autobus jeździ co 45 minut... 

3. Z propozycji, to przede wszystkim postawiłbym na zwiększenie częstotliwości i większe wykorzystanie nowej przeprawy w połączeniu prawo- i 
lewobrzeżnej części miasta. Warto pomyśleć nad linią 19, którą już parę razy przytaczałem, która zamiast co godzinę mogłaby jeździć co 30 minut, a 
by zwiększyć jej rentowność można by zmienić jej trasę prowadząc ją dalej, w kierunku osiedla JAR; od Pl. Św. Katarzyny, poprzez Dąbrowskiego, 
ToMiTo, Grudziądzką, Polną do Waltzenrodego lub z pominięciem Pl. Św. Katarzyny, przez Przy Kaszowniku i Warneńczyka. Utrzymałoby to 
połączenie Czerniewic z galerią handlową i os. Mokre rozwijając je o kolejne osiedla. Mieszkańcy JAR’u zyskali by dostęp do sklepów, dworca 
autobusowego, os. Rudak i Czerniewice, a także zwiększyłoby to skomunikowanie z przystankiem Kościuszki poprzez przeplot z 12-ką. 

4.  Muszę jednak zwrócić uwagę na pozytywny pomysł zredukowania dublujących się linii. 
5. Dublowanie tras- w czasie porannego i popołudniowego szczytu przydaje się (więcej możliwości dotarcia do celu), a przez pozostały czas raczej 

nieprzydatne. 
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Zwiększenie częstotliwości na głównych trasach- tylko jeśli nie wpłynie na zmniejszenie na tych pobocznych. Nie może być tak, że np. linia numer 
36 jedzie raz na godzinę, bo inna- bardziej  uczęszczana- jeździ np. co 7 minut. 

6. Jeśli chodzi o wprowadzenie linii osiedlowych to ja, jak i wszyscy moi sąsiedzi czy mieszkańcy lewobrzeża jakich znam są przeciwni...proszę sobie 
wyobrazić, że to głównie mieszkańcy lewobrzeża będą poszkodowani po wprowadzeniu takich linii osiedlowych, gdyż większość z nas pracuje po 
drugiej stronie Wisły i to my jadąc do pracy, kina czy galerii handlowej będziemy musieli się przesiadać...uważam to wręcz za chory 
pomysł...naprawdę nie mam ochoty po przejechaniu dwóch czy trzech przystanków przesiadać się np. przy Dworcu...jadąc do pracy, czy z dwójką 
dzieci, z zakupami cenię sobie wygodę i to, że mogę bezpośrednio jechać z punktu A do punktu B. Dla mnie będzie to ogromne utrudnienie. 
Zważając jeszcze dodatkowo na wiecznie spóźniające się autobusy naprawdę nie są Państwo w ten sposób zagwarantować mi, że pierwszy autobus 
przyjedzie na czas i zdążę się przesiąść. Zresztą co za przyjemność latania z wózkiem, dzieckiem, zakupami do drugiego autobusu, szczególnie w 
mróz czy deszcz...ten pomysł naprawdę uważam za niepoważny 
 

7. Koncepcja wprowadzenia linii głównych (np. pospiesznych) łączących osiedla i dzielnice najkrótszą możliwą trasą (najszybszy przejazd) oraz linii 
osiedlowych krótkich, dowożących pasażerów do przystanków węzłowych jest jak najbardziej słuszna. 

8. Nie jestem również zwolennikiem wyeliminowania dublowania się tras tramwajowych i autobusowych, gdyż zarówno tramwaje jak i autobusy 
jeżdżą w Toruniu zbyt rzadko - wyeliminowanie dublowania się tras byłoby sensowne jedynie w przypadku znacznego zwiększenia częstotliwości 
kursowania tramwajów (co kilka minut, nie co kilkanaście czy 20 minut). Jeśli wiem, że na przystanku będę czekać zbyt długo - wybiorę samochód, a 
chyba nie o to chodzi zwolennikom rozwoju komunikacji. 

9. Przemienność kursów uważam za bardzo dobrą propozycję. Szczególnie sprawdzi się to na trasach, gdzie kursują dwa autobusy z częstotliwością 
ok. pół godziny (np. 12 i 13 na wspólnych odcinkach). Obecna polityka MZK powoduje, że oba przyjeżdżają właściwie w tym samym czasie, a później 
następuje długa przerwa. W przypadku wprowadzenia przemienności autobusy odjeżdżałyby co 15 minut. 
Jeśli chodzi o zwiększenie częstotliwości kursów na głównych ciągach komunikacyjnych i wprowadzenie linii osiedlowych dowożących do linii 
tramwajowych lub autobusowych o wysokich częstotliwościach kursów, to uważam to za zły pomysł. Częstotliwość kursów na liniach głównych 
jest obecnie wystarczająca, a większość przejazdów i tak odbywa się w kierunku centrum lub przez centrum. 

10. Podoba mi się pomysł z wprowadzeniem modułowych częstotliwości kursów i wprowadzeniem przemienności odjazdów na wspólnych odcinkach 
tras oraz wyeliminowaniem dublowania się tras. 
Jestem za wprowadzeniem linii osiedlowych dowożących pasażerów do linii o wysokich częstotliwościach kursów pod warunkiem, że te 
„wysokie częstotliwości” to, wg. wcześniejszego pomysłu z modułowymi częstotliwościami, będzie nie więcej niż 5, 10 minut. W innym wypadku 
jestem przeciwko, gdyż znacząco wydłużałoby to podróż 

11. Dobrze, że zwrócono wreszcie uwagę na długie odcinki dublowania się komunikacji autobusowej i tramwajowej, co może ma rację bytu w 
Warszawie, w mniejszych ośrodkach już nie zawsze.  
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Opinie dotyczące przemienności kursów,  wyeliminowania dublowania się tras tramwajowych i autobusowych, zwiększenia liczby kursów na liniach 
głównych oraz wprowadzeniu linii osiedlowych stanowiły 12% zgłoszonych uwag. 
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4) Zmian w przebiegu tras linii autobusowych 

LP. OPINIE MIESZKAŃCÓW 
1. Propozycje zmian w przebiegu tras linii autobusowych wymagają bardzo szczegółowych konsultacji korzystających z komunikacji na danych trasach 

lub   nie  korzystających z powodu ich braku. W sytuacji unowocześniania taboru o pojazdy ekologiczne i konieczności eliminowania indywidualnego 
ruchu   samochodowego ze stref śródmiejskich - postuluję objęcie komunikacją miejską Bulwaru Filadelfijskiego do Przystani AZS. Poprawiłby się 
dostęp do strefy   staromiejskiej i rekreacyjnej, zarówno mieszkańcom jak i turystom 

2. Kolejna kwestia, to po co wprowadzać znaczące zmiany w tym do czego przyzwyczajeni są pasażerowie? Niech linie pozostaną na swoich trasach, 
można je modyfikować, dodać nowe, ale nie zmieniać tego co istnieje. Owszem, można dokonać zmian w trasach np. 26 i 40 które się pokrywają 
na większej trasie. Prosta zmiana, to przekierować jedną linię do pętli Uniwersytet, a drugą zostawić do Skalskiego, robiąc to samo z 15 i 28. Jedyną 
rzeczą, którą warto zrobić, to zwiększyć częstotliwość kursowania linii. Miasto planuje zakup nowych autobusów – nie wyrzucać Jelczów, a 
wykorzystać do zwiększenia częstotliwości. Teraz, majowy pasażer powie, że niewygodne i złe dla środowiska, ale ten co jeździ na co dzień, 
szczególnie mieszkaniec zapomnianego lewobrzeża nie ma nic przeciwko im, bo lepiej by linia jeździła często niż była komfortowa. Chcąc mieć 
komfort można wybrać taksówkę, a dojeżdżając do pracy liczy się czas. 

2 opinie ogóle dotyczące zmian w przebiegu tras linii autobusowych. 

5)  opinie w sprawie rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. 
Piłsudskiego 

LP. OPINIE MIESZKAŃCÓW 
1. Pomysłowi z ruchem wahadłowym przez most im. J. Piłsudskiego, należy mocno przyklasnąć, poprzeć i polecić w innych rejonach. Na przykład w 

rejon   Cmentarza Centralnego, Bulwaru Filadelfijskiego, w charakterze linii osiedlowych... Doskonały pomysł dogodnych biletów komunikacji 
miejskiej wynagradza   niedogodność wielokrotności przesiadek w zamian możliwości super skomunikowania. Na tego typu krótkie odcinki 
nadawaliby się kierowcy w ramach doszkalania i nadawałyby się autobusy lotniskowe n.p.   przez  Wisłę lub mikrobusy. W perspektywie bez 
kierowców. To jest jednak już domena specjalistów od transportu i finansów.  

2.  Uważam, że wniosek jaki wpłynął do Urzędu Miasta, zawierający propozycję rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i 
uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego. Według tej koncepcji autobusy kursujące po lewobrzeżu dojeżdżałyby na 
przykład do Dworca Głównego. Stąd zaś - do alei Solidarności, funkcjonowałaby linia wahadłowa. . Zatem podróże wykonywane obecnie jednym 
autobusem należałoby pokonać przynajmniej z jedną przesiadką. JEST TO BEZSENS -PROSZĘ !!!!. POMAGAJMY , UŁATWIAJMY LUDZIOM W 
PODESZŁYM WIEKU W PORUSZANIU SIE PO MIEŚCIE NIE STWARZAJMY NIEPOTRZEBNYCH BARIER 

3. Pierwsza rzecz, którą chciałam Państwu napisać, jest taka, że proponowane rozdzielenie komunikacji w Toruniu na lewobrzeżną i prawobrzeżną jest 
absurdalne! Chcąc dostać się na drugi brzeg Wisły trzeba będzie skorzystać z 3 autobusów. Czy wyobrażacie sobie Państwo starszą osobę, która 
musi 2 razy zmienić autobus i za każdym razem pokonywać schody, stopnie i walczyć o miejsce? A czy wyobrażacie sobie Państwo matkę z dziećmi i 
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wózkiem, która dwa razy się przesiada i ten wózek wnosi do autobusu? A czy wyobrażacie sobie normalnych ludzi, którzy w -20 stopniowym mrozie 
tracą mnóstwo czasu i energii żeby trzy razy stać na przystanku, marznąć i czekać na autobus (który jak to w Toruniu bywa, albo przyjedzie, albo nie 
przyjedzie, albo spóźni się 10 min). Bo ja sobie nie wyobrażam. Codziennie jeżdżę autobusem z lewobrzeża, czasem jeżdżę z dziećmi i z wózkiem i nie 
wyobrażam sobie że te najtrudniejsze momenty, czyli wsiadanie z wózkiem do autobusu albo wyczekiwanie na przystanku pokonywać 3 razy!  

4. Przeczytałem dzisiaj artykuł w ddtorun.pl nt. planowanych zmian w komunikacji miejskiej oraz dzielenia jej na odrębną dla prawo- i lewobrzeża i 
jedyne co cisnęło mi się na usta w kontekście tego pomysłu to – przepraszam za kolokwializm - „kogo p…….?” 

Toruń to jedno miasto, choć niejednokrotnie mieszkańcy lewobrzeża skarżą się na marginalizację ze strony UM, a teraz pojawia się pomysł 
rozdzielenia stron Wisły na lepszy, prawobrzeżny i gorszy sort zza mostu. 

Aktualnie struktura komunikacji miejskiej wygląda tak, że większość linii jeździ po prawobrzeżu, a te co kursują po lewobrzeżnej części, z wyjątkiem 
dojazdu do Dworca Głównego, kursują z niską częstotliwością, czego przykładem może być 29, 36, 38, 44 czy rekordzistka wśród nich 19, która 
przemierza swą trasę z godzinnymi przerwami, a jej rzadkie kursowanie tłumaczone jest małym obciążeniem linii. Szkoda tylko, że nikt z urzędników 
jeżdżących samochodami i zapewne mieszkających w prawobrzeżnej części nie pomyśli o tym, że ludzie rezygnują z jazdy tym autobusem właśnie 
przez niską częstotliwość. Przykładem słabego skomunikowania lewobrzeża, mimo rozrastania się osiedli przy Strzałowej, Andersa czy na Rudaku 
jest fakt, iż przez całe lewobrzeże jeździ mniej linii autobusowych niż tylko przez jeden przystanek prawobrzeża – Rubinkowo Centrum. 

Wracając do podziału na lepszy i gorszy sort. Aktualnie, przeciętny mieszkaniec lewobrzeża musi się przesiadać od jednego nawet do pięciu razy by 
pokonać trasę np. do pracy. Jest to uciążliwe, ale nie ma innej możliwości, bo linii łączących bezpośrednie punkty jest jak na lekarstwo. Co z tego, że 
mieszkańcy Czerniewic mają bezpośrednie połączenie z galerią handlową przy Żółkiewskiego, jak częstotliwość linii 19 powoduje, że by wrócić 
przejeżdżają pół Torunia jadąc 26 z przesiadką na 11 na Boboli lub licząc, że zdążą się przesiąść z 22 na 11 na Pl. Rapackiego. Tymczasem, że nazwę 
delikatnie, jakiś oszołom wpadł na pomysł, by podzielić komunikację na prawo i lewo, a jedynym łącznikiem pozostawić autobusowe wahadło 
między jednym przystankiem lewobrzeża, a innym prawobrzeża. A co, gdy autobus z Czerniewic się spóźni? Czy wahadło będzie czekać? Czy czekać 
będzie autobus po drugiej stronie Wisły, aż wahadłowa linia dojedzie? Nie wydaje mi się. Do tego, to co w tej chwili jest karkołomne, bo związane z 
wieloma przesiadkami wymagać będzie kolejnych dwóch przesiadek. Tym samym, czas przejazdu wydłuży się o czas oczekiwania na przystankach, a 
pasażer będzie jeszcze bardziej podirytowany panującym nieładem w komunikacji. A propos czasu. Czy któryś z urzędników zadał sobie pytanie jak 
wygląda dojazd mieszkańca Czerniewic na Os. Bielawy i powrót z niego, ile czasu zajmuje przejazd i ile trzeba dokonać przesiadek, gdy nie pasuje 
jechać o porze, w której skomunikowanie jest między 19, a 44? Owszem, można przesiąść się z 11 na 44 przy Ceramice, ale tam zazwyczaj autobusy 
się mijają (w rozkładzie to jakoś wygląda, ale 44 jeździ opóźnione, a 11 przed czasem, a między przystankami są dwie jezdnie i światła). 

Ok, do rzeczy. Pomysł z podziałem komunikacji na lewą i prawą stronę miasta jest do kosza i do niczego innego się nie nadaje. 
5. Z wielkim zaniepokojeniem przeczytałam o pomyśle  uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego, w pierwszej chwili 
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pomyślałam, że to żart. Nie wyobrażam sobie aby wszyscy mieszkańcy, którzy muszą korzystać z komunikacji miejskich musieli przesiadać się na tak 
krótkim odcinku. Przypominam, że lewobrzeże się rozwija w bardzo szybkim tempie, mieszkańcy i młodzież musi dojeżdżać do pracy i szkół 
(przypominam na lewobrzeżu nie ma liceum). Komunikacja miejska na tym obszarze i tak jest uboga. Z chwilą uruchomienia takiego modelu 
dojazdów będę zmuszona przemieszczać się swoim samochodem. 

6. Mój mail dotyczy konsultacji ws. zmian dot. komunikacji miejskiej, a konkretnie lewobrzeża.  
Razem z mężem przeprowadzamy się w tym roku do nowo powstałego osiedla na ul. Strzałowej. Uważam, że pomysł podzielenia miasta 
komunikacyjnie na dwie strony Wisły, pogorszy jakość transportu i nie będzie to sprzyjać płynnej współpracy obu stron. Może to spowodować 
izolację znacznie mniejszej, lewej części Torunia. Ruch wahadłowy zmuszajacy do przejazdów z przesiadką może okazać się zbyt kłopotliwy, bo teraz 
np. autobusem linii 11 można dojechać aż na teren kampusu czy koniuchy (bez konieczności przesaidki). Przesiadka może zniechęcić do korzystania z 
mzk. Jako teren rozwojowy, do którego sprowadza się coraz więcej mieszkańców, powinno się nastawić również na ruch autobusowy nowym 
mostem, ponieważ wielu mieszkańców pracuje w okolicach rubinkowa 

7.  Chciałbym odnieść się do propozycji do spraw zmian w komunikacji miejskiej.   Według mnie kompletną bzdurą jest podział Torunia na linie 
kursujące wyłącznie po jednej stronie Wisły. Najważniejszym problemem jest przesiadka i to podwójna, co sprawi wiele problemów i straty czasu, a 
oprócz tego do linii wahadłowych musieliby wsiadać mieszkańcy każdej dzielnicy zza mostu i byłoby tam naprawdę tłocznie.  Nie rozumiem też jak 
tyle autobusów miałoby zmieścić się na jednej pętli. Na dworcu może i było by to możliwe, ale na alei kierowcy pewnie nie mieli by nawet przerwy, 
nie mówiąc o tym co by sie działo gdyby wjechał tramwaj, lepsze warunki były by już na Placu Św. Katarzyny, który jednak leży w niedogodnym 
miejscu.  Mam nadzieję też, że jeśli ten pomysł jakimś cudem wszedłby w życie do tych pętli nie dojeżdżały by wszystkie autobusy, bo wtedy zrobiłby 
się kompletny bałagan i brak wielu bezpośrednich połączeń, nie mówiąc już o takich liniach jak, np. 39. 

8. Moja rodzina jest przeciw rozdzieleniu komunikacji na prawym i lewym brzegu Wisły. Mieszkamy przy ul.Poznańskiej, komunikacja działa wzorowo 
i szybko, za wyjątkiem godzin szczytu 15.30-16.30 (występują małe spóźnienia).  
Wprowadzenie przesiadek wydłuży czas dojazdu we wszystkich kierunkach. 

9.  Chciałbym wyrazić kategoryczny sprzeciw dla pomysłu utworzenia komunikacji wahadłowej. Nie może być tak, że chcąc np. pokonać trasę w osi 
północ- południe (np. Stawki- Koniuchy) trzeba będzie jechać aż trzema autobusami. To krok wstecz i przeniesienie do dawnych czasów, gdzie aby 
przemieścić się z jednego końca miasta na drugi trzeba było się przesiadać. Mało tego- konieczność jazdy z przesiadkami spowoduje odpływ 
pasażerów, ponieważ kto by chciał tracić czas, moknąć lub marznąć na przystankach i czekać na kolejny (czasem spóźniony) autobus skoro można 
jechać prywatnym samochodem... Jeszcze raz bardzo proszę o oddalenie tego postulatu 

10. Oddzielenie komunikacji lewobrzeża od prawobrzeża naprawdę jest chorym pomysłem i proszę mi wierzyć, że nie jest to tylko moja opinia, a 
większości mieszkańców lewobrzeża, bo głównie nas to rozwiązanie dotyczy...czy w kolejnej sprawie musimy być traktowani jak mieszkańcy drugiej 
kategorii?  

11.  Wniosek w/s z rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. 
Piłsudskiego.  
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Moja opinia:  
Propozycja jest absurdalna - jak można wpaść na pomysł rozdzielenia miasta na dwie części. Wyobraźmy sobie coś takiego np. w Warszawie, która 
także położona jest po obydwu stronach Wisły.  
Dlaczego?  
1. Po lewej stronie Wisły znajduje się dworzec, z którego codziennie wielu ludzi (studenci, młodzież szkolna, pracownicy) muszą przemieścić się do 
różnych dzielnic prawobrzeża. Po wycofaniu 36, 11, 14, 12 itd.  będą zmuszeni  podróżować z przesiadką, co zapewne wydłuży czas przejazdu.  
2.Obecnie (po wybudowaniu nowego mostu) lewobrzeże stało się bardziej atrakcyjne, czego efektem jest intensywny rozwój, w tym budowa 
licznych domów jedno- i wielorodzinnych. Efekt -  liczba mieszkańców wzrasta. Czy ktoś chce im pogorszyć warunki życia? Przemieszczenie się np. ze 
Stawek czy Rudaku na Bielany wymagać będzie aż dwu przesiadek, co wydłuży czas dojazdu do szkoły czy uczelni z ok. 20 min. do prawdopodobnie 
40-50. 

12. Dzielenie Torunia na lewo i prawobrzeżny jest złym pomysłem . 
13. „Do Urzędu Miasta wpłynął również wniosek z propozycją rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia wahadłowej 

linii autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego. Według tej koncepcji autobusy kursujące po lewobrzeżu dojeżdżałyby na przykład do Dworca 
Głównego. Stąd zaś - do alei Solidarności, funkcjonowałaby linia wahadłowa. Natomiast autobusy na prawym brzegu Wisły dojeżdżałyby tylko do 
alei Solidarności. Zatem podróże wykonywane obecnie jednym autobusem należałoby pokonać przynajmniej z jedną przesiadką.” 

Bardziej absurdalnego tekstu nie czytałem już dawno. Po pierwsze chciałbym wiedzieć od kogo wpłynął taki wniosek (nazwisko, lub funkcja w 
Urzędzie)  i iloma podpisami mieszkańców został poparty ? Czy może to jakaś jednoosobowa inicjatywa ? Czyli aby dojechać z Czerniewic do Szpitala 
Zespolonego (obecna linia 11) trzeba będzie dojechać do Dworca Głównego, wysiąść poczekać na wahadło, dojechać na Aleję Solidarności wysiąść 
poczekać na autobus w kierunku szpitala ? Czyli dwie przesiadki zamiast jednego przejazdu. To samo jeśli chodzi o dojazd 10-tką na Koniuchy, znowu 
dwie przesiadki, 36 do Plazy kolejne dwie przesiadki strata dla każdego pasażera po ok. 20 min. (licząc odjazdy co 10 min.) Po co 10 i 20 miałyby 
jeździć do Dworca ? Scentralizowany przystanek przy dworcu spowoduje przepływ znacznych ilości niepotrzebnie przemieszczających się pasażerów, 
którzy wcale tam nie chcą i nie muszą być, a będą się tłoczyć i tracić czas na przesiadanie się do „wahadła”. Kierowanie na siłę pasażerów na 
platformę przesiadkową przy Alei Solidarności spowoduje znów kolejny chaos. W drugą stronę, mieszkańcy Rubinkowa chcąc dostać się z domu na 
dworzec, musieliby wysiąść na Alei Solidarności i czekać na „wahadło” zamiast jechać jedną linią 22 ? 

14. Chciałam skomentować propozycję rozdzielenia komunikacji na 2 brzegach Wisły:  
z mojego punktu widzenia pomysł jest chybiony ze względu na bilety czasowe - np. linia 36, jedzie 29 minut z przystanku Rozgarty - Stara Szkoła na 
Dworzec Główny - każda przesiadka wydłuży czas przejazdu na dworzec i trzeba będzie korzystać z droższych biletów. Podobnie jest z liniami 14 
(dworzec-cmentarz), 12 (dworzec-osiedle leśne polana), 22 (dworzec - Kolankowskiego), 27 (dworzec-osiedle leśne-polana), czyli liniami, którymi 
jeździ dużo pasażerów.  
 

15. Mam nadzieję, że pomysł ten zostanie tylko pomysłem. Jako mieszkanka lewobrzeża z przerażeniem patrzę na taki pomysł.  
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Jesteśmy marginalizowani przy każdej okazji. Taki pomysł wydłuży nam dojazd. Może trzeba pomyśleć nad linią tramwajową na lewobrzeże, skoro 
tak samo jak rozpatrywany jest pomysł linii tramwajowej na osiedle JAR.  
Rozdzielenie komunikacji tylko przysporzy jeszcze więcej kłopotów, zamiast linii bezpośrednich, będą przesiadki co wydłuży znacząco dojazd. Skoro 
jesteśmy traktowani jak przysłowiowe piąte koło u wozu, może nasze podatki też nie są potrzebne prawobrzeżnej części miasta.  Może trzeba 
pomyśleć o przeniesieniu podatków do innej gminy. 

16. Ten pomysł powinien zostać w pierwszym etapie od razu odrzucony. Ja jestem mieszkańcem lewej części Torunia i z przerażeniem patrzę na takie 
pomysły. Takie rzeczy są może i dobre ale tylko w teorii, w praktyce tylko wydłuży dojazdy. Rozłączna komunikacja sprawi że każda droga na drugą 
część miasta będzie wielkim kłopotem, a przesiadki tylko wydłużą znacząco dojazdy. 

17. Moim zdaniem niewłaściwy jest pomysł rozdzielenie komunikacji na prawo i lewo brzeżnyToruń. Każda przesiadka w komunikacji (czy to 
pociągiem czy autobusem) zniechęca do korzystania z komunikacji publicznej. Równie dobrze można by przyjąć założenie rozdzielenia całej 
komunikacji i stworzenia węzła przesiadkowego, do którego kierowane byłyby wszystkie autobusy ze wszystkich osiedli. Następnie pasażerowie 
wybieraliby odpowiedni autobus na węźle przesiadkowym i kierowali się do innego osiedla. Zniechęci to pasażerów do korzystania z komunikacji. 
Nie zostało uzasadnione, dlaczego akurat autobusy z lewobrzeża (a nie ze Skarpy), miałyby dojeżdżać tylko do węzła zmuszając pasażerów do 
przesiadki. Rozwiązanie to byłoby zasadne, gdyby na starym moście istniała duża przepustowość. Niestety w godzinach szczytu tworzą się tam korki, 
a autobusy kursujące tam i z powrotem doprowadzą do jeszcze większych korków. 

18. Jestem przeciwny rozdzieleniu komunikacji na prawym i lewym brzegu Wisły 
19. Pomysł rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i  uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego - 

to jakiś poroniony pomysł. Już teraz, żeby dostać sie do pracy mam jedną a czasami dwie przesiadki. 
20. Chciałabym wypowiedzieć się na temat planowanych zmian komunikacji miejskiej w Toruniu. Ja napisano na stronie internetowej dotyczącej 

konsultacji społecznych w Toruniu „publiczny transport zbiorowy ma bardzo duże znaczenie dla codziennego życia mieszkańców Torunia, dlatego 
tak ważne jest, aby działał dobrze i spełniał oczekiwania pasażerów.”. Natomiast moim zdaniem proponowane zmiany dotyczące „rozdzielenia 
komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego.”  przeczą temu 
założeniu. Po pierwsze jest to jawna dyskryminacja lewej strony Wisły, gdzie na początku informacji o konsultacjach jest jasno napisane, iż 
„zwiększyła się liczba osób zamieszkujących lewobrzeżną część miasta”, wiec moim zdaniem miasto powinno rozbudować komunikację miejską po 
tej stronie Wisły, np. zwiększając częstotliwość kursowania autobusów, a nie komplikować dojazd na prawy brzeg, gdzie większość mieszkańców 
lewobrzeża pracuje, lub się uczy. Może to wywołać tylko jeden efekt, większość mieszkańców przestanie korzystać z miejskiej komunikacji, a 
przesiądzie się do swoich samochodów, co spowoduje powrót kilometrowych korków na starym moście. Gdyż dojazd do pracy, szkoły lub uczelni 
komunikacją miejską znaczącą się wydłuży i bardzo skomplikuje. Większość osób ma bezpośredni dojazd do miejsca pracy lub nauki, a po 
proponowanych zmianach trzeba będzie się przynajmniej 2 lub 3 razy przesiadać. Teraz dojazd z ulicy Strzałowej do kampusu UMK, zajmuje ok. 15-
20 min, natomiast po zmianach podejrzewam że może się wydłużyć 2-3 krotnie, gdyż potrzeba będzie aż 3 przesiadek. Osobom niepełnosprawnym 
lub starszym także znacznie to ograniczy możliwość przemieszczania się po terenie Torunia. Co może spowodować izolację takich osób i brak chęci 
jeżdżenia komunikacją miejską. Gdyż zwykły dojazd do urzędu, czy lekarza będzie stwarzał problem. Rodzic podróżując z małym dzieckiem w wózku 
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zazwyczaj tylko raz przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu prosił o pomoc w wniesieniu wózka. Natomiast po zmianach będzie musiał to robić 
częściej, a nie zawsze znajdzie się osoba chętna do pomocy. Dlaczego rozbudowująca się lewa część Torunia ma być gorsza? W innych miastach 
przedzielonych przez przepływającą przez nią rzekę nie dyskryminuje się jednej ze stron. Warszawa np. nie wprowadziła oddzielnej komunikacji na 
obu brzegach Wisły. Miastu powinno raczej zależeć na równym traktowaniu obu części miasta, a nie ich podziale. 

21. Propozycja rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez mostjest w 
największym stopniu chybiona, nieudana i poroniona. 
Powodowałoby to konieczność min. 1 przesiadki, co w efekcie spowodowałoby wydłużenie czasu przejazdu, a także brak możliwości obliczenia jaki 
dokładnie czas potrzebny jest na dojazd do dworca.  
W moim np. przypadku, gdy udaję się na pociąg sprawdzam o której godz. jest autobus i nim jadę, zawsze w taki sposób by być na dworcu 7-12 min. 
przed odjazdem pociągu. Jeśli miałbym się przesiadać, obliczenie dokładnej godziny przyjazdu na dworzec byłoby wątpliwe i raczej zrezygnowałbym 
z dojazdu autobusem (bowiem nie wybrałbym opcji by zarezerwować  dodatkowo 15 minut na przesiadki). 
W przypadku osób dojeżdżających np. na ul. Poznańską powodowałoby to konieczność 2 przesiadek i związanych z tym uciążliwości dla osób 
niepełnosprawnych, starszy, matek z wózkami, czy osób przewożących np. większe zakupy, a ponadto powodowałoby znaczne wydłużenie czasu 
podróży. 

22. Chciałbym negatywnie ocenić pomysł węzła przesiadkowego przy dworcu Głównym dla autobusów z lewobrzeża. Dojazd z Czerniewic np. na 
Bielany oznaczałby korzystanie z trzech autobusów i skasowanie drugiego biletu. Nawet dojazd do Centrum mógłby się nie zamknąć w 30 minutach. 
Czyli dodatkowe koszty. Myślę , że poparcie dla tego rozwiązania będzie zerowe. 

23. Pomysł uważam za zły. Przepustowość Alei Solidarności pozostawia wiele do życzenia - zdarzają się przypadki, że nawet jak dwa autobusy jadą za 
sobą, to sygnalizacja świetlna przeszkadza np. we wjeździe obu, a kierowcy nie mają obowiązku czekania. Nie wyobrażam sobie również sytuacji, gdy 
starsze dzieci dojeżdżające obecnie do szkół średnich jednym autobusem (maksymalnie dwoma), będą musiały jechać trzema. Wydłuży to 
zdecydowanie ich drogę do szkół, na zajęcia dodatkowe itp. 

24. Jeśli chodzi o propozycję rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez most to 
jestem przeciwna temu rozwiązaniu. Na obecną chwilę przejazd przez most ( z przystanku Hallera - Aleja Solidarności ) jest szybki bez żadnych 
dodatkowy przesiadek. W przypadku planowanych zmian przejazd 10 min przedłuży się do 30 minutowego albo jeszcze dłuższego przejazdu. Trochę 
nie rozumiem koncepcji tego pomysłu, w jakim celu ma służyć ? Dla części mieszkańców lewobrzeża jak również prawobrzeża nie będzie to 
korzystne rozwiązanie.  

25. W sprawie konsultacji komunikacji miejskiej wnoszę: 
- Pozostawianie komunikacji z jednego brzegu Wisły na drugi w linii ciągłej – bowiem konieczność przesiadek spowoduje znaczne utrudnienie dla 
osób niepełnosprawnych. Osoby na wózkach praktycznie w ogólnie nie mogłyby skorzystać z przejazdów 3 liniami, bowiem skoordynowanie 3 
autobusów dostępnych dla osób niepełnosprawnych na wózkach byłoby nader utrudnione. 
Nawet w moim przypadku – z powodu schorzenia kręgosłupa – przesiadanie się (tym bardziej do autobusu wysokopodłogowego) byłoby nader 
utrudnione. W efekcie nie wybierałbym autobusu – z obaw jaki mi się trafi. 
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26. Natomiast pomysł połączenia obu części miasta z obowiązkowym objazdem na Dworzec Gł i przesiadką uważam za nonsensowny. 
27. Druga sprawa rozdzielenie linii lewego i prawego brzegu Wisły. Jestem kategorycznie przeciwna. Dla mnie oznacza to, ze zamiast 1 autobusem 

musiałbym jechać do i z pracy 2 lub 3 autobusami???? To chyba jakiś żart. Długość przejazdu wydłuży mi się z 20 minut do 1 godziny????  
W jakim celu jest ta propozycja - bo ewidentnie nie w celu udogodnienia dla mieszkańców miasta, o których Pan jako Prezydent Miasta Torunia 
powinien dbać. 

28. Propozycję rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. 
Piłsudskiego uważam za nietrafioną. 
Każdy kto korzysta z komunikacji miejskiej, a ja należę do tej grupy, stara się względnie szybko dotrzeć do celu. Przesiadka zawsze wydłuża podróż i 
nie jest to żadne odkrycie. W okresie niesprzyjającej aury, nie ma co ukrywać, jest to po prostu nieprzyjemne – wystawanie na przystankach na 
mrozie czy w upale. 
Szczelnym utrudnieniem może to być dla osób starszych, które chcą po prostu wsiąść do autobusu i dojechać jak najbliżej celu. Osobom starszym 
należy ułatwiać życie a nie utrudniać. 
Istotne jest również rozdzielenie lewo i prawobrzeżnej części Torunia. Od urodzenia jestem mieszkańcem prawobrzeżnej części Torunia i wiem, że 
jest to sprawa delikatna. Uważam, że miasto powinno raczej przybliżać część lewobrzeżną do, co tu ukrywać, części głównej miasta, a nie jeszcze 
bardziej rozdzielać (oddalać). Korzyści mogą być zresztą obopólne. Na części lewobrzeżnej powinny powstawać atrakcje, które spowodują ruch 
mieszkańców w drugą stronę. Zamek Dybów, aquapark, czy nawet sanktuarium, to przykłady pozytywnego rozwoju. Rozwój budownictwa i 
przemysłu to rzeczy, które się dzieją i jako mieszkaniec oceniam je pozytywnie.  
Jak już ten wizjoner wspomniał o dworcu Toruń Główny, to jest jedna kwestia do rozważenia. Otóż przy rewitalizacji dworca, dokonano przebudowy 
przystanku linii 22 i 27. W aktualnej sytuacji mamy kilka przystanków przy jednym dworcu. Wydaje się, że w szczególności przyjezdnym oraz osobom 
starszym przydałoby się uproszczenie organizacji wokół dworca. Szczegóły są oczywiście do przemyślenia, ale na przystanku linii 22 i 27 mogłoby się 
zatrzymywać więcej autobusów. 

29. Pomysł rozdzielenia linii na kursujące po lewobrzeżu i prawobrzeżuuważam za absurdalny, będzie powodowałoby to tylko niepotrzebne przesiadki 
i to dość często w liczbie większej niż jedna. Natomiast dużo pasażerów narzeka na zbyt małą ilość kursów i zatłoczone autobusy z UMK na Dworzec 
Główny. Dodatkowy wóz na linii 36 mógłby realizować dodatkowe połączenie z dworcem na skróconej trasie tylko do Dworca Głównego co 
zwiększałoby częstotliwość połączeń. 

30. W ramach konsultacji dotyczącej linii komunikacji miejskiej w Toruniu. 
chciałbym wyrazić swoje zdanie na temat rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia wahadłowej linii 
autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego. 
Uważam ten pomysł za skrajnie zły. 
Rozdzielenie komunikacji spowoduje dalszą marginalizacje lewobrzeża (po rezygnacji z rozwoju linii tramwajowych po lewej stornie) i utrudni dostęp 
do komunikacji i sprawnego przemieszania się po całym mieście. 
Przykładem może być choćby chęć podróży autobusem z ul. Łódzkiej na np. ul. Grudziądzką. 
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W tej chwili jedną linia nr 14 w niecały kwadrans, po ewentualnej zmianie co najmniej 2 przesiadki. Przykładów można mnożyć. 
Tu nasuwa się pytania: komu będzie to rozwiązanie służyć? 
Czy Rudak, Stawki, Podgórz i Czerniewice to nadal Toruń? 
Na pewno rozwiązanie to nie będzie korzystne dla mieszkańców. 

31. Kolejna sprawa dotycząca ruchu wahadłowego pomiędzy jedną a drugą stroną Wisły. Co Wy tam palicie po kątach, że wpadacie na takie pomysły? 
Przecież wystarczy, że jeden autobus się spóźni i już człowiek jest uwalony na kolejne kilkanaście minut. Wybijcie ten pomysł sobie z głowy, najlepiej 
młotkiem 5kg. 

32. Jako mieszkańcy Podgórza pragniemy dołączyć naszą opinię w sprawie obecnie konsultowanych rozwiązań komunikacyjnych dla m. Torunia.Trudno 
uwierzyć, że ktoś mógł wysunąć tak diabelski pomysł jak rozdzielenie komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły.To musi być osoba , która 
nie korzysta z komunikacji miejskiej albo nie mieszka w Toruniu !!!  Jak można zaproponować mieszkańcom np.lewobrzeża koszmar dojazdu do 
centrum 2-ma autobusami tj. autobusem osiedlowym i wahadłowym przez Wisłę a do innych osiedli nawet3-ma autobusami. To są chore pomysły 
!!! Zamiast mieszkańcom Podgórza , Stawek , Czerniewic ułatwiać szybki dojazd do pozostałychdzielnic miasta ,  to mamy wrażenie , że będą 
podejmowane próby pogorszenia istniejących i w miarę dobrze funkcjonujących rozwiązańkomunikacyjnych .  
 Nasz głos prosimy potraktować jako kategoryczny sprzeciw wobec proponowanych absurdalnych zmian w funkcjonowaniu komunikacjimiejskiej w 
Toruniu. 

 

 

Opinie dotyczące rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego 
stanowiły 34% zgłoszonych uwag. 
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Dodatkowe wnioski i uwagi mieszkańców 

I. Uwagi dodatkowe zgłoszone przez mieszkańców Odpowiedź 

1. Propozycja wprowadzenia dobrze widocznego, charakterystycznego logo MZK, które 
umieszczane byłoby na górze, z przodu pojazdu (podświetlone, odblaskowe lub pulsujące) lub 
plafonu o określonym kształcie, kolorze, podświetlanego w warunkach ograniczonej 
widoczności i podgrzewanego w warunkach opadów śniegu, z logo MZK i numerem linii (lub, w 
przypadku zmian logo MZK ,tylko numerem linii) 

Uwzględniono 
Nowy tabor MZK posiada wyświetlacze, które w 
czytelny sposób informują pasażerów o nr linii i 
kierunku jazdy. Logo operatora jest elementem 
poszycia pojazdu i znajduje się na tyle pojazdu.  

2. Dokonać korekty odjazdu pierwszego kursu linii 34, tak aby o godzinie 4:31 autobus docierał na 
osiedle Koniuchy. 
 

Nieuwzględniono 
Korekta taka byłaby nieuzasadniona, gdyż o godz. 
03:53 z przystanku „Plac Skalskiego – Toruń Plaza” 
w kierunku os. Na Skarpie odjeżdża autobus linii 
nocnej 05. 

3. Propozycja wprowadzenia linii autobusowej umożliwiającej bezpośredni dojazd z Podgórza (tj. 
ul. Poznańska i ulice ościenne) do szpitala na ul. Św. Józefa. 

Uwzględniono częściowo 
Zaplanowano budowę węzłów przesiadkowych w 
centrum miasta, które umożliwią dogodny dojazd 
do różnych części miasta. 

4. Zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów na lewobrzeżu, głównie linii 36 oraz 11 Do analizy 
Jeżeli pomiary potoków będą wskazywać  na 
zwiększenie liczby pasażerów, to dokonane będą  
zmiany w rozkładzie jazdy. 

5.  Wniosek o objecie komunikacja miejską Bulwaru Filadelfijskiego do Przystani AZS Nieuwzględniono 
Ul. Bulwar Filadelfijski nie jest przeznaczona dla 
komunikacji miejskiej. 

6. Zwiększyć częstotliwość kursowania linii nr 19 z odstępów godzinnych na 30 minutowe oraz 
poprawić jej wykorzystanie poprzez zmianę trasy -  prowadzić ją dalej, w kierunku osiedla 

Uwzględniono częściowo 
Częstotliwość kursów linii nr 19 zostanie 
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JAR(od Pl. Św. Katarzyny, poprzez Dąbrowskiego, ToMiTo, Grudziądzką, Polną do 
Waltzenrodego lub z pominięciem Pl. Św. Katarzyny, przez Przy Kaszowniku i Warneńczyka).  

zwiększona po rozpoczęciu remontu mostu im. J. 
Piłsudskiego. 
 Wydłużanie trasy do os. Jar nie jest uzasadnione, 
gdyż zaplanowano budowę linii tramwajowej w 
tym kierunku. 
  

7. Propozycja dokonania zmian  na trasach, które się pokrywają, np. 26 i 40 - przekierować jedną 
linię do pętli Uniwersytet, a drugą zostawić do Skalskiego; ta sama zmiana dotyczy linii nr  15 i 
28. 

Nieuwzględniono 
Obecne trasowanie ww. linii wynika z potrzeb 
zgłaszanych przez pasażerów. 

8. Wprowadzić linię autobusową na lewobrzeżu, w ciągu ulicy Strzałowej oraz lepiej 
skomunikować ul.  Andersa. 

Do analizy 
Propozycja zostanie przedstawiona do 
zaopiniowania w dalszych etapach konsultacji. 

9. Poprowadzić linię tramwajową na lewobrzeże, która mogłaby poruszać się po jednym torze na 
moście i dalej do dworca, a z czasem poprzez wybudowanie wiaduktu nad torami między 
Kujawską i Łódzką do Andersa. 

Nieuwzględniono 
Obecnie nie ma w planach budowy takiej linii. 
Analizy potrzeb komunikacyjnych mieszkańców 
prowadzone są na bieżąco i korygowane w miarę 
możliwości. 
 

10. Opóźnić o 5 minut odjazd autobusu linii  nr 10 w kierunku Osiedle Jar z przystanku 
Gniewkowska, z 16:00 na 16:05 

Regulowane na bieżąco 
Rozkład jazdy linii nr 10 jest regulowany na bieżącą 
i dopasowywany do aktualnych potrzeb 
mieszkańców.  

11. Umożliwić zakup biletów MZK do kilku dni po rozpoczęciu kwartału - np. tydzień po. Realizowane 
Bilet można zakupić w dowolnym dniu. 

12. Wprowadzić wymóg punktualnego odjazdu autobusów – dokładnie o czasie podanym na 
rozkładzie 

Realizowane 
W Toruniu wymóg ten funkcjonuje. Przyjęta w 
tolerancja wynosi: - 1 min., + 3 min. Czas przejazdu 
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uzależniony jest jednak od wielu niezależnych 
czynników, np. od aktualnej sytuacji drogowej i 
komunikacyjnej.   

13. Zwiększyć częstotliwość kursów linii nr 45 w kierunku z Toruniu do Obrowa, w tym przywrócić 
autobus z godziny 22.40 oraz umożliwić przejazd tą linia w godzinach od 8 do 14. Dodatkowo 
wydłużyć linię do placu św. Katarzyny. 

Nieuwzglęniono 
Linia 45 jest realizowana w porozumieniu 
międzygminnym. Liczba kursów tej linii zależy od 
ustaleń podjętych przez samorządy gmin. Obecnie 
nie przewiduje się wydłużania tej linii do centrum.  

14. Opóźnić odjazd autobusu linii nr 25 z przystanku „Ślaskiego” ( obecnie odjeżdża on o godz. 
7:03) 

Nieuwzglęniono 
Rozkład jazdy linii nr 25 jest dopasowywany do 
aktualnych potrzeb mieszkańców. 
Opóźnienie odjazdu z przystanku „Ślaskiego” 
uniemożliwi dojazd do pracy innym pasażerom. 

15. Przywrócić poprzedni rozkład jazdy linii nr 42 

Nieuwzględniono 
Rozkład jazdy poszczególnych linii jest 
dopasowywany do aktualnych potrzeb 
mieszkańców.  
Na wniosek mieszkańców został zmieniony rozkład 
jazdy linii nr 42. 

16. Zamontować kosze na śmieci w nowych tramwajach Nieuwzględniono 
Kosze na śmieci znajdują się na przystankach. 

17. Przywrócić autobus nr 11 z godz. 7:14, przystanek Stawki w kierunku miasta Nieuwzględniono 
Rozkład jazdy poszczególnych linii jest 
dopasowywany do aktualnych potrzeb 
mieszkańców.  
Autobusy linii 11 odjeżdżają o godz. 7:09 oraz 7:17.  

18. Ograniczyć dublowanie się linii 26, 34 i 40. Jeżeli linia tramwajowa wiodłaby do Uniwersytetu 
zamiast do Motoareny , to można wyłączyć z użytku linię 34.Podobnie, jeśli linia 25 jeździłaby 

Nieuwzględniono 
Wniosek nie ma uzasadnienia, gdyż każda z 
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częściej to linię 40 również można wyłączyć lub przenieść na inną trasę.  wymienionych linii na części trasy ma zupełnie inny 
przebieg.  

19. Uruchomić trasę wiodącą przez Garbaty Mostek i Warneńczyka, która wiodłaby przez centrum 
albo taką, która pomogłaby mieszkańcom z ulicy Sobieskiego przemieścić się bezpośrednio na 
Grudziądzką.  

Do analizy 
Poprowadzenie takiej linii będzie analizowane pod 
kątem możliwości realizacji. 

20.  Poprowadzić na JAR dodatkowe dwie linie - jedną z Rubinkowa (np. przez ul. Sobieskiego), a 
drugą z Bielan (taką, która nie dublowałaby linii nr 10). 

Nieuwzględniono 
Osiedle tzw. „JAR” obsługiwane będzie linią 
tramwajową, która powinna zaspokoić potrzeby 
komunikacyjne mieszkańców.  

21. Przywrócić linię obsługującą dworzec autobusowy na ul. Uniwersyteckiej Realizowane 
Dworzec autobusowy obsługują linie tramwajowe 
nr 2,3 i 4 oraz przy ul. Uniwersyteckiej autobusy 
linii nr 31. 

22. Wprowadzić więcej kursów po godzinie 14 i 15 nas trasie linii nr 37 Nieuwzględniono 

Rozkład jazdy poszczególnych linii jest 
dopasowywany do aktualnych potrzeb 
mieszkańców. 
Linia nr 37  funkcjonuje na podstawie 
porozumienia  z Gminą Lubicz. Stwierdzono niskie 
zapotrzebowanie na zwiększenie  jej kursów po 
godz. 14 oraz 15. 

22. Zwiększyć częstotliwość kursowania linii nr 18 Nieuwzględniono 

Liczba kursów do Portu Drzewnego została 
zwiększona poprzez wydłużenie linii nr 36. Na 
odcinku do Wrzosów  można korzystać z połączeń 
przesiadkowych. 
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23. Połączyć linię tramwajową na ul. Skłodowskiej z Konstytucji 3 Mają (ulicą Olimpijską) - tramwaj 
mógłby jeździć dookoła.  

Nieuwzględniono 
Analizy wykonane przy wariantowaniu połączenia 
pętli  Elana z Olimpijską wykazały, że wariant ten 
nie sprosta wymaganiom komunikacyjnym 
mieszkańców. 

24. Wprowadzić linię autobusową jadącą przez ul. Curie-Skłodowskiej z Olsztyńskiej do centrum  Nieuwzględniono 
Połączenie takie ze względu na bardzo małe 
wykorzystanie istniejącej linii nr 37 nie jest 
przewidywane. 

25. Poprowadzić linię tramwajową przez most kolejowy (jego zachodnią nitkę) 

Nieuwzględniono 

Węzły przesiadkowe powstają przy dworcach 
kolejowych, aby zapewnić skomunikowanie z 
transportem miejskim. Analiza pod kątem potrzeb 
komunikacyjnych wykazała, że budowa 
równoległej trasy tramwajowej do linii kolejowej 
nie ma uzasadnienia. 

26. Zwiększyć częstotliwość kursów autobusów w soboty na ul. Poznańskiej  Nieuwzględniono 
Rozkład jazdy poszczególnych linii jest 
dopasowywany do aktualnych potrzeb 
mieszkańców. 
Analizy wskazują, że wykorzystanie autobusów na 
ul. Poznańskiej, linii nr 10, 20, 29 oraz 44, jest 
wystarczając - nie przekracza 20%.   

27. Zbudować trzeci most, który połączy Bydgoskie z Podgórzem W planach 
W śladzie ul. Szosa Okrężna jest rezerwowany 
korytarz dla przyszłej przeprawy mostowej  
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28. Uruchomić linie autobusową prowadząca z Garbatego Mostka lub Antczaka na Koniuchy Do analizy 
Analizowane jest połączenie ul. Sobieskiego z 
Grudziądzką. 

29. Zgłoszenie uciążliwego braku połączenia z okolic Lidla na Lubickiej w stronę Galerii Copernicus Realizowane 
Istnieje połączenie przesiadkowe łączące obie 
lokalizacje. 

30. Wprowadzić priorytet ruchu tramwajowego w mieście Realizowane 
Priorytet ten jest stopniowo wprowadzany.  

31. Lokalizowanie przestanków autobusowych w jak najbliższej odległości od przystanków 
tramwajowych 

Realizowane 
Lokalizacja przystanków wynika z wytycznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz 
warunków lokalnych. Tak, gdzie pozwalają na to 
warunki przystanki lokalizowane są w jak 
najbliższej odległości. 

32. Rozszerzyć infrastrukturę autobusową z JARu w kierunku Rubinkowa ulicą Polna  Uwzględniono częściowo 
Wprowadzane są duże częstotliwości kursowe na 
głównych ciągach komunikacyjnych, aby możliwość 
korzystania z przesiadki była najmniej uciążliwa i 
nie powodowała nadmiernej straty czasu.  

33. Skomunikować bezpośrednio JAR z osiedlem Gagarina Uwzględniono częściowo 
Istnieją dogodne połączenia przesiadkowe, które 
komunikują osiedla tzw. JAR z osiedlem Gagarina. 

34. Zbudować linie tramwajową prowadzącą do Dworca Głównego Nieuwzględniono 
Obecnie nie ma w planach budowy takiej linii. 
Analizy potrzeb komunikacyjnych mieszkańców 
prowadzone są na bieżąco i korygowane w miarę 
możliwości 
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35. Zwiększyć częstotliwość jazdy autobusu 44 z Rubinkowa II na Dworzec Główny i z powrotem Nieuwzględniono 
Połączenie osiedla Rubinkowo i rejonu Dworca 
Głównego zapewniają połączenia przesiadkowe 
oraz  linia nr 22 kursująca z pętli Kolankowskiego. 

36. Poprawić czytelność komunikacji autobusowej oraz tramwajowej kierując się wzorem miasta 
Olsztyna: 
1. Dzienne autobusy jeżdżące w granicach administracyjnych miasta oznaczyćnumerami 110, 
111, 112 i itd. 
2. Dzienne autobusy obsługujące Aglomerację Toruńską oznaczyć numerami: 200, 201, 202, … 
3. Tramwaje dzienne oznaczyć numerami: 1, 2, 3, … 
4. Tramwaje nocne: 50, 51, 52, … 
5. Autobusy nocne jeżdżące na terenie granic administracyjnych miasta powinnyposiadać 
numery: 300, 301, 302, … 
6. Autobusy nocne obsługujące Aglomerację Toruńską powinny posiadać numery: 400, 401, 
402, …  

Nieuwzględniono 
Obecnie stosowana numeracje jest czytelna dla 
mieszkańców. Jej zmiana mogłaby wprowadzić 
dezinformację. 
 

37. Skierować linię autobusową o charakterze dowozowym do tramwaju i uzupełniającym kierunki 
wyjazdu z osiedli na trasie przejazdu na JAR , np. o numerze 24 (od okolic nowo budowanego 
zakładu NEUCA, ulicami: Forteczną, Strobanda, Watzenrodego, Traktorową, Legionów, Wielki 
Rów, Grudziądzką, Kościuszki do Dworca Wschodniego) 
 

Uwzględniono 
Od września funkcjonuje  linia nr 24 na trasie 
Koniuchy – Neuca, która umożliwia również 
przesiadki na linie nr 10, 11, 12, 14, 20, 28 i 34. 

38. Wydłużyć trasę linii numer 46, tak aby dojeżdżała do centrum Torunia np. do Placu Katarzyny 
lub do stacji przesiadkowej obok Urzędu Marszałkowskiego 

Nieuwzględniono 
Ze Skarpy do Centrum jest bezpośrednie 
połączenie tramwajowe. Analizy wykazały, że nie 
ma zapotrzebowania, aby wydłużyć linię nr 46. 
 

39.  Przywrócić linie autobusowe na obydwu mostach Realizowane 
Na obydwu mostach funkcjonują linie autobusowe. 

40. Wprowadzić tramwajową linię nocna na JAR Do analizy 
Wprowadzenie takiej linii będzie analizowane po 
uruchomieniu linii dziennych. 
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41. Zadbać o dostęp do sieci wi-fi w autobusach Solaris Uwaga została przekazana do MZK. 

42. Dokonać korekty odjazdu autobusu linii nr 34 w kierunku osiedla Koniuch, tak aby dojeżdżał do 
Piotra i Pawła na 4:30 

Nieuwzględniono 
O godz. 03:53 odjeżdża z przystanku „Plac 
Skalskiego – Toruń Plaza” w kierunku os. Na 
Skarpie autobus linii nocnej 05. 

43. Zwiększyć częstotliwość kursów linii tramwajowej nr 5 Uwzględniono 
Zwiększenie częstotliwości kursów tej linii nastąpi 
przy uruchomieniu trasy do os. Jar. 

44. Dostosować temperaturę w środkach komunikacji miejskiej do warunków pogodowych 
(utrzymywać temperaturę optymalną o każdej porze roku) 

Uwaga przekazana do MZK. 

45. Przywrócić przystanek autobusowy przy ul. Łyskowskiego, na wysokości marketu E. Leclerc Nieuwzględniono 
Przystanek ten został zlikwidowany na 
wcześniejszy  wniosek mieszkańców.    

46. Wniosek o to, aby do czasu uruchomienia parkingu park&ride przy ul. Turystycznej, autobusy 
linii 23  kursowały minimum co 20 minut w godzinach szczytu tj. 6-9 i 15-18 i minimum co 30 
minut w pozostałych godzinach (dotyczy dni roboczych). Natomiast w dniu dni wolne od pracy, 
minimum co 40 minut. 
  
Po uruchomieniu parkingu park&ride przy ul. Turystycznej, autobusy linii 23 powinny kursować 
minimum co 15 minut w godzinach szczytu tj. 6-9 i 15-18 i minimum co 20 minut w 
pozostałych godzinach (dotyczy dni roboczych). Natomiast w dni wolne od pracy minimum co 
30 minut. 
Alternatywą było by wprowadzenie nowej linii łączącej parking park&ride z Rubinkowem co 15 
minut w godzinach szczytu. 
 

Uwzględniono częściowo 
Analizy wykazały, że dla obsługi parkingu P&R o 
pojemności 46 miejsc wystarczające są kursy o 
częstotliwości co 30 minut, a w szczycie co 20 
minut.  

47. Zakupić mniejsze autobusy z przeznaczeniem na trasy i godziny kiedy jest mniej użytkowników 
komunikacji miejskiej 

Realizowane 
MZK co jakiś czas dokonuje zakupów mniejszych 
pojazdów. 
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48. Tak zorganizować komunikację miejską, aby jej użytkownik był w stanie dotrzeć w wybrane 
miejsce w czasie zbliżonym do jazdy samochodem 

Realizowane 
Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji, w tym 
szczególnie komunikacji tramwajowej z nadanym 
priorytetem, jest celem głównym rozwoju 
komunikacji miejskiej. 
 Obecnie czas przejazdu środkami komunikacji 
miejskiej, głównie tramwajami, jest zbliżony do 
czasy przejazdu samochodem. 

49. Przeprowadzić szeroką akcję promocyjną parkingów park&ride dla osób spoza Torunia i 
wprowadzić 50 % ulgę  na przejazdy komunikacja miejską dla osób zostawiających tam 
samochód  

Uwzględniono 
Zaplanowano przeprowadzenie akcji promującej 
parkingi P będzie bezpłatne, pod warunkiem 
zakupu biletu komunikacji miejskiej. W 
początkowym okresie planujemy wprowadzić ulgi. 

50. Zatrudnić nową osobę - menadżera ruchu miejskiego, która będzie odpowiedzialna za 
zwiększenie udziału publicznej komunikacji miejskiej w całej komunikacji Torunia. 
Wynagrodzenie tej osoby będzie wprost proporcjonalne do wskaźnika zapełnienia autobusów i 
tramwajów. Im większe napełnienie - tym większa premia. Kompetencje: przygotowywanie 
konsultacji społecznych, przetargów na zakup taboru, nadzór nad projektowaniem dróg w 
Toruniu itd. 

Realizowane 
Zadania, o których mowa realizują 
wyspecjalizowane jednostki UMT. 

51. Zwiększyć częstotliwość autobusów linii 29, 36 i 44.  Realizowane 
Częstotliwość poszczególnych linii jest 
dopasowywany do aktualnych potrzeb 
mieszkańców, po analizach napełnienia. 
 

52. Przemyśleć kwestię zainstalowania stacjonarnych biletomatów na przystankach  Uwzględniono 
Zaplanowano instalację biletomatów na 
najważniejszych węzłach przesiadkowych, m.in.:  
Al. Solidarności, Pl. Rapackiego, dworce kolejowe. 
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53. Pytanie: dlaczego zegar na wyświetlaczach na przystankach na Dw. Głównym zawsze się 
spóźnia a na pl. Teatralnym wskazuje prawidłową godzinę? 

Usterka została naprawiona. 

54. Przywrócić stary rozkład autobusu linii nr 42 Nieuwzględniono 
Zmiany rozkładu jazdy autobusu linii nr 42 została 
dokonana na wcześniejszy  wniosek mieszkańców.  

55. Utworzyć bezpośrednie połączenie autobusowe z osiedla JAR na Rubinkowo oraz Skarpę Nieuwzględniono  
Komunikacja  osiedla tzw. JAR z osiedlami 
Rubinkowo i Skarpa jest zapewniona przez  dobrze 
funkcjonujące połączenia przesiadkowe. 

56. Wydłużyć linię nr 23 do Placu Solidarności Nieuwzgledniono 
Analiza komunikacyjna wykazała, że nie ma 
potrzeby wydłużania tej linii z uwagi na dogodne 
przesiadki.  

57. Zwiększyć częstotliwość przejazdów linii tramwajowych nr 6 i 7 do co 10-15 min. W szycie oraz 
co 20 min. Poza szczytem. 

Do analizy 
Propozycja jest analizowana pod kątem możliwości 
wprowadzenia. 

58. Utworzyć linię autobusową, która skomunikuje Rubinkowo II z Portem Drzewnym (trasa 
wiodąca przez: Rydygiera ,Dworzec Wsch., Kościuszki, Raczkiewicza, Bema, Broniewskiego) - 
utworzyć linię nr 47 z częstotliwością kursów co 30min w szczycie i co 1h poza szczytem 

Nieuwzględniono 
Zaproponowana trasa posiadałaby bardzo 
podobny przebieg do istniejącej linii nr 25. Obecnie 
dojazd do Portu Drzewnego możliwy jest liniami: 
15, 26, 34, 40 z przesiadką na autobusy linii 18 lub 
36.  

59. Utworzyć linię autobusową, która skomunikuje Wrzosy z Chełmińską (trasa wiodąca przez: 
trasę Raczkiewicza, Legionów, Grudziądzką do Dworca Wsch. i później jak 34 do Olimpijskiej),  
kursującą w szczycie komunikacyjnym między 6:00 a 9:00 oraz między 13:00 a 17:00 

Nieuwzględniono 
Obecnie istnieją połączenia przesiadkowe, które 
dobrze komunikują Wrzosy z Szosą Chełmińską.  

60. Autobusy linii nr 25 powinny kursować w godzinach od 5:00 do 18:00 oraz  bez przerwy miedzy 
10:00 a 13:00  

Uwzględniono częściowo 
Zaplanowano  wcześniejsze rozpoczęcie kursów. 
Nie przewiduje się natomiast kursów po godz. 
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17:00. 

61.  Zrezygnować z objazdowych linii typu 29, które ze względu na skomplikowaną trasę narażone 
są na opóźnienia i pasażerowie tracą w nich czas 

Nieuwzględniono 
Trasa linii nr 29 wynika z przeprowadzonych 
konsultacji i wyrażonych w ich wyniku oczekiwań 
mieszkańców.  

62. Stworzyć dogodny dojazd z centrum do Młyna Wiedzy oraz MCSM-u Realizowane 
Dojazd do przedmiotowych lokalizacji umożliwiają 
linie tramwajowe nr 2, 3 i 4.  

63. Zwiększyć częstotliwość kursów autobusów linii nr 36 do Rozgart Liczba kursów do Rozgart jest uzależniona od 
wytycznych zaproponowanych przez Gminę 
Zławieś Wielka. 

64. Skierować linię nr 7 z JAR-u do miasteczka akademickiego UMK Do analizy 
Analizowane będzie dogodne skomunikowanie 
miasteczka akademickiego z osiedlem tzw. JAR. 

65. Opracować plan rozbudowy linii tramwajowej na Wrzosach Nieuwzględniono 
Nie przewiduje się rozbudowy linii tramwajowej na 
osiedlu Wrzosy. Powstaną linie dowozowe z ul. 
Ugory do nowej linii tramwajowej. 

66. Zsynchronizować czas odjazdów autobusów linii nr 14 oraz 28 z godzinami pracy osób 
pracujących w urzędach przy ul. Mazowieckiej 

Uwzględniono częściowo 
Kursowanie tych linii odbywa się przemiennie  co 
15 minut.  

67. Skomunikować JAR z ul. Mazowiecką Uwzględniono 
Zaplanowano utworzenie połączenia 
przesiadkowego. 

68. Przywrócić autobus linii nr 11 z godz. 7:14 na Stawkach i zaprzestać sprzedaży biletów z 
autobusie, ponieważ to opóźnia jego odjazd 

Nieuwzględniono 
Autobusy linii 11 odjeżdżają o godz. 7:09 i 7:17.  
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69. Zwiększyć częstotliwość kursów autobusów linii nr 36 oraz 11 Do analizy 
Częstotliwość poszczególnych linii jest 
dopasowywany do aktualnych potrzeb 
mieszkańców, po analizach napełnienia. 

70. Przemyśleć kwestię uruchomienia nowej linii autobusowej łączącej lewobrzeże z ul. 
Odrodzenia 

Nieuwzględniono 
Lewobrzeże z ul. Odrodzenia łączą linie: 10,20, 12, 
13, 14, 36 i 38 oraz dodatkowo linie 22 i 27. 

71. Skierować linię 44 na ulicę Szubińską Nieuwzględniono 
Linia nr 44 obsługuje końcówkę ul. Poznańskiej, a 
ul. Szubińską obsługują linie nr 10, 29 i 36. (ok. 5 – 
7 kursów/godz.) 

72.  Wykonać zielone torowiska wszędzie gdzie to możliwe, czyli poza rejonem skrzyżowań Uwzględniono 
Wszystkie nowopowstałe torowiska to torowiska 
zielone. 

73. Wprowadzić nową linię autobusową z końca ul. Poznańskiej (pętli 10, 20, 44), biegnącą przez: 
ul Poznańską – most J.Piłsudskiego- Aleja św.Jana Pawła II- Aleja Solidarności- Odrodzenia- 
Warneńczyka- Kościuszki- DWORZEC WSCHODNI. 

Nieuwzględniono 
Nie przewiduje się dublowania istniejących linii 
tramwajowych liniami autobusowymi. Na trasie Al. 
Solidarności/Odrodzenie – Dworzec Wschodni, 
kursują tramwaje linii nr 2,3 i 4.  

74. Uruchomić dodatkowe trasy na osiedle JAR lub wydłużyć już istniejące (20 i 11) Odpowiedź 
Osiedle tzw. JAR będzie docelowo obsługiwane 
przez tramwaj. Obecnie istnieją dogodne 
połączenia przesiadkowe.  

75. Wydłużyć linię nr 19 do węzła przesiadkowego na al. Solidarności Nieuwzględniono 
Analiza komunikacyjna wykazała brak 
zapotrzebowania na wydłużenie linii nr 19. 

76. Zmienić rozkłady jazdy tramwajów w taki sposób, aby linie 1 i 5 oraz 2 i 4 kursowały 
naprzemiennie 

Uwzględniono 
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Rozwiązanie to zostanie wprowadzone po oddaniu 
linii tramwajowej do osiedla tzw. JAR. 

77. Powrócić do dawnego rozkładu jazdy  linii nr 44 Nieuwzględniono 
Na wcześniejszy wniosek pasażerów zmieniono 
rozkład linii nr 44.  

78. Zmienić trasę autobusu nr 11, tak aby powstał przystanek w pobliżu centrum Exea Data Center  
- Włocławska 167. 

Nieuwzględniono 
Zmiana niemożliwa do realizacji z uwagi na 
istniejące warunki komunikacyjne. 

79. Założenia projektu BiT City II rozbudować dalej na wschód, tak aby linia kolejowa dojeżdżała 
przez Bielawy – Grębocin (tutaj peron linii BiT City mógłby powstać nad planowanym 
wiaduktem na ulicy Olsztyńskiej uwzględnionym w przyszłych planach rozbudowy tej trasy 
wylotowej na Olsztyn) do Lubicza 

Do analizy 
Modernizacją linii kolejowej nr 27, Toruń 
Wschodni – Lipno, są zainteresowane zarówno 
gminy leżące na jej trasie, jak również władze 
powiatu toruńskiego. Modernizacja tej linii ma 
polegać na wybudowaniu nowych przystanków, w 
nowych bardziej dogodnych lokalizacjach. Miasto 
Toruń również optuje za budową nowego 
przystanku przy ul. Olsztyńskiej. 

80. Wydłużyć trasy kursujących autobusów, które kończą bieg na zajezdniach autobusowych takich 
jak Rubinkowo II (autobusy 19, 26); Bielawy (autobusy C, 40); Kolankowskiego (autobusy 22, 
31); Dworzec Północny (autobus 32) czy Plac Św. Katarzyny (autobusy 21, 30, 35, 37). 

Nieuwzgledniono 
Wniosek niemożliwy do realizacji z uwagi na 
istniejące warunki komunikacyjne. 

81. Poprowadzić linie tramwajową do osiedla Bielawy-Grębocin zamiast przez Rubinkowo Nieuwzgledniono 
Wniosek niemożliwy do realizacji z uwagi na 
istniejące warunki komunikacyjne. 

82. Uruchomić bezpośrednie połączenie  autobusowe z rejonu Polna/Grudziądzka  do ul. Ligi 
Polskiej (z wykorzystaniem przystanków), gdzie funkcjonuje Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
im. ks. Jerzego Popiełuszki  - w tym  Dzienny Dom Opieki Medycznej 

Realizowane 
Obecnie istnieje połączenie bezpośrednie – linia 
autobusowa nr 16. 

83. Zwiększyć ilość autobusów kursujących do Rozgart oraz w stronę przeciwną Liczba kursów do Rozgart jest uzależniona od 



 
 

36 
 

wytycznych zaproponowanych przez Gminę 
Zławieś Wielka. 

84. Wydłużyć trasę nr 36 do Górska, do Krzyża Popiełuszki Linia funkcjonuje na podstawie porozumienia  z 
Gminą Zławieś Wielka. Jej trasa jest uzależniona od 
wytycznych zaproponowanych przez tę gminę. 

85. Zwiększyć częstotliwość kursów linii autobusów 10 lub 20 Odpowiedź 
Częstotliwość poszczególnych linii jest 
dopasowywany do aktualnych potrzeb 
mieszkańców, po analizach napełnienia. 

86. Znieść opłaty za przejazdy, jeśli nie wszystkimi środkami komunikacji, to przynajmniej 
tramwajami 

Wniosek nie dotyczy konsultacji. 

87. Skrócić trasę przejazdu linii nr 29 o Żółkiewskiego, Wschodnią i Rydygiera Nieuwzględniono 
Trasa linii autobusowej nr 29 wynika z konsultacji 
społecznych, które prowadzono w związku z  
budową mostu gen. Elżbiety Zawackiej. 

88. Zsynchronizować czas odjazdu autobusów jadących przez most oraz linii nr 36 z godzinami 
zajęć studentów UMK 

Linia funkcjonuje na podstawie porozumienia  z 
Gminą Zławieś Wielka. 

89. Zwiększyć częstotliwość kursów autobusów linii nr 38 oraz poprowadzić dodatkową linię 
jadącą na osiedle przy ul. Letniej, Armii Ludowej oraz Okólnej 

Uwzględniono częściowo 
Obecnie rozważa się rozwiązanie polegające na 
zwiększeniu częstotliwości kursowania autobusu 
linii nr 38, poprzez skrócenie trasy tej linii do 
osiedla przy ul. Letniej. 

90. Wprowadzić karty przejazdowe oraz czytniki kart w autobusach celem ułatwienia dokonania 
opłaty za przejazd 

Do analizy 
Trwa analiza wprowadzenia nowoczesnych 
systemów sprzedaży biletów. 

91. Wprowadzić biletomaty z możliwością płacenia kartą Realizowane 
Rozwiązanie funkcjonuje od 2014 roku. 
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92. Ustalenie zasad korzystania z drzwi w środkach transportu: przednie drzwi - wsiadanie, reszta - 
wysiadanie lub inna sekwencja w zależności od możliwości 

Nieuwzględniono 
Rozwiązanie takie powodowałoby opóźnienia w 
kursach linii autobusowych oraz tramwajowych. 

93. Unormować częstotliwość kontroli biletowych, tak aby w trakcie jednego przejazdu nie było 
ich więcej niż jedna  

Od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. 
kontrolę biletów w pojazdach komunikacji 
miejskiej w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Toruń 
świadczy Konsorcjum firm w składzie: Serinus Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Makowskiej 
95 – Lider konsorcjum oraz RR Security Grupa Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wareckiej 
9/55 – członek konsorcjum. 

94. Usunąć z taboru stare autobusy Realizowane 
Tabor jest systematycznie unowocześniany. 
Autobusy marki Jelcz będą wycofane do końca 
2020 roku.  

95. Wyregulować z dokładnością co do minuty przejazdy autobusów pomiędzy przystankami i tym 
samym czas odjazdu autobusów 

Odpowiedź 
Na przejazdy autobusów wpływają często 
niezależne czynniki, tj. sytuacja komunikacyjna 
oraz drogowa w mieście.  

96. Zamontować we wszystkich autobusach monitoring Uwzględnione częściowo 
Monitoring montowany jest w nowych pojazdach. 

97. Każdy autobus powinien być ekologiczny, niskopodłogowy, posiadać monitoring, klimatyzację i 
biletomat 

Rezalizowane 
Tabor jest systematycznie unowocześniany. 
Wszystkie autobusach kupowane przez operatora 
od 2004 roku są niskopodłogowe i wyposażone w 
monitoring. Każdy zakup musi spełniać aktualne 
normy emisji spalin.  
Urządzenia do sprzedaży biletów obecne w 
autobusach kupowanych od 2006 roku, a 
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klimatyzacja w przestrzeni pasażerskiej – od 2013 
roku. 

98. Zamieścić tablice wyświetlające odjazdy autobusów – węzeł przesiadkowy na al. Solidarności  Uwzględniono 
Projekt w przygotowaniu. 

99. Wydłużyć trasę tramwaju nr 3, tak aby wiodła przez Rubinkowo I do Szosy Lubickiej i dalej, być 
może aż do osiedla Bielawy-Grębocin 

Nieuwzględniono 
Obecnie nie planuje się takie połączenia.  

100. Propozycja, aby poprowadzić jedną linię do Portu Drzewnego Odpowiedź 
Budowa tej linii uzależniona jest od uzyskania 
środków zewnętrznych. 

101. Zamieścić wewnątrz wszystkich pojazdów MZK wyraźne informacje na temat przebiegu trasy i 
kolejnych przystanków 

Realizowane 
Nowy tabor wyposażony jest w systemy informacji 
pasażerskiej. 

102. Usunąć reklamy z okien pojazdów MZK Nieuwzględniono 
Reklamy stanowią dodatkowe źródło dochodu 
przewoźnika. Dzięki reklamom w środkach 
komunikacji miejskiej możliwe jest zachowanie 
niskich cen biletów. 

103. Zmienić nazwy niektórych przystanków na bardziej adekwatne Realizowane 
Nazwy przystanków dostosowywane są do zmian, 
jakie zachodzą w przestrzeni miejskiej. 

104. Utworzyć dodatkowy przystanek w pobliżu ul. Mocarskiego Nieuwzględniono 
Propozycja nie znajduje uzasadnienia, gdyż 
odległość do najbliższego przystanku -Rubinkowo 
Centrum – wynosi jedynie 200 m.  

105. Rozważyć lepszą komunikację rejonu Torunia w okolicy ul. Gołębiej i dawnego Tormięsu oraz 
Rubinkowa i Grębocina 

Realizowane 
Rejon ten obsługują tramwaje linii nr 1 oraz 5, z 
częstotliwością od 6 do 14 kursów na godzinę.  
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Osiedle Rubinkowo ma połączenia z prawie 
wszystkimi osiedlami Torunia.  
Osiedle Bielawy-Grębocin od 2013 roku zyskało 
kolejną linię autobusową nr 44. 

106. Przywrócić autobus linii nr 42 z godz. 16:39 na Zaułku Dworcowym Nieuwzględniono 
Na wcześniejszy wniosek pasażerów dokonano 
zmiany rozkładu jazdy linii nr 42. 

107. Propozycja, aby na przystanku linii 22 i 27, na Dworcu Głównym mogło zatrzymywać się więcej 
autobusów 

Nieuwzględniono 
Analiza wykazała, że obecna lokalizacja 
przystanków w rejonie Dworca Głównego jest 
optymalna.  

108. Zmienić czas pierwszego odjazdu autobusu linii nr 34 w stronę Olimpijskiej z godz. 4:31 na 
4:15/20 

Nieuwzględniono 
O godz. 04:04 z przystanku „Koniuchy” w kierunku 
os. Na Skarpie, odjeżdża autobus linii nocnej 05. 

109. Zmienić czas odjazdu autobusu linii nr 17 z mazowieckiej, z 5:50 na 6:05 oraz linii nr 28 również 
na kilka minut po 6:00. Dodatkowo opóźnić odjazdy autobusów linii 14 w soboty z 13:55 na 
14:05 

Nieuwzględniono 
O godz. 06:08 z pętli „Mazowiecka” odjeżdża  
autobus linii nr 14, z którego na ul. Grudziądzkiej  
istnieje dogodna przesiadka w autobus jadący w 
rejon ulicy Gagarina. 

110. Stworzyć linię przyspieszoną łączącą wschód miasta z zachodnią częścią. Linia ta mogłaby 
kursować przykładowo z pętli Nad Strugą zatrzymując się tylko na przystankach z większym 
potokiem pasażerów i kierować się na skróty ulicą Marii Skłodowskiej Curie do CH Plaza lub 
Uniwersytetu do samego centrum miasta. 

Odpwiedź 
Linia przyspieszona powstała na trasie: os. Na 
Skarpie – Uniwersytet przez ul. Bukową, Trasę 
Prezydenta Raczkiewicza i ul. Bema. Początkowo 
autobusy zatrzymywały się na wybranych 
przystankach, jednakże kolejne wnioski pasażerów 
spowodowały, że autobusy zatrzymują się na 
wszystkich przystankach. W efekcie czas przejazdu 
tymi liniami jest dłuższy niż innymi liniami 
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kursującymi przez ul. Kościuszki (l. 26, 40 i 34). 

111. Przeanalizować dodatkową linię autobusową na ul. Rolniczą Nieuwzgledniono 
Obecna częstotliwość kursowania autobusów linii 
nr 12 jest optymalna (wykorzystanie na poziomie 
10%). 

112. Przywrócić linię nr 11 do dawnego rozkładu Nieuwzględniono 
Na wcześniejszy wniosek pasażerów dokonano 
zmiany rozkładu jazdy linii nr 11. 

113. Opinia do konsultacji – dawne rozkłady jazdy wszystkich linii były lepsze Odpowiedź 
Rozkłady jazdy zostały zmienione na wcześniejsze 
wnioski pasażerów.  

114. Uruchomić/zwiększyć kursy linii nr 25 w soboty Nieuwzględniono 
Analiza wykazała, że wykorzystanie tej linii nawet 
w dni robocze jest na bardzo niskim poziomie. Brak 
przesłanek dla zwiększenia kursów tej linii w 
soboty. 

115. Wprowadzić dodatkowe przystanki dla linii przecinających średnicówkę ulicą Legionów 
(przesiadka z 40 i 25 w 10 i 20 oraz dla zjazdów ), np. przy sklepie ogrodniczym na Legionów w 
obie strony(obydwa przystanki „na żądani”) 
 

Nieuwzględniono 
Brak warunków terenowo-komunikacyjcnych dla 
utworzenia przystanków we wskazanym miejscu. 

116. Utworzyć dodatkowy przystanek dla linii 45 i 46 jadących w stronę Rubinkowa II przy kościele 
na Konstytucji lub przed administracją osiedla 

Nieuwzględniono 
Brak warunków terenowo-komunikacyjcnych dla 
utworzenia przystanków we wskazanym miejscu. 

117. Uporządkować numeracje wszystkich linii nocnych Do analizy 
Numeracja linii nocnych będzie poddana analizie 
pod kątem możliwych zmian. 

118. Wprowadzić cykliczne rozkłady jazdy Uwzględniono 
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Zaplanowano wprowadzenie cykliczych rozkładów 
jazdy. 

119. Linię 38 pozostawić na lewobrzeżu z Szubińskiej, natomiast a wybrane kursy z Glinek (można 
wypróbować przy remoncie Starego Mostu) 

Uwaga niejasna, być może dotyczy innej linii. 

120. Przedłużyć linię 12 z Rudaka ulicą Strzałową obok Paluszka, w pobliże osiedla z wjazdem z 
Łódzkiej przy skrzyżowaniu obok Stacji Benzynowej. 
 

Do analizy 
Propozycja zostanie przedstawiona w dalszym 
etapie konsultacji. 

121. Propozycja, aby przez Stary Most dać linię z Uniwersytetu i z Przy Lesie (zamiast 32) -wybrane 
kursy, tak aby  mostem obsłużyć nowe osiedla w okolicach ul. Strzałowej i między 
przystankami Stacja Benzynowa i Dandelskiego. 

Do analizy 
Takie rozwiązanie jest rozważane. 
Propozycja zostanie przedstawiona w dalszym 
etapie konsultacji. 

122. Zwiększyć częstotliwość kursów autobusów linii nr 16, 33 oraz 42 Nieuwzględniono 
Wymienione linie autobusowe przeznaczone są 
głównie do obsługi mieszkańców pracujących w 
rejonie ulic: Skłodowskiej-Curie (linia nr 16), Polnej 
(linie nr 16, 33 i 42), Kanałowej, Kociewskiej czy 
Mazowieckiej (linie nr 33 i 42) i mają zapewnić 
dogodny dojazd pracowników do zakładów pracy 
oraz w przeciwnym kierunku. Częstotliwość ich 
kursowania jest optymalna. 

123. Zmienić nazwę przystanku Plac Skalskiego na „Plaza” oraz Centrum Handlowe Zachód na 
„Castorama” 

Realizowane 
Nazwy przystanków dostosowywane są do zmian, 
jakie zachodzą w przestrzeni miejskiej. 

124. Zwiększyć częstotliwość kursowania linii numer 23, tak aby autobusy jeździły co 30 min. Do analizy 
Rozważane jest zwiększenie częstotliwości kursów 
do 30 minut przy jednoczesnym skróceniu trasy do 
pl. Sybiraków (OBI). 
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125. Zmienić trasę autobusów wyjeżdżających z Kaszczorka w kierunku Nad Strugą - po opuszczeniu 
przystanku „Ślaskiego” przejazd nie ulicą Jamontta lecz dalej Konstytucji 3 Maja i Przy Skarpie 
oraz dodatkowy przystanek „Jamontta”(tam gdzie zatrzymuje się autobus linii 22), żeby dojść z 
niego na targowisko Manhattan  i do OBI.  

 

126. Zwiększyć częstotliwość kurów linii nr 39. Dodatkowo linie 23 i 39 powinny mieć naprzemienny 
czas odjazdu z pętli „Drwęca”.  W godzinach 7.00 -8.00 w autobusach obu linii, tj. 23 i 39 jest 
bardzo tłoczno - należy wprowadzić dodatkowy kurs.  

Nieuwzględniono 
Częstotliwość kursowania autobusów jest 
optymalna (niskie wykorzystanie). Autobusy linii nr 
23 i 39 m. in. niezależnie od siebie zapewniają 
dojazd dzieci i młodzieży do różnych szkół (także 
tych mieszkających w Kopaninie). W związku z 
powyższym wniosek nie jest przewidziany do 
realizacji. 

127. Przywrócić poprzednie godziny odjazdu linii autobusowej nr 16 w godzinach szczytowych z 
przystanku „Przychodnia” w kierunku Wrzosów 
 

Niewuzględniono 
Zmiany dokonano na wcześniejszy wniosek 
pasażerów. 

128. Wniosek o takie ustanowienie przebiegu linii autobusowej numer 32 aby autobus zatrzymywał 
się przy ulicy Świętego Józefa (między ulicami Żwirki i Wigury a Polną) 
 

Realizowane 
Na tym odcinku autobus zatrzymuje się na dwóch 
przystankach: przy skrzyżowaniu z ul. Żwirki i 
Wigury (przystanek Żwirki i Wigury) oraz właśnie 
przy skrzyżowaniu z ul.  św. Józefa (przystanek 
Bartkiewiczówny). 

129. Urealnić czasu przejazdów – przykład Aleja Solidarności/ PlacRapackiego (3 minuty)(wykonanie 
analizy ruchu choćby za pomocą timelapsu) 

Realizowane 
Czas przejazdu autobusów na poszczególnych 
odcinkach jest ustalany na podstawie pomiarów i 
na bieżąco korygowany.  

130. Wprowadzić łatwe do zapamiętania rozkłady jazdy (np. częstotliwość co 10, 15, 20min.) Uwzględniono 
Zaplanowano wprowadzenie modułowych 
częstotliwości kursów. 
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131. Wprowadzić jeden bilet na wszystkie środki komunikacji / Bilet miejski ważny na kolej w 
mieście 

Nieuwzględniono 
Wniosek nie znajduje uzasadnienia, gdyż przejazdy 
koleją na terenie miasta stanowią mini lany 
odsetek wszystkich przejazdów –jest to  20 
podróży dziennie.   

132. Wprowadzić darmową komunikację pociągiem przez most na czas remontu mostu Nieuwzględniono 
Na czas remontu mostu ruch autobusów  miejskich 
będzie zachowany. W związku z powyższym nie 
będzie potrzeby korzystania z przejazdów koleją.  

133. Stworzyć (prawdziwe) zintegrowane przystanki Uwzględniono 
Przystanki takie powstaną na Pl. Rapackiego. 

134. Zlikwidować rozkład feryjny (zamiast tego zwiększyć odstępy pomiędzy kolejnymi 
przejazdami)(rozkład feryjny jest tak zrobiony jakby w Toruniu przez 2 miesiące ludzie 
byli na wakacjach)(wykonanie analizy ruchu choćby za pomocą timelapsu) 
 

Nieuwzględniono 
Toruń jest miastem, w którym dość dużą liczbą 
pasażerów są uczniowie i studenci. W okresie, w 
którym nie odbywają się zajęcia szkolne i 
akademickie liczba podróży znacznie się zmniejsza. 
W związku z powyższym, ograniczenia feryjne mają 
realne uzasadnienie.  

135. Unikać nieczytelnych dla pasażerów zmian w rozkładzie. Praktycznie w majowy długi weekend 
cały tydzień komunikacja działa jak w sobotę. W dzień roboczy przypadający między dniami 
wolnymi (np. piątek po BożymCiele i 2.05) obowiązuje sobotni rozkład jazdy.” 

Odpowiedź 
Rozwiązanie takie funkcjonuje od ponad 20 lat. 
Z uwagi na bardzo małe natężenie ruchu, rozkład 
sobotni został zaplanowany optymalnie. 

136. Autobusy na tory - Przyspieszyć komunikację autobusową poprzez 
umożliwienie jazdy autobusom po torowiskach na wybranych odcinkach (ułatwiając 
jednocześnie przepływ ludzi i wydatki z dublowaniem przystanków i ich utrzymaniem) 
 

Uwzględniono 
Rozwiązanie będzie zastosowane w węźle 
przesiadkowym na Pl. Rapackiego. 

137. Obniżyć ceny biletów do 2 zł Wniosek poza zakresem konsultacji. 
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138. Powrócić do dawnego rozkładu linii nr 29 Nieuwzględniono 
Aktualny rozkład jazdy linii nr 29 i 44 został 
stworzony w oparciu o istniejącą sytuację 
komunikacyjną w mieście.  

139. Powrócić do dawnego rozkładu linii nr 23 Do analizy 
Aktualny rozkład jazdy linii nr 23 został stworzony 
w oparciu o istniejącą sytuację komunikacyjną w 
mieście. Możliwe jest zwiększenie częstotliwości 
kursów do 30 minut z jednoczesnym skróceniem 
trasy do pl. Sybiraków (OBI).  

140. Skrócić trasy wielu linii autobusowych, co pozwali uniknąć opóźnień w kursowaniu autobusów 
i zmniejszy ryzyko narażenia autobusów na postój w korkach. 

Do analizy 
Rozwiązanie możliwe do wprowadzenia po 
uprzednich analizach. 

141. Przyjąć zasadę, że w przypadku połączenia dowolnych dwóch rejonów Torunia wystarczy do 
tego najwyżej 1 przesiadka 

Realizowane 
Założenie w trakcie realizacji. Niemal wszystkie 
linie spełniają to założenie. 

142. Układ linii autobusowych powinien być oparty na kilku liniach głównych z długimi trasami 
łączących oba brzegi Wisły. 

 
Realizowane 
Obecny układ spełnia takie założenia 

143. Komunikacja na prawym brzegu powinna być oparta na długich liniach tramwajowych  
i, wyjątkowo, na kilku długich liniach autobusowych w północnych rejonach miasta. 

 

Realizowane 
Obecny układ spełnia takie założenia 

144. Układ linii autobusowych na lewym brzegu powinien być oparty na wspomnianych liniach 
głównych oraz liniach uzupełniających, dowożących pasażerów do węzłów przesiadkowych 

Odpowiedź 
Planowane zmiany polegają na tym, iż dowóz 
odbywać ma się z małych osiedli liniami krótkimi 
do linii o dużych częstotliwościach. 



 
 

45 
 

145. Komunikacji na szlaku Centrum-Na Skarpie powinna być oparta na liniach tramwajowych Realizowane 
Linia nr 1 i 5 spełnia ten wniosek. 

146. Komunikacji na szlaku Centrum-UMK powinna być oparta na liniach tramwajowych wspartych 
jedynie „11” umożliwiającą bezpośredni dojazd z UMK na Dworzec Główny PKP 

Odpowiedź 
Założenia komunikacji miejskiej opierają się n a 
zasadzie  nie dublowania linii tramwajowych. 
Dojazd z UMK do Dworca poprzez przesiadki z 
tramwaju na autobusy linii 11, 12. 13. 14, 22, 27 i 
36 jest optymalny. 

147. Zapewnić komunikacja na trasie Centrum-Rubinkowo przez linię nr „15” skróconą do Centrum, 
przebiegającą w śladzie dawnej trasy „19”. 

Realizowane 
Komunikację na tej trasie zapewniają linie nr 30, 
21 i 35. 

148. Wykluczyć z Rubinkowa linie 21, 30, 35. Nieuwzględniono 
Propozycja spowodowałaby pogorszenie 
skomunikowania osiedla Rubinkowo z centrum, 
osiedlem Bielawy-Grębocin oraz Lubiczem.  

149. Wyznaczyć główne węzły przesiadkowe: Al. Solidarności, Pl. Rapackiego, Dw. Główny PKP, 
Lipnowska, Pl. Daszyńskiego, Dw. Wschodni 

Realizowane 
Za wyjątkiem przystanku Lipnowska pozostałe 
przystanki tworzą już węzły przesiadkowe. W 2019 
r. zostanie zbudowany podobny do Al. Solidarności 
węzeł przesiadkowy ze wspólnymi przystankami 
tramwajowo – autobusowymi. 

150. Wykorzystać pętlę UMK, Olimpijska i węzła przy Dw. Wschodnim jako miejsce przesiadek z linii 
podmiejskich 

Do analizy 
Rozwiązanie takie jest analizowane.  

151. Wykorzystać łącznik tramwajowy w Al. Jana Pawła II przez linie 2, 4, 7 i 8. Linia nr 1 przebiega 
po obecnej trasie przez Al. Solidarności 

Nieuwzględniono 
Analizy wykazały, ze wydłużenie trasy tramwajów 
linii nr 2 i 4 wpłynie negatywnie na czas podróży. 
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152. Zachować liczbę linii autobusowych oraz zwiększyć liczbę linii tramwajowych Uwzględniono 
Liczba  linii tramwajowych ulegnie zwiększeniu z 5 
do 7  po wybudowaniu trasy do osiedla tzw. JAR. 
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Uwagi zgłoszone przez mieszkańców –
wypowiedzi opublikowane w całości 

1) Mój głos w ramach konsultacji społecznych na niżej wymienione tematy: 

- obsługi tzw. osiedla JAR linią tramwajową - opowiadam się za propozycją dwóch dodatkowych linii 
i przedstawioną na mapce z wątpliwością oddalenia linii    od Cmentarza Centralnego, 

-  bardzo wysoko i pozytywnie oceniam propozycję modułowych częstotliwości kursów, 

-  przemienności kursów ze wszech miar korzystna i dziwi, że dotąd nie zastosowana, 

-  na pomysł wyeliminowania dublowania się tras tramwajowych i autobusowych nie potrafię 
jednoznacznie odpowiedzieć ponieważ: 

uwarunkowania korzystania z tramwaju i autobusu są różne, różne też warunki 
poruszania się w ruchu miejskim, a ponadto istniejąca alternatywa w przypadku      utrudnień 
w ruchu jednego czy drugiego środka transportu. Niedopracowanym pomysłem moim jest 
też budowanie nowych lub przystosowanie               istniejących szlaków tramwajowych 
dostępnych dla pojazdów ratunkowych i w sprzyjających warunkach dla autobusów.  
- na temat zwiększenia liczby kursów na liniach głównych oraz wprowadzenia linii osiedlowych, 
niełatwo wypowiadać się w oderwaniu od możliwości finansowych, w związku z czym, wypowiadam 
się na TAK warunkowo, po realizacji innych zgłoszonych pomysłów, 

- propozycje zmian w przebiegu tras linii autobusowych wymagają bardzo szczegółowych 
konsultacji korzystających z komunikacji na danych trasach lub   nie  korzystających z 
powodu ich braku. W sytuacji unowocześniania taboru o pojazdy ekologiczne i konieczności 
eliminowania indywidualnego ruchu   samochodowego ze stref śródmiejskich - postuluję 
objęcie komunikacją miejską Bulwaru Filadelfijskiego do Przystani AZS. Poprawiłby się 
dostęp do strefy   staromiejskiej i rekreacyjnej, zarówno mieszkańcom jak i turystom, 
- pomysłowi z ruchem wahadłowym przez most im. J. Piłsudskiego, należy mocno 
przyklasnąć, poprzeć i polecić w innych rejonach. Na przykład w rejon   Cmentarza 
Centralnego, Bulwaru Filadelfijskiego, w charakterze linii osiedlowych... Doskonały pomysł 
dogodnych biletów komunikacji miejskiej wynagradza   niedogodność wielokrotności 
przesiadek w zamian możliwości super skomunikowania. Na tego typu krótkie odcinki 
nadawaliby się kierowcy w ramach doszkalania i nadawałyby się autobusy lotniskowe n.p.  
 przez  Wisłę lub mikrobusy. W perspektywie bez kierowców. To jest jednak już domena 
specjalistów od transportu i finansów.  
 
 
2) Moja propozycja rozważenia poprawy rozpoznawalności taboru komunikacji miejskiej w czasie 
wykonywania regularnych przewozów. Natężenie ruchu na ulicach miasta, różnorodność transportu 
uczestniczącego w ruchu, różnorodności oznakowań linii komunikacyjnych, nasilenie świateł, 
sygnałów, reklam występujących w ruchu miejskim utrudniających rozpoznanie autobusu czy 
tramwaju (w mniejszym stopniu) zbliżającego się do przystanku. Powiększenie obszaru przystanków, 
wiaty i zadaszenia, rozmieszczenie ławek, wydłużenie zatok przystankowych bardzo utrudniają 
orientację i wychwytywanie podjeżdżających środków komunikacji. Powoduje to podwyższanie 
napięć oczekiwania, skupianie się pasażerów, przepychanie, nie wykorzystywanie wygód 
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przystankowych, dobieganie i wydłużanie zajmowania miejsc i.t.p. perturbacje wynikające z 
opóźnionego rozpoznawania lub nierozpoznawania oczekiwanych pojazdów.  

Mniej kosztownym, bardziej prestiżowym i z walorami reklamowymi rozwiązaniem, byłoby n.p. 
dobrze widoczne, charakterystyczne logo MZK, umieszczone na górze, z przodu pojazdu (może 
podświetlone, odblaskowe, pulsujące...). Innym rozwiązaniem - plafon o określonym kształcie, 
kolorze, podświetlany w warunkach ograniczonej widoczności, podgrzewanym w warunkach opadów 
śniegu, z logo MZK i numerem linii (lub w przypadku przewidywania zmian logo tylko n-rem linii). 
Temat do użytkowego wniosku nowatorskiego. Kierunek i ewentualnie trasa opisana lub wyświetlana 
jak dotąd, pod warunkiem zgodności z prawem o ruchu drogowym. 

3) Proponuję zmienić pierwszy kurs linii 34 . 

Wyjeżdżający z zajezdni o 4.31w kierunku Olimpijskiej , zrobić wcześniejszy wyjazd żeby zaczynał z Pl. 
Skalskiego i na 4.31 był na Koniuchach  

4) Zwracam się z propozycją wprowadzenie linii autobusowej umożliwiającej bezpośredni 
dojazd z Podgórza (tj. ul. Poznańska i ulice ościenne) do szpitala na ul. Św. Józefa. Nadal 
nasza dzielnicę zamieszkują naprawdę ludzie starsi i dojazd do szpitala dla niejednej z tych 
 osób jest nie lada wyzwaniem (problemy z poruszaniem itp.). Dzisiaj niestety musimy 
podróżować z przesiadką. Podejrzewam, że możemy w ten sposób pomóc ludziom w 
korzystaniu ze świadczeń szpitala .   

Do świątyni o.Rydzyka dojeżdżamy bezpośrednio , a do szpitali nie mamy takiej możliwości.  

Uważam, że wniosek jaki wpłynął do Urzędu Miasta, zawierający propozycję rozdzielenia 
komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia wahadłowej linii 
autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego. Według tej koncepcji autobusy kursujące po 
lewobrzeżu dojeżdżałyby na przykład do Dworca Głównego. Stąd zaś - do alei Solidarności, 
funkcjonowałaby linia wahadłowa. . Zatem podróże wykonywane obecnie jednym 
autobusem należałoby pokonać przynajmniej z jedną przesiadką. JEST TO BEZSENS -PROSZĘ 
!!!!. POMAGAJMY , UŁATWIAJMY LUDZIOM W PODESZŁYM WIEKU W PORUSZANIU SIE PO 
MIEŚCIE NIE STWARZAJMY NIEPOTRZEBNYCH BARIER.  

5) Pierwsza rzecz, którą chciałam Państwu napisać, jest taka, że proponowane rozdzielenie 
komunikacji w Toruniu na lewobrzeżną i prawobrzeżną jest absurdalne! Chcąc dostać się na drugi 
brzeg Wisły trzeba będzie skorzystać z 3 autobusów. Czy wyobrażacie sobie Państwo starszą osobę, 
która musi 2 razy zmienić autobus i za każdym razem pokonywać schody, stopnie i walczyć o miejsce? 
A czy wyobrażacie sobie Państwo matkę z dziećmi i wózkiem, która dwa razy się przesiada i ten 
wózek wnosi do autobusu? A czy wyobrażacie sobie normalnych ludzi, którzy w -20 stopniowym 
mrozie tracą mnóstwo czasu i energii żeby trzy razy stać na przystanku, marznąć i czekać na autobus 
(który jak to w Toruniu bywa, albo przyjedzie, albo nie przyjedzie, albo spóźni się 10 min). Bo ja sobie 
nie wyobrażam. Codziennie jeżdżę autobusem z lewobrzeża, czasem jeżdżę z dziećmi i z wózkiem i 
nie wyobrażam sobie że te najtrudniejsze momenty, czyli wsiadanie z wózkiem do autobusu albo 
wyczekiwanie na przystanku pokonywać 3 razy!  
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Co do innych pomysłów na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, to niektóre z nich są trafione. Np. 
wprowadzenie przemienności autobusów na przystankach. Aktualnie sytuacja wygląda tak, że z 
przystanku Strzałowa w stronę centrum rano odjeżdżają 3 autobusy na raz a potem przez pół godziny 
nic nie jedzie (jedzie 36, ale do zajezdni..). Rano odprowadzam dzieci do przedszkola i idę na autobus. 
Nie da się tego rozplanować z zegarmistrzowską precyzją i czasem spóźniam się na ostatni autobus 
przed tą pół godzinną przerwą. Efekt jest taki że wiele razy szłam na piechotę, żeby nie stać na mrozie 
pół godziny...  

Stałe odstępy między kursowaniami autobusów to też dobry pomysł.  

Z moich osobistych odczuć istotne jest jeszcze zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów na 
lewobrzeżu. Jak sami Państwo zauważyli ostatnio na lewobrzeżu przybyło mieszkańców a linia 36 i 11 
jeździ dokładnie tak samo jak 5 lat temu! Szanowni Państwo, te autobusy są niewiarygodnie 
przepełnione! Dodatkowo linię 36 okupują studenci spoza Torunia, którzy wsiadają na Dworcu 
Głównym. Codziennie raną są to dzikie tabuny ludzi! Wnioski o zwiększenie częstotliwości 
kursowania linii 36 pojawiały się już wielokrotnie, niestety nigdy nic z tym nie zrobiliście. A jest to 
jedyna linia która łączy lewą część miasta oraz Dworzec Główny z którego codziennie korzysta tysiące 
podróżnych, z Uniwersytetem, który zatrudnia 3 tysiące osób i kształci prawie 30 tysięcy studentów! I 
ten jedyny autobus jeździ co 45 minut... 

Mam  nadzieję, że te „konsultacje” doprowadzą do jakichkolwiek zmian. 

6) Z wielkim zaniepokojeniem przeczytałam o pomyśle  uruchomienia wahadłowej linii autobusowej 
przez most im. J. Piłsudskiego, w pierwszej chwili pomyślałam, że to żart. Nie wyobrażam sobie aby 
wszyscy mieszkańcy, którzy muszą korzystać z komunikacji miejskich musieli przesiadać się na tak 
krótkim odcinku. Przypominam, że lewobrzeże się rozwija w bardzo szybkim tempie, mieszkańcy i 
młodzież musi dojeżdżać do pracy i szkół (przypominam na lewobrzeżu nie ma liceum). Komunikacja 
miejska na tym obszarze i tak jest uboga. Z chwilą uruchomienia takiego modelu dojazdów będę 
zmuszona przemieszczać się swoim samochodem. 

7) Przeczytałem dzisiaj artykuł w ddtorun.pl nt. planowanych zmian w komunikacji miejskiej oraz 
dzielenia jej na odrębną dla prawo- i lewobrzeża i jedyne co cisnęło mi się na usta w kontekście tego 
pomysłu to – przepraszam za kolokwializm - „kogo pojebało?” 

Toruń to jedno miasto, choć niejednokrotnie mieszkańcy lewobrzeża skarżą się na marginalizację ze 
strony UM, a teraz pojawia się pomysł rozdzielenia stron Wisły na lepszy, prawobrzeżny i gorszy sort 
zza mostu. 

Aktualnie struktura komunikacji miejskiej wygląda tak, że większość linii jeździ po prawobrzeżu, a te 
co kursują po lewobrzeżnej części, z wyjątkiem dojazdu do Dworca Głównego, kursują z niską 
częstotliwością, czego przykładem może być 29, 36, 38, 44 czy rekordzistka wśród nich 19, która 
przemierza swą trasę z godzinnymi przerwami, a jej rzadkie kursowanie tłumaczone jest małym 
obciążeniem linii. Szkoda tylko, że nikt z urzędników jeżdżących samochodami i zapewne 
mieszkających w prawobrzeżnej części nie pomyśli o tym, że ludzie rezygnują z jazdy tym autobusem 
właśnie przez niską częstotliwość. Przykładem słabego skomunikowania lewobrzeża, mimo 
rozrastania się osiedli przy Strzałowej, Andersa czy na Rudaku jest fakt, iż przez całe lewobrzeże jeździ 
mniej linii autobusowych niż tylko przez jeden przystanek prawobrzeża – Rubinkowo Centrum. 
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Wracając do podziału na lepszy i gorszy sort. Aktualnie, przeciętny mieszkaniec lewobrzeża musi się 
przesiadać od jednego nawet do pięciu razy by pokonać trasę np. do pracy. Jest to uciążliwe, ale nie 
ma innej możliwości, bo linii łączących bezpośrednie punkty jest jak na lekarstwo. Co z tego, że 
mieszkańcy Czerniewic mają bezpośrednie połączenie z galerią handlową przy Żółkiewskiego, jak 
częstotliwość linii 19 powoduje, że by wrócić przejeżdżają pół Torunia jadąc 26 z przesiadką na 11 na 
Boboli lub licząc, że zdążą się przesiąść z 22 na 11 na Pl. Rapackiego. Tymczasem, że nazwę delikatnie, 
jakiś oszołom wpadł na pomysł, by podzielić komunikację na prawo i lewo, a jedynym łącznikiem 
pozostawić autobusowe wahadło między jednym przystankiem lewobrzeża, a innym prawobrzeża. A 
co, gdy autobus z Czerniewic się spóźni? Czy wahadło będzie czekać? Czy czekać będzie autobus po 
drugiej stronie Wisły, aż wahadłowa linia dojedzie? Nie wydaje mi się. Do tego, to co w tej chwili jest 
karkołomne, bo związane z wieloma przesiadkami wymagać będzie kolejnych dwóch przesiadek. Tym 
samym, czas przejazdu wydłuży się o czas oczekiwania na przystankach, a pasażer będzie jeszcze 
bardziej podirytowany panującym nieładem w komunikacji. A propos czasu. Czy któryś z urzędników 
zadał sobie pytanie jak wygląda dojazd mieszkańca Czerniewic na Os. Bielawy i powrót z niego, ile 
czasu zajmuje przejazd i ile trzeba dokonać przesiadek, gdy nie pasuje jechać o porze, w której 
skomunikowanie jest między 19, a 44? Owszem, można przesiąść się z 11 na 44 przy Ceramice, ale 
tam zazwyczaj autobusy się mijają (w rozkładzie to jakoś wygląda, ale 44 jeździ opóźnione, a 11 przed 
czasem, a między przystankami są dwie jezdnie i światła). 

Ok, do rzeczy. Pomysł z podziałem komunikacji na lewą i prawą stronę miasta jest do kosza i do 
niczego innego się nie nadaje. 

Kolejna kwestia, to po co wprowadzać znaczące zmiany w tym do czego przyzwyczajeni są 
pasażerowie? Niech linie pozostaną na swoich trasach, można je modyfikować, dodać nowe, ale nie 
zmieniać tego co istnieje. Owszem, można dokonać zmian w trasach np. 26 i 40 które się pokrywają 
na większej trasie. Prosta zmiana, to przekierować jedną linię do pętli Uniwersytet, a drugą zostawić 
do Skalskiego, robiąc to samo z 15 i 28. Jedyną rzeczą, którą warto zrobić, to zwiększyć częstotliwość 
kursowania linii. Miasto planuje zakup nowych autobusów – nie wyrzucać Jelczów, a wykorzystać do 
zwiększenia częstotliwości. Teraz, majowy pasażer powie, że niewygodne i złe dla środowiska, ale ten 
co jeździ na co dzień, szczególnie mieszkaniec zapomnianego lewobrzeża nie ma nic przeciwko im, bo 
lepiej by linia jeździła często niż była komfortowa. Chcąc mieć komfort można wybrać taksówkę, a 
dojeżdżając do pracy liczy się czas. 

Z propozycji, to przede wszystkim postawiłbym na zwiększenie częstotliwości i większe wykorzystanie 
nowej przeprawy w połączeniu prawo- i lewobrzeżnej części miasta. Warto pomyśleć nad linią 19, 
którą już parę razy przytaczałem, która zamiast co godzinę mogłaby jeździć co 30 minut, a by 
zwiększyć jej rentowność można by zmienić jej trasę prowadząc ją dalej, w kierunku osiedla JAR; od 
Pl. Św. Katarzyny, poprzez Dąbrowskiego, ToMiTo, Grudziądzką, Polną do Waltzenrodego lub z 
pominięciem Pl. Św. Katarzyny, przez Przy Kaszowniku i Warneńczyka. Utrzymałoby to połączenie 
Czerniewic z galerią handlową i os. Mokre rozwijając je o kolejne osiedla. Mieszkańcy JAR’u zyskali by 
dostęp do sklepów, dworca autobusowego, os. Rudak i Czerniewice, a także zwiększyłoby to 
skomunikowanie z przystankiem Kościuszki poprzez przeplot z 12-ką. 

Na lewobrzeżu warto też pomyśleć o autobusie w ciągu ulicy Strzałowej oraz lepszym 
skomunikowaniu Andersa. 
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Czas najwyższy pomyśleć też nad linią tramwajową. Remont mostu Piłsudskiego jest dobrym 
momentem do tego, ale UM najwyraźniej dalej woli na siłę uszczęśliwiać mieszkańców Rubinkowa 
linią na Rydygiera niż wysłuchać tych, co jej chcą i potrzebują. Linia taka mogłaby poruszać się po 
jednym torze na moście i dalej do dworca, a z czasem poprzez wybudowanie wiaduktu nad torami 
między Kujawską i Łódzką do Andersa. Oczywiście to tylko moje przemyślenia nie poparte 
możliwościami technicznymi takowej realizacji. Jednak, ostatnio pojawiły się plany budowy mostu 
zachodniego i może to jest klucz do przerzucenia tramwajów na lewobrzeże. 

Na koniec powtórzę jeszcze raz. Pomysł z dzieleniem komunikacji na prawo- i lewobrzeżną jest do 
wyrzucenia, a tego co go wymyślił należałoby wysłać na Madagaskar by tam sobie układ komunikacji 
planował – może tam się on sprawdzi. 

Wam, drodzy urzędnicy, proponuję kupić bilet kwartalny i przez trzy miesiące poruszać się 
komunikacją miejską po Toruniu. Dopiero wtedy będziecie mieć ułamek pojęcia o tym co jest 
potrzebne. Radzę też przestać traktować mieszkańców lewobrzeża jako gorszy sort, bo płacą oni takie 
same podatki co uprzywilejowani mieszkańcy prawej strony Wisły. 

8) Zwracam się z wnioskiem, aby autobus linii 10 w kierunku Osiedle Jar odjeżdżał z przystanku 
Gniewkowska 5 minut później o 16:05 - przy ul. Szubińskiej znajduje się parę zakładów pracy (np. 
firma Veyna), w której ludzie pracują do 16. Ułatwiło by to powrót do domu pracownikom. 

Drugą kwestią jest sprawa sprzedaży biletów kwartalnych. Odmówiono mi sprzedaży 3.01.2018 ze 
względu na to, że bilet ważny jest od 01.01.2018. Dzień ten jest świętem. Proszę o umożliwienie 
klientom kupna biletów do kilku dni, po rozpoczęciu kwartału - np. tydzień po. 

Zdarza się przecież, że początek kwartału wypada w niedzielę lub w święto, gdy nie można kupić 
biletu. Nie znalazłam również informacji, że sprzedaż biletów kwartalnych rozpoczyna się przed jego 
rozpoczęciem.  

Ostatnią kwestią są odjazdy przed czasem na rozkładzie. Często zdarza się tak, że autobusy 
odjeżdżają nawet 3 minuty przed planowanym czasem na rozkładzie jazdy. Dla ludzi, którzy się 
przesiadają jest to spora niedogodność. Według mnie kierowcy powinni czekać do planowanej 
godziny. 

 
9) Piszę do Państwa w związku z uczęszczaną przeze mnie linią autobusu 45. 

1) Wysoce ubolewam nad faktem że została zwiększona liczba autobusów z Obrowa do Torunia 
kosztem autobusów w przeciwnym kierunku. Przez tą zmianę kończąc pracę o godzinie 22 znacznie 
ograniczyło, a wnet uniemożliwiło to moje możliwości dostania się do Dobrzejewic. Autobus o 
godzinie 22:40 był bardzo dobrym rozwiązaniem dzięki któremu mogłem bez problemu dostać się do 
domu wysiadając na przystanku Dobrzejewice- staw. Proszę o ponowne rozpatrzenie tej zmiany i 
przywrócenie połączenia 

2)Kolejną kwestią którą chciałbym poruszyć jest jest kompletny brak połączenia linią tego autobusu 
pomiędzy godziną 8 a 14. Uważam że jest to zbyt długa przerwa pomiędzy połączeniami tym bardziej 
że dużo osób jak i również Ja ma problem z dostaniem się do pracy, szkoły czy też na uczelnię UMK. 

3) Kolejną sprawę, którą chciałbym poddać rozpatrzeniu jest wydłużenie trasy kursowania autobusu 
do placu Św. Katarzyny tak jak jest to w przypadku autobusu 35. Dzięki temu byłaby bardziej dogodna 
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możliwość komunikacji po naszym mieście we wszystkich kierunkach i nie wiązałoby się to z 
przesiadką pomiędzy kilkoma liniami oraz oczekiwaniem na autobus. Jako jeden z przykładów mogę 
podać przykład powrotu ze starówki w godzinach poranno-nocnych. Autobus nocny lini 01 jest na 
przystanku Plac Rapackiego o godzinie 3:32 i jedzie 14 minut , czyli na miejscu jest o godzinie 3:46. Co 
daje do najbliższego autobusu blisko 30 minut oczekiwania. Kolejnym przykładem jest brak 
możliwości połączenia z przystanku Rubinkowo II w kierunku na przykład Wrzosy lub dzielnic 
położonych po drugiej stronie Wisły. Przy mojej propozycji wydłużenia trasy autobusu 45 
rozwiązałoby to te wszystkie problemy jednocześnie. 

Proszę o analizę mojej propozycji i pozytywne rozpatrzenie wyżej wymienionych tematów. Z góry 
dziękuję 

10) Mój mail dotyczy konsultacji ws. zmian dot. komunikacji miejskiej, a konkretnie 
lewobrzeża.  
Razem z mężem przeprowadzamy się w tym roku do nowo powstałego osiedla na ul. 
Strzałowej. Uważam, że pomysł podzielenia miasta komunikacyjnie na dwie strony Wisły, 
pogorszy jakość transportu i nie będzie to sprzyjać płynnej współpracy obu stron. Może to 
spowodować izolację znacznie mniejszej, lewej części Torunia. Ruch wahadłowy zmuszajacy 
do przejazdów z przesiadką może okazać się zbyt kłopotliwy, bo teraz np. autobusem linii 11 
można dojechać aż na teren kampusu czy koniuchy (bez konieczności przesaidki). Przesiadka 
może zniechęcić do korzystania z mzk. Jako teren rozwojowy, do którego sprowadza się 
coraz więcej mieszkańców, powinno się nastawić również na ruch autobusowy nowym 
mostem, ponieważ wielu mieszkańców pracuje w okolicach rubinkowa.  

11) Mieszkam na Winnicy, pracuję w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Skłodowskiej-Curie (tzw. 
Elana). Chciałabym zwrócić uwagę na problem braku bezpośredniego połączenia między tymi dwoma 
częściami Torunia. Rozumiem, że w nabliższym czasie na tej trasie nie powstanie nowa linia 
tramwajowa. Niemożliwe jest też pewnie powstanie linii autobusowej na tej trasie. Prosiłabym więc 
przynajmniej o opóźnienie autobusu linii 25, który z przystanku „Ślaskiego” odjeżdża o 7.03. Obecnie, 
aby dotrzeć do pracy jadę tramwajem linii 1 z przystanku „Gołębia” na „Ślaskiego”, gdzie przesiadam 
się na autobus linni 16 lub 25 i jadę na Elanę. Planowo z „Gołębiej” tramwaj powinien odjeżdzać o 
6.49, ale zawsze się spóźnia, z reguły o 4 minuty. Zdążam jednak na autobus linii 25 (często jednak w 
ostatniej chwili, a np. dzisiaj nie zdążyłam, ponieważ mój tramwaj w ogóle nie przyjechał; następny 
tramwaj - linii 5 przyjechał o 6.57, dojechałam więc na „Ślaskiego” i wsiadłam w pierwszy autobus, 
który podjechał, dojechałam nim na przystanek „Rubinkowo centrum” i szłam przez tzw. działki na 
Elanę. Gdy tramwaj się spóźni znacznie lub w ogóle nie przyjedzie, jest to dla mnie jedyna możliwość 
dostarcia na czas do pracy; wówczas jednak drogę do pracy pokonuję trwamwajem, 2 autobusami i 
pieszo (trasą dość niebezpieczną). Pisałam do Państwa już wcześniej w tej sprawie i opóźniliście 
Państwo linię 25 o 2 minuty. Dzięki temu sytuacja poprawiła się, ale niestety w dalszym ciągu, 
wychodząc rano na tramwaj, nie mam pewności, czy zdążę się przesiąść.   

12) Jestem zawiedziona zmienionym rozkładem jazdy autobusu linii nr 42.  

Jest to jedyny autobus, którym mogę dojechać do pracy. Niestety zmienione godziny mnie załamały. 

Gdy jadę rano do pracy na godz. 8.30 muszę jechać godzinę prędzej. Natomiast pracę kończę o godz. 
15tej lub 16.30 muszę wtedy czekać 45 min.  
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Nie wiem ile tych wniosków było o zmianę godzin o ile w ogóle były, ale proszę żeby przywrócono 
poprzedni rozkład jazdy. 

13) W ramach konsultacji chciałbym nadmienić że nie ma koszy w nowych tramwajach   

14) Oczekuję, że ponownie będzie autobus nr 11 z przystanku Stawki w kierunku miasta i 7.14. Nie 
śmiem prosić aby częściej odjeżdżała albo na zmianę z 36 

15) Chciałbym odnieść się do propozycji do spraw zmian w komunikacji miejskiej.   Według mnie 
kompletną bzdurą jest podział Torunia na linie kursujące wyłącznie po jednej stronie 
Wisły. Najważniejszym problemem jest przesiadka i to podwójna, co sprawi wiele problemów i straty 
czasu, a oprócz tego do linii wahadłowych musieliby wsiadać mieszkańcy każdej dzielnicy zza mostu i 
byłoby tam naprawdę tłocznie.     Nie rozumiem też jak tyle autobusów miałoby zmieścić się na jednej 
pętli. Na dworcu może i było by to możliwe, ale na alei kierowcy pewnie nie mieli by nawet przerwy, 
nie mówiąc o tym co by sie działo gdyby wjechał tramwaj, lepsze warunki były by już na Placu Św. 
Katarzyny, który jednak leży w niedogodnym miejscu.                           Mam nadzieję też, że jeśli ten 
pomysł jakimś cudem wszedłby w życie do tych pętli nie dojeżdżały by wszystkie autobusy, bo wtedy 
zrobiłby się kompletny bałagan i brak wielu bezpośrednich połączeń, nie mówiąc już o takich liniach 
jak, np. 39. 

Krytykując to muszę, jednak zwrócić uwagę na pozytywny pomysł zredukowania dublujących się linii. 

Moja pierwsza myśl to 26, 34 i 40, których trasy różnią się może czterema przystankami nie licząc 
pętli obok siebie. 

Uważam, że gdyby poprowadzono tramwaj można by było wyłączyć z użytku linię 34, jednak pod 
warunkiem, że tramwaj jechałby na Uniwersytet, a nie na Motoarenę. Tak samo uważam, że gdyby 
linia 25 jeździła częściej to linię 40 można by było tak samo wyłączyć lub oczywiście przenieść na inną 
trasę. Moją propozycją jest poprowadzenie jakiejś trasy przez garbaty mostek, a zarazem 
warneńczyka, aby ta linia „zahaczała” o miasto, bądź pomogła mieszkańcom z ulicy Sobieskiego 
bezpośrednio dostać się na grudziądzką. Ostatnią moją propozycją jest doprowadzenie na Jar jeszcze 
dwóch linii, jednej na pewno z Rubinkowa (mogła by biec nawet przez Sobieskiego), a drugą z Bielan, 
jednak raczej nie dublującą się z 10 ani nowo powstałym, lecz póki go nie ma, ten problem nie 
istnieje. 

Według mnie takie roszady pomiędzy liniami są lepszym pomysłem niż całkowita rewolucja, która 
niekoniecznie pomoże mieszkańcom. 

16) Pierwsza uwaga rzucająca się w oczy: torowisko przy ul. Uniwersyteckiej nadal bezczynne 
zamiast obsługiwać pasażerów korzystających z dworca autobusowego. Kompletne 
nieporozumienie. Linia obsługująca ten dworzec z przystankami na Uniwersyteckiej jest 
NIEZBĘDNA, trasa przy NETTO nie zapewnia dojazdu z Rubinkowa i większej części 
Bydgoskiego. 
17) Bardzo proszę o wprowadzenie zmian na linii 37 mianowicie wprowadzenie więcej kursów po 14 i 
15 czego naprawdę na tej trasie brakuje. Dziękuję  

 
18) chciałabym wskazać na konieczność częstszego kursowania liniii autobusowej nr 18. Dojazd nią z 
Uniwersytetu na Wrzosy trwa ok 12 minut, ale czekanie na autobus potrafi zająć ponad godzinę.  
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Mam jeszcze drobną uwagę co do automatów biletowych - często nie przyjmują monet o nominale 5 
zł. 

 

19) Wszystko skupia się na osiedlu Jar natomiast to osiedle też się rozbudowało i mieszka tam sporo 
osób.  
Moim zdaniem dobrym pomysłem było by połączenie Lini tramwajowej na Skłodowskiej z Konstytucji 
3 mają (ulicą Olimpijską) tramwaj mógłby jeździć dookoła.  
Dobrym też pomysłem był by jakiś autobus jadący Skłodowską do Centrum (Olsztyńka->Skłodowska) 
obecnie jadąc 30 trzeba jechać przez rubinkowo, skróciłby się na pewno czas dojazdu do centrum.  
Pewnie jak by autobus jechał Olsztyńską a później Szosą Lubicką bezpośrednio do centrum też można 
by skrócić czas dojazdu. 

 

20) Proponowana przez Państwo koncepcja jest moim zdaniem niepełna. Brakuje lini tramwajowej na 
lewobrzeże miasta. Myślę, że Prezydent Zaleski słusznie zauważył, że Most Piłsudskiego nie jest 
odpowiedni do ruchu tramwajowego i forsuje Bit city w granicach miasta. To dobry kierunek rozwoju 
jednak z uwagi na częstotliwość ruchu pociągów jest i będzie zawsze niewystarczająca. Możliwość 
dotarcia do głównego węzła kolejowego w godzinach szczytu z czasem będzie jeszcze trudniejsza. 
Rozwiązaniem optymalnym wydaje sie wykorzystanie zachodniej nitki mostu kolejowego im. 
Malinowskiego. Ruch kolejowy od chwili elektryfikacji linii odbywa się wahadłowo. Biorąc pod uwagę 
obecny ruch kolejowy na moście to wschodnia nitka powinna w zupełności wystarczyć do przyjęcia 
ruchu kolejowego. Zachodnia natomiast mogłaby posłużyć miastu do podpięcia linii tramwajowej z 
dworcem kolejowym. (budowa nowego peronu 5 dla ruchu tramwajowego). 

W dalszej perspektywie można byłoby poprowadzić ruch dalej w strone Podgórza skrajnym torem 
północnym lub i wiaduktem nad torami w stronę ul. Idzikowskiego i dalej w stonę innych kierunków. 
Linię tramwajową można podpiąć pod pl.  

Skarbka (to będzie już rondo), nastepnie środkiem dwujezdniowej Przy Kaszowniku, północno-
zachodnią częścią Placu Pokoju Toruńskiego niewielkim nasypem w stronę dworca miasto. Na 
dworcu Toruń Miasto zachodnia część peronu mogłaby obsługiwać ruch tramwajowy.  

Jedyną trudnoścą mogą być negocjacje z PKP oraz współudział w kosztach remontu przeprawy. 
Jednak myślę, że warto. W razie dodatkowych pytań służę radą.  

21) Moja rodzina jest przeciw rozdzieleniu komunikacji na prawym i lewym brzegu Wisły. Mieszkamy 
przy ul.Poznańskiej, komunikacja działa wzorowo i szybko, za wyjątkiem godzin szczytu 15.30-16.30 
(występują małe spóźnienia).  
Wprowadzenie przesiadek wydłuży czas dojazdu we wszystkich kierunkach. 

Jednocześnie wnioskujemy o zwiększenie liczby kursów autobusów w soboty. Kursy są rzadsze niż w 
zwykły dzień , a autobusy w godz. 10.00 -15.00 przepełnione. 

Myślimy, że konieczna jest budowa trzeciego mostu drogowego i połączenia Bydgoskiego z 
Podgórzem, co odciąży stary most. 

Dziękujemy za uwzględnienie naszych uwag. 
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22) Torunianie mają problem z połączeniem między Jakubskim(Antczaka, Lubicka, Garbaty mostem) 
osiedlem, a Koniuchami(Zajezdnia, Długa, Mohna). Mnóstwo czasu pochłania dojazd tramwajem i 
autobusem, lub dojście na dworzec wschodni. Połączenie po prostu jest nie wygodne i uciążliwe.  

Moją sugestią jest uruchomienie linii autobusu bezpośrednio z Garbatego mostku lub Antczaka na 
Koniuchy.  

23) Chciałam zgłosić uciążliwy brak połączenia z okolic Lidla na Lubickiej w stronę galerii Copernicus. 

24) Główną zaletą transportu szynowego nad transportem kołowym powinna być jego szybkość. Wg 
mnie na tym powinny skupić się działania, bo w tej chwili transport kołowy wypada zdecydowanie 
lepiej. Aby to poprawić niezbędny jest priorytet ruchu tramwajowego w mieście. 

Chodzi tu zarówno o tzw. ‘zieloną falę’ (zmianę sygnalizacji wymuszaną zbliżaniem się tramwaju do 
skrzyżowania), jak i zmianę organizacji skrzyżowań bez sygnalizacji na pierwszeństwo tramwaju. 

Żadne wielomilionowe inwestycje nie zachęcą do korzystania z tramwaju (i komunikacji miejskiej), 
jeżeli będzie on czekał na zmianę sygnalizacji przy al. Solidarności 3-4 minuty, czy na uprzejmość 
kierowców jadących ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza, a takich przykładów jest 
bardzo wiele. 

Kolejna sprawa to lokowanie przystanków autobusowych w najbliższej okolicy przystanków 
tramwajowych. I nie piszę o pełnej integracji przystanków, bo to jest ogromny koszt i sporo czasu 
musi minąć zanim uda się to osiągnąć, chociaż jak najbardziej to powinno być naszym celem. Ale o 
budowie zwykłych zatok autobusowych, chociażby po tej samej stronie skrzyżowania co przystanek 
tramwajowy. 

 
25) W nawiązaniu do pytania skierowanego do mieszkańców Torunia odnośnie komunikacji miejskiej 
prosimy o rozszerzenie infrastruktury autobusowej z JARu w kierunku Rubinkowa ulicą Polna oraz 
bezpośrednie skomunikowanie JARu z osiedlem Gararina. 

26) Dzień dobry. Oto moje uwagi na konsultacje społeczne w sprawie funkcjonowania MZK:  
1) chciałbym wyrazić kategoryczny sprzeciw dla pomysłu utworzenia komunikacji 
wahadłowej. Nie może być tak, że chcąc np. pokonać trasę w osi północ- południe (np. 
Stawki- Koniuchy) trzeba będzie jechać aż trzema autobusami. To krok wstecz i przeniesienie 
do dawnych czasów, gdzie aby przemieścić się z jednego końca miasta na drugi trzeba było 
się przesiadać. Mało tego- konieczność jazdy z przesiadkami spowoduje odpływ pasażerów, 
ponieważ kto by chciał tracić czas, moknąć lub marznąć na przystankach i czekać na kolejny 
(czasem spóźniony) autobus skoro można jechać prywatnym samochodem... Jeszcze raz 
bardzo proszę o oddalenie tego postulatu. 
2) aby usprawnić przejazd przez most proponuję budowę linii tramwajowej na Dworzec 
Główny. Tramwaj nie stoi w korkach. To ważne dla mieszkańców i turystów przyjeżdżających 
do Torunia pociągiem. 
3) pomysł z tramwajami na JAR- bardzo dobry. 
4) modułowe częstotliwości odjazdów- TAK. 
5) dublowanie tras- w czasie porannego i popołudniowego szczytu przydaje się (więcej 
możliwości dotarcia do celu), a przez pozostały czas raczej nieprzydatne. 
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6) zwiększenie częstotliwości na głównych trasach- tylko jeśli nie wpłynie na zmniejszenie na 
tych pobocznych. Nie może być tak, że np. linia numer 36 jedzie raz na godzinę, bo inna- 
bardziej  uczęszczana- jeździ np. co 7 minut. 
7) przebieg tras linii autobusowych uważam za dobry. 
Przy okazji dziękuję za obniżenie cen biletów, wprowadzenie większej elastyczności w ich 
stosowaniu oraz dziękuję za ulgi dla krwiodawców 
27) większa częstotliwość jazdy autobusu 44 z Rubinkowa II na dworzec główny i z powrotem28) W 
ramach konsultacji dotyczących zmian w komunikacji miejskiej w Toruniu proponuję: 

Rozwijająca się Aglomeracja Toruńska rozwija również swoim zasięgiem swoją komunikację 
autobusową i tramwajową. 

W celu poprawy jej czytelności, oznakowania  wzorem Olsztyna proponuję: 

1. Dzienne autobusy jeżdżące w granicach administracyjnych miasta oznaczyćnumerami 110, 111, 
112 i itd. 

2. Dzienne autobusy obsługujące Aglomerację Toruńską oznaczyć numerami: 200, 201, 202, … 

3. Tramwaje dzienne oznaczyć numerami: 1, 2, 3, … 
4. Tramwaje nocne: 50, 51, 52, … 

5. Autobusy nocne jeżdżące na terenie granic administracyjnych miasta powinnyposiadać numery: 
300, 301, 302, … 

6. Autobusy nocne obsługujące Aglomerację Toruńską powinny posiadać numery: 400, 401, 402, …  

Proponuję takie rozwiązanie 

29) Pierwsza rzecz jaka nasunęła mi się po propozycji linii tramwajowych na JAR to skierowanie linii 
autobusowej w ten rejon o charakterze dowozowym do tramwaju i uzupełniającym kierunki wyjazdu 
z osiedli na trasie przejazdu.  

Proponuję taką linię (roboczo nazwę ją nr 24) od okolic nowo budowanego zakładu NEUCA, ulicami: 
Forteczną, Strobanda, Watzenrodego, Traktorową, Legionów, Wielki Rów, Grudziądzką, Kościuszki do 
Dworca Wschodniego. 

Linia 24 udostępni dojazd na przesiadki do tramwajów 6,7 na Watzenrodego, oraz 2 i 4 w dojeździe 
do Elany/referatów UW/Lecznicy Citomed. 

Skomunikowanie z Dw. Wschodnim umożliwi przesiadkę na pociągi.  
Dojazd do CH Kometa, Artium Copernicus.  

Będzie komplementarnym środkiem transportu w razie zatoru na starym moście przez Wisłę 
(spowodowanym remontem lub [odpukać] próbą skoku do Wisły), bądź awarii na linii tramwajowej. 

Uprzejmie proszę o możliwość wydłużenia trasy linii numer 46, aby dojeżdżała do centrum Torunia 
np. na plac Katarzyny lub do stacji przesiadkowej obok Urzędu Marszałkowskiego. Myślę, że więcej 
osób mogłoby skorzystać z tej linii. Najlepiej gdyby ta linia była zupełnie niezależną linią od linii nr 45. 
Ponadto gdyby dojeżdżała do centrum to fajnie byłoby gdyby był jakiś kurs z Osieka o godz. 5.45 lub 
5.50 aby można dojechać jakoś sensownie do pracy na godz.7.00. 
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30) Moją propozycją  jest przewrócenie linii autobusowej przez oba mosty. Linia  tramwajowa 7 
jeździłaby nowo wybudowanym odcinkiem przez Rapackiego przy Heliosie oraz byłaby lina nocna 
tramwajowa na Jar.  

31) Witam, dlaczego w autobusach solaris w ktorych powinno bycwi-fi go nie ma? Pytam, poniewaz 
w autobusach jest informacja, ze takowy dostep powinien byc. Ponadto zwracam sie z pytaniem, czy 
autobus linii 34 nie moglby z przystanku Aula UMK odjezdzacwczesniej, aby na godzine 4.30 byl na 
koniuchach pod Piotrem i Pawlem? Swoja prosbe motywuje codziennym problemem dojazdu do 
pracy. Z gorydziekuje za rozpatrzenie mojej prosby 

32) Sporo osób pracuje w okolicach osiedla Bydgoskiego. Najprostszy dojazd to „5”. Przykro jednak, 
że jeździ tylko 2 razy na godzinę.-czyli co ok. pół godziny. Warto dodać, że często zwłaszcza rano 
jeździ tylko 1 wagon i pojazd jest zatłoczony. 

Kolejny aspekt to może szkolenie  dla pracowników-kierowców i motorniczych dot.ogrzewania-często 
jest bardzo gorąco w tramwajach i autobusach-już kilkakrotnie byłam świadkiem, że osoby starsze 
miały z tym problem( skarżyły się że jest im duszno i było im słabo) Młodsi też narzekają, w końcu 
jeździmy ubrani w kurtkach i nie musi być tak gorąco - zimy nie ma...nie wiadomo czy będzie.... 

Dziękuję za możliwość złożenia swoich uwag - znajomi z pracy też podpisują się pod tymi 
propozycjami... 

33) Moje uwagi kieruję w imieniu mieszkańców osiedla Rubinkowo I i może nie tylko. 

Zlikwidowano nam przystanek przy ulicy Łyskowskiego na wysokości marketu E.Leclerc, co jest dla 
nas dużym utrudnieniem w komunikacji ze śródmieściem. Nasze osiedle zamieszkuje większość osób 
w podeszłym wieku, często schorowanych. Dojście do przystanków wytyczonych w tej chwili jest dla 
nas ogromnym problemem.  

Dużym ułatwieniem byłoby przywrócenie i wykorzystywanie tego przystanku, na którego 
usytuowanie poniesiono na pewno duże koszty z funduszy europejskich. 

Tym bardziej, że linie 15 i 26 kursują po tej samej trasie (ulicą Rydygiera), a któraś z nich mogłaby 
jechać ulicą Łyskowskiego. Pozostałe linie również jeżdżą tylko ulicą Dziewulskiego. Żadna linia nie 
jedzie do końca ulicy Łyskowskiego w kierunku ulicy Lubickiej. 

 
34) Chciałabym Państwu przekazać moją opinię dotyczącą organizacji komunikacji miejskiej. 

Jestem mieszkanką lewobrzeża i moje dwie uwagi: 

- zwiększenie częstotliwości autobusów linii 29, 36 i 44. Na lewobrzeżu jest coraz więcej 
mieszkańców, bloków ciągle przybywa i przybywać będzie, dlatego należy zwiększyć częstotliwość na 
tych liniach 

- jeśli chodzi o wprowadzenie linii osiedlowych to ja, jak i wszyscy moi sąsiedzi czy mieszkańcy 
lewobrzeża jakich znam są przeciwni...proszę sobie wyobrazić, że to głównie mieszkańcy lewobrzeża 
będą poszkodowani po wprowadzeniu takich linii osiedlowych, gdyż większość z nas pracuje po 
drugiej stronie Wisły i to my jadąc do pracy, kina czy galerii handlowej będziemy musieli się 
przesiadać...uważam to wręcz za chory pomysł...naprawdę nie mam ochoty po przejechaniu dwóch 
czy trzech przystanków przesiadać się np. przy Dworcu...jadąc do pracy, czy z dwójką dzieci, z 
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zakupami cenię sobie wygodę i to, że mogę bezpośrednio jechać z punktu A do punktu B. Dla mnie 
będzie to ogromne utrudnienie. Zważając jeszcze dodatkowo na wiecznie spóźniające się autobusy 
naprawdę nie są Państwo w ten sposób zagwarantować mi, że pierwszy autobus przyjedzie na czas i 
zdążę się przesiąść. Zresztą co za przyjemność latania z wózkiem, dzieckiem, zakupami do drugiego 
autobusu, szczególnie w mróz czy deszcz...ten pomysł naprawdę uważam za niepoważny 

Oddzielenie komunikacji lewobrzeża od prawobrzeża naprawdę jest chorym pomysłem i proszę mi 
wierzyć, że nie jest to tylko moja opinia, a większości mieszkańców lewobrzeża, bo głównie nas to 
rozwiązanie dotyczy...czy w kolejnej sprawie musimy być traktowani jak mieszkańcy drugiej 
kategorii?  

35) Witam;trudny dojazd z Osiedla Na Skarpie ;do pracy na ul. Szosa Bydgoska 1;szczególnie w 
godzinach rannych i po godz. piętnastej;gdzie tramwaj nr 5 kursuje kursuje co pół godziny a to są 
godziny szczytu powrotu z pracy i do pracy i to jeszcze tylko 1 wagon co jest bardzo uciążliwe gdyż 
dojeżdża sie w obu kierunkach po pół godziny a zakładów pracy jest kilka w tym kierunku i na samej 
Sz.Bydgoskiej;druga sprawa dotyczy zlikwidowanego przystanku przy ul. Targowej na przeciwko -
sklepu Lidla jest to też uciążeniem z korzystania ,ponieważ odległość obecna w obie strony jest tez 
duża a są nowe bloki i też to by było dużym ułatwieniem dla osób tam mieszkających i korzystających 
z tego sklepu, który jest jedynym dużym na tym osiedlu;dziękuję bardzo i proszę o wzięcie pod uwagę 
mojego postulatu a piszę to również nie tylko w swoim interesie jak i w interesie wielu osób 
pracujących na szosie bydgoskiej 1 i dojeżdżających na Skarpę i w przeciwnym kierunku -z 
poważaniem. 

36) W ramach rozwoju MZK może warto by było pomyśleć o zainstalowaniu stacjonarnych 
biletomatów na przystankach? Nie zawsze wiadomo czy się trafi na autobus czy tramwaj z 
działającym biletomatem, nie trzeba szukać kiosków czy przeciskać się do kierowcy. Na pewno 
biletomaty w okolicy dworca wschodniego, dworca głównego, rapaka czy alei solidarności ułatwiły by 
życie. Szczególnie przydatne by to było pod wieczór kiedy kioski są zamknięte. 

37) Dlaczego zegar na wyświetlaczach na przystankach na dw. głównym zawsze się spóźnia,na pl. 
Teatralnym nie ma z tym problemu 

38) Proszę o przywrócenie starego rozkładu jazy autobusu 42.  Nowy jest do bani  
39)Dotyczy:  
 Wniosek w/s z rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia 
wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego.  
 
Moja opinia:  
Propozycja jest absurdalna - jak można wpaść na pomysł rozdzielenia miasta na dwie części. 
Wyobraźmy sobie coś takiego np. w Warszawie, która także położona jest po obydwu stronach Wisły.  
Dlaczego?  
1. Po lewej stronie Wisły znajduje się dworzec, z którego codziennie wielu ludzi (studenci, młodzież 
szkolna, pracownicy) muszą przemieścić się do różnych dzielnic prawobrzeża. Po wycofaniu 36, 11, 
14, 12 itd.  będą zmuszeni  podróżować z przesiadką, co zapewne wydłuży czas przejazdu.  
2.Obecnie (po wybudowaniu nowego mostu) lewobrzeże stało się bardziej atrakcyjne, czego efektem 
jest intensywny rozwój, w tym budowa licznych domów jedno- i wielorodzinnych. Efekt -  liczba 
mieszkańców wzrasta. Czy ktoś chce im pogorszyć warunki życia? Przemieszczenie się np. ze Stawek 
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czy Rudaku na Bielany wymagać będzie aż dwu przesiadek, co wydłuży czas dojazdu do szkoły czy 
uczelni z ok. 20 min. do prawdopodobnie 40-50. 

 

40) Uważam, że rzeczą ważną jest połączyć osiedle JAR bezpośrednim autobusem na osiedle 
Rubinkowo i osiedle Na Skarpie. 

Na dzień dzisiejszy brak żadnego bezpośredniego połączenia pomiędzy tymi osiedlami 

41) Wykorzystując możliwość złożenia propozycji odnośnie kursowania autobusów MZK, proponuję 
wydłużenie linii nr.23 do Placu Solidarności.Mając na uwadze ,ze jest to punkt przesiadkowy na wiele 
innych linii uważam ,że nie muszę już bardziej uzasadniać mojej propozycji. 

42) Jeżeli chodzi o linie tramwajowe 6 i 7 ich częstotliwość powinna wynosić od 10-15min w szczycie 
oraz 20min po za szczytem komunikacyjnym. Trasa jest adekwatna i potrzebna. 

Jeżeli chodzi o komunikacje autobusową połączyć Rubinkowo2 z Portem Drzewnym przez 
Rydygiera ,Dworzec wsch., Kościuszki, Raczkiewicza, Bema, Broniewskiego Byłaby to   linia nr 
47 częstotliwość co 30min w szczycie i 1h po za szczytem, następna nowa linia Wrzosy, 
Chełmińska, przez trasę Raczkiewicza, legionów, grudziądzka do dworca wsch. później jak 34 
do olimpijskiej kursująca w szczycie komunikacyjnym 6-9 i 13-17.Linia nr 25 powinna 
kursować od 5-18 bez przerwy miedzy 10-13,gdyż jest jedyną linią kursującą przez Bema. To 
są proponowane zmiany jakie myślę ze są potrzebne w komunikacji miejskiej, gdyż jestem 
codziennym pasażerem i faktycznie widzę gdzie brakuje autobusu. 
 

Nie będę się wiele rozpisywał i za  przykład podam Olsztyn jak tam sie uporali   z organizacja 
 komunikacji w mieście po oddaniu linii tramwajowych. Podobne rozwiązania widział bym 
chętnie w Toruniu gdyż są czytelne i zrozumiale dla pasażera. Tak przynajmniej ja to 
odbieram. 
Dzielenie Torunia na lewo i prawobrzeżny jest złym pomysłem . 

43) „Do Urzędu Miasta wpłynął również wniosek z propozycją rozdzielenia komunikacji na lewym oraz 
prawym brzegu Wisły i uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego. 
Według tej koncepcji autobusy kursujące po lewobrzeżu dojeżdżałyby na przykład do Dworca 
Głównego. Stąd zaś - do alei Solidarności, funkcjonowałaby linia wahadłowa. Natomiast autobusy na 
prawym brzegu Wisły dojeżdżałyby tylko do alei Solidarności. Zatem podróże wykonywane obecnie 
jednym autobusem należałoby pokonać przynajmniej z jedną przesiadką.” 

Bardziej absurdalnego tekstu nie czytałem już dawno. Po pierwsze chciałbym wiedzieć od kogo 
wpłynął taki wniosek (nazwisko, lub funkcja w Urzędzie)  i iloma podpisami mieszkańców został 
poparty ? Czy może to jakaś jednoosobowa inicjatywa ? Czyli aby dojechać z Czerniewic do Szpitala 
Zespolonego (obecna linia 11) trzeba będzie dojechać do Dworca Głównego, wysiąść poczekać na 
wahadło, dojechać na Aleję Solidarności wysiąść poczekać na autobus w kierunku szpitala ? Czyli dwie 
przesiadki zamiast jednego przejazdu. To samo jeśli chodzi o dojazd 10-tką na Koniuchy, znowu dwie 
przesiadki, 36 do Plazy kolejne dwie przesiadki strata dla każdego pasażera po ok. 20 min. (licząc 
odjazdy co 10 min.) Po co 10 i 20 miałyby jeździć do Dworca ? Scentralizowany przystanek przy 
dworcu spowoduje przepływ znacznych ilości niepotrzebnie przemieszczających się pasażerów, 
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którzy wcale tam nie chcą i nie muszą być, a będą się tłoczyć i tracić czas na przesiadanie się do 
„wahadła”. Kierowanie na siłę pasażerów na platformę przesiadkową przy Alei Solidarności 
spowoduje znów kolejny chaos. W drugą stronę, mieszkańcy Rubinkowa chcąc dostać się z domu na 
dworzec, musieliby wysiąść na Alei Solidarności i czekać na „wahadło” zamiast jechać jedną linią 22 ? 

„Ponieważ pomysł ten wpłynąłby rewolucyjnie na możliwości korzystania z przejazdów na terenie 
miasta zadecydowano, że zostanie on poddany konsultacjom społecznym - prosimy o opinię także w 
tej sprawie.” 

Chyba nikt w Toruniu nie oczekuje na rewolucję bo ta zawsze się źle kojarzy, a liczy na łagodną 
ewolucję. Autobusy powinny łączyć  osiedla i dzielnice między sobą w miarę szybko i bezkolizyjnie, 
głównymi arteriami komunikacyjnym. Zrezygnować należy z objazdowych linii typu 29, które ze 
względu na skomplikowaną trasę zawsze narażone są na opóźnienia a pasażerowie tracą w nich czas. 
Kiedyś autobus z Szubińskiej do Olimpijskiej przez Bulwar Filadelfijski pokonywał trasę w 25 min. 
Teraz 29 jedzie 60 min lub więcej w związku z tym nikt z Podgórza nie wybiera się tym autobusem na 
Rubinkowo, każdy korzysta tylko z fragmentów tej trasy. Dlatego koncepcja wprowadzenia linii 
głównych (np. pospiesznych) łączących osiedla i dzielnice najkrótszą możliwą trasą (najszybszy 
przejazd) oraz linii osiedlowych krótkich, dowożących pasażerów do przystanków węzłowych jest jak 
najbardziej słuszna. 

Na Podgórzu buduje się coraz więcej bloków, mieszka coraz więcej osób a zmniejsza się ilość 
autobusów, udziwnia się trasy i zmienia czasy odjazdów, a teraz jeszcze proponuje się przejazdy z 
przesiadkami. Ostatnie zmiany w kursowaniu linii 44 na pewno nie były na prośbę mieszkańców a 
miały na celu zmniejszenie o jeden kurs w ramach oszczędności. Tak naprawdę mieszkańcy chcą aby 
ten autobus kursował co 15 min., przynajmniej w godzinach szczytu dojazdów do pracy, szkoły i z 
powrotem. Podgórz od zawsze jest traktowany jak gorsza dzielnica gdzie przeprowadza się  wiele 
eksperymentów komunikacyjnych, dość tego ! Czym jest lepszy od Podgórza JAR ? Dlaczego tam 
kieruje się wszystkie siły i środki, a u nas pasażerom proponuje się po kilka przesiadek ? Może warto 
wrócić do koncepcji tramwaju na lewobrzeże.  

44) Zwracamy się z prośbą o rozważenie stworzenia dogodnego dojazdu dla mieszkańców i turystów 
z centrum Torunia do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, a także Międzynarodowego Centrum 
Spotkań Młodzieży, działających w dawnych Młynach Toruńskich. Obecnie, dojazd środkami 
komunikacji miejskiej jest utrudniony - nie ma linii, która umożliwiałby dojazd do CNMW. Przy 
budynku młyna jest przystanek „Młyn Wiedzy”, ale nie dotyczy on kierunku z/do centrum miasta. Ze 
względu na charakter ruchu turystycznego w naszym mieście, który gł. koncertuje się w obrębie 
Zespołu Staromiejskiego, prosimy o uwzględnienie w ramach konsultacji - dogodnego dojazdu do 
instytucji. 

45) Chciałam skomentować propozycję rozdzielenia komunikacji na 2 brzegach Wisły:  
z mojego punktu widzenia pomysł jest chybiony ze względu na bilety czasowe - np. linia 36, jedzie 29 
minut z przystanku Rozgarty - Stara Szkoła na Dworzec Główny - każda przesiadka wydłuży czas 
przejazdu na dworzec i trzeba będzie korzystać z droższych biletów. Podobnie jest z liniami 14 
(dworzec-cmentarz), 12 (dworzec-osiedle leśne polana), 22 (dworzec-Kolankowskiego), 27 (dworzec-
osiedle leśne-polana), czyli liniami, którymi jeździ dużo pasażerów.  
 
Nie jestem również zwolennikiem wyeliminowania dublowania się tras tramwajowych i 
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autobusowych, gdyż zarówno tramwaje jak i autobusy jeżdżą w Toruniu zbyt rzadko - 
wyeliminowanie dublowania się tras byłoby sensowne jedynie w przypadku znacznego zwiększenia 
częstotliwości kursowania tramwajów (co kilka minut, nie co kilkanaście czy 20 minut). Jeśli wiem, że 
na przystanku będę czekać zbyt długo - wybiorę samochód, a chyba nie o to chodzi zwolennikom 
rozwoju komunikacji.  
 
Postuluję również zwiększenie ilości kursów linii nr 36 do Rozgart - z tej linii korzysta naprawdę dużo 
pasażerów, zarówno dzieci dojeżdżających do szkół w Toruniu, jak i dorosłych. W kontekście dzieci  
brakuje np. kursu ok. godz. 8.00 z Rozgart (dojazd do szkoły na lekcje o godz. 8.50).  Również w 
kierunku przeciwnym jest zbyt duża przerwa w kursowaniu tego autobusu w godz. 17-19, przydałby 
się kurs z centrum miasta do Rozgart ok. godz. 17.30-18.00. 

 

46) Dot. rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia wahadłowej 
linii autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego. 

Ten pomysł powinien zostać w pierwszym etapie od razu odrzucony. Ja jestem mieszkańcem lewej 
części Torunia i z przerażeniem patrzę na takie pomysły. Takie rzeczy są może i dobre ale tylko w 
teorii, w praktyce tylko wydłuży dojazdy. Rozłączna komunikacja sprawi że każda droga na drugą 
część miasta będzie wielkim kłopotem, a przesiadki tylko wydłużą znacząco dojazdy. 

47) W związku z pojawieniem się informacji dotyczącej konsultacji w zakresie transportu 
zbiorowego zwracam się z prośbą o uwzględnienie poniższych sugestii. 
1) Uważam, że jedna linia na osiedle JAR (nr 7) powinna zostać skierowana na miasteczko 
akademickie UMK. Na osiedlu JAR powstaje dużo mieszkań, a część z nich na pewno będzie 
wynajmowana studentom. Bezpośrednie skomunikowanie osiedla JAR z miasteczkiem UMK 
na pewno ułatwi dojazd na uczelnię, tym bardziej, że coraz więcej wydziałów przenosi się na 
teren kampusu. Obecnie osiedle JAR nie ma żadnego bezpośredniego połączenia z UMK. Po 
doprowadzeniu tramwaju na teren UMK widać, jak dużo osób z niego korzysta i jak mało 
pasażerów jeździ autobusem nr 15.  
2) Moim zdaniem niewłaściwy jest pomysł rozdzielenie komunikacji na prawo i lewo brzeżny 
Toruń. Każda przesiadka w komunikacji (czy to pociągiem czy autobusem) zniechęca do 
korzystania z komunikacji publicznej. Równie dobrze można by przyjąć założenie rozdzielenia 
całej komunikacji i stworzenia węzła przesiadkowego, do którego kierowane byłyby 
wszystkie autobusy ze wszystkich osiedli. Następnie pasażerowie wybieraliby odpowiedni 
autobus na węźle przesiadkowym i kierowali się do innego osiedla. Zniechęci to pasażerów 
do korzystania z komunikacji. Nie zostało uzasadnione, dlaczego akurat autobusy z 
lewobrzeża (a nie ze Skarpy), miałyby dojeżdżać tylko do węzła zmuszając pasażerów do 
przesiadki. Rozwiązanie to byłoby zasadne, gdyby na starym moście istniała duża 
przepustowość. Niestety w godzinach szczytu tworzą się tam korki, a autobusy kursujące tam 
i z powrotem doprowadzą do jeszcze większych korków.  
  
48) Cieszy mnie bardzo rozbudowa sieci tramwajowej w Toruniu.  

Uważam, jednak że dalsze inwestycje w rozbudowę tej komunikacji powinny uwzględniać dzielnicę 
Wrzosy. 
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Na Wrzosach mieszka kilkanaście tysięcy ludzi i połączenie tego rejonu z resztą miasta bardzo 
usprawniłoby komunikację w całym mieście.  

Linia tramwajowa na Wrzosach zmniejszyłaby ilość samochodów w ruchu miejskim i stanowiłaby 
ogromny wkład w poprawę jakości powietrza, która to jakość ostatnio jest często na bardzo niskim 
poziomie. 

Na pewno bardzo celowe byłoby opracowanie jakiegoś planu perspektywicznego rozbudowy linii 
tramwajowych w kierunku Wrzosów. 

49) Witam. Moim zdaniem linia nr 28 oraz 14 powinny być tak ustawione aby osoby 
pracujące w urzędach przy ul. Mazowieckiej (II Urząd Skarbowy, Kujawsko-Pomorski Urząd 
Celbo-Skarbowy), jak również u innych pracodawców zdarzyły do pracy, która zazwyczaj 
zaczyna się o 7:00 oraz 7:30 i kończy o 15:00 oraz 15:30. 
Tymczasem 28 pojawia się na Mazowieckiej o 7:05 i 7:35 a 14 odjeżdża o 14:56 i 15:26. 
Uważam, że autobusy te powinny przybywać rano i odjeżdżać popołudniu o takich porach 
aby osoby kończące pracujące bądź załatwiające sprawy w urzędach nie tkwiły na przystanku 
Mazowiecka ponad wymagane minimum. Warto również pomyśleć aby skomunikować JAR z 
tym miejscem. Wiele osób niekoniecznie zmotoryzowanych przeprowadziło się na to osiedle. 
Ponadto po powstaniu linii tramwajowej osoby mieszkające wzdłuż tej linii (Zieleniec, 
Chełmońskiego, Polna) mogłyby łatwiej dostać się do tej części Torunia. Zwłaszcza że oprócz 
urzędów są tu również sklepy meblowe, Oferta a w niedalekiej okolicy Wabud i Servitor. 
50) jestem przeciwny rozdzieleniu komunikacji na prawym i lewym brzegu Wisły 

 
51) Pomysł rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i  uruchomienia 
wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego - to jakiś poroniony pomysł.  

Już teraz, żeby dostać sie do pracy mam jedną a czasami dwie przesiadki. 

Pracuję w okolicy Plazy, a mieszkam na Stawkach. Musze z autobusu 11 przesiadać się przy Odnowie. 

Komunikacja ze Stawek jest fatalna, makabryczna. Mamy jeden autobus nr 11. W godzinach 
porannych 36 odchodzi o tej samej porze praktycznie, czasami podjeżdzają oba na raz. Chodzi o kursy 
po godzinie 7.00 w stronę miasta. 

Autobus nr 11, rano o 7.09 jest zazwyczaj o 7.05, a kolejny o 7.22 jest zazwyczaj później, Kiedy 
zostanie przywrócony autobus 7.14. ???? 

W tym opóźnionym dzieją się dantejskie sceny. 
Jest przecież coraz więcej mieszkańców. 
Poza tym, czy jest szansa zaprzestania sprzedaży biletów przez kierowcę w autobusie? 

Na dworcu PKP ustawia się kolejka do kierowcy, robi się kiosk, wczoraj sprzedaż trwała 5 minut, to 
samo na kolejnych przystankach, podobnie długo na Kraszewskiego 

W wyniku sprzedaży biletów spóźniłam się do pracy, (i to nie tylko wczoraj), bo na przesiadce koło 
Odnowy złapałam już mocno opóźnione 36, które na przystanek Łukasiewicza w stronę Rozgard 
przyjechało o 8.00. A powinno o 7.48 ?? pewnie tez kierowca sprzedawał bilety. 
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...albo chociaż w godzinach szczytu żeby ich nie sprzedawać, najgorsze jest to, że kupują bilety 
zazwyczaj te same leniwe osoby, ale że tez i kierowca nie ma wyczucia, że sprzedażą biletów opóźnia 
kurs.... 

Jednak wszystko można by było przeżyć żeby autobusy jeździły częściej, albo chociaż 36 na zmianę z 
11. Może np. 36 na ten przystanek Stawki mogło by przyjeżdzaćnp o 7.15, wtedy byłby autobus 
między dwoma 11-tkami, ale myślę też po cichu, że jednak ta 11-tka o 7.14 powróci. 

Nawet nie śmiem marzyć aby był puszczony zupełnie nowy numer, który będzie łączyć lewobrzeże z 
Toruniem w kierunku Odrodzenia, bo 11 i 36 jadą w lewo w Kraszewskiego 

52) Chciałabym wypowiedzieć się na temat planowanych zmian komunikacji miejskiej w Toruniu. Ja 
napisano na stronie internetowej dotyczącej konsultacji społecznych w Toruniu „publiczny transport 
zbiorowy ma bardzo duże znaczenie dla codziennego życia mieszkańców Torunia, dlatego tak ważne 
jest, aby działał dobrze i spełniał oczekiwania pasażerów.”. Natomiast moim zdaniem proponowane 
zmiany dotyczące „rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia 
wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego.”  przeczą temu założeniu. Po pierwsze 
jest to jawna dyskryminacja lewej strony Wisły, gdzie na początku informacji o konsultacjach jest 
jasno napisane, iż „zwiększyła się liczba osób zamieszkujących lewobrzeżną część miasta”, wiec moim 
zdaniem miasto powinno rozbudować komunikację miejską po tej stronie Wisły, np. zwiększając 
częstotliwość kursowania autobusów, a nie komplikować dojazd na prawy brzeg, gdzie większość 
mieszkańców lewobrzeża pracuje, lub się uczy. Może to wywołać tylko jeden efekt, większość 
mieszkańców przestanie korzystać z miejskiej komunikacji, a przesiądzie się do swoich samochodów, 
co spowoduje powrót kilometrowych korków na starym moście. Gdyż dojazd do pracy, szkoły lub 
uczelni komunikacją miejską znaczącą się wydłuży i bardzo skomplikuje. Większość osób ma 
bezpośredni dojazd do miejsca pracy lub nauki, a po proponowanych zmianach trzeba będzie się 
przynajmniej 2 lub 3 razy przesiadać. Teraz dojazd z ulicy Strzałowej do kampusu UMK, zajmuje ok. 
15-20 min, natomiast po zmianach podejrzewam że może się wydłużyć 2-3 krotnie, gdyż potrzeba 
będzie aż 3 przesiadek. Osobom niepełnosprawnym lub starszym także znacznie to ograniczy 
możliwość przemieszczania się po terenie Torunia. Co może spowodować izolację takich osób i brak 
chęci jeżdżenia komunikacją miejską. Gdyż zwykły dojazd do urzędu, czy lekarza będzie stwarzał 
problem. Rodzic podróżując z małym dzieckiem w wózku zazwyczaj tylko raz przy wsiadaniu i 
wysiadaniu z autobusu prosił o pomoc w wniesieniu wózka. Natomiast po zmianach będzie musiał to 
robić częściej, a nie zawsze znajdzie się osoba chętna do pomocy. Dlaczego rozbudowująca się lewa 
część Torunia ma być gorsza? W innych miastach przedzielonych przez przepływającą przez nią rzekę 
nie dyskryminuje się jednej ze stron. Warszawa np. nie wprowadziła oddzielnej komunikacji na obu 
brzegach Wisły. Miastu powinno raczej zależeć na równym traktowaniu obu części miasta, a nie ich 
podziale. 

 
53) Witam osobiście od 7 lat  jeżdżę autobusem do pracy trasa olsztyńska - szubińska 
codziennie rano na godzinę 8. Dotychczas aż tak strasznego problemu nie było autobus linii 
44 był o godz. 7:04 na przystanku Bajeczna z przesiadką na ulicy Krętej zawsze zdążyłam na 
autobus linii 36 o godz. 7:51 zazwyczaj spóźniony.. Od nowego roku linia nr 44 jeździ o godz 
7:14 i nie ma szans abym zdążyła na jakikolwiek autobus który jeździ na ulicę Szubińska 
ponieważ 44 na placu Daszyńskiego bardzo długo stoi na światłach w jednym cyklu nie 
przejedzie co wyklucza abym zdążyła na autobus linii 10 lub 29 na Krętej które zazwyczaj 
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odjeżdżają mi sprzed nosa jakieś 3-4 min wcześniej.. Poza tym że codziennie spóźniam się do 
pracy bo nie mam innego dojazdu i w pracy nie jestem na 8 lecz 8:20 przy dobrych wiatrach 
(chcę dodać że pracuję w Małej Nieszawce ulica Bydgoska przedłużenie Poznańskiej ) to 
chciałabym zaznaczyć że linia 36, 29, 10 przyjeżdżają mniej więcej o tej samej godzinie na 
ulice Szubińska o 8 rano. 3 autobusy o tej samej godzinie jadą w tym samym kierunku. 
Oczywiście wszystkie przed linią 44 gdzie nie mam szans zdążyć na żaden który jedzie na 
Szubińską. Codziennie od 7 lat jeżdżę MZK trasa OLSZTYŃSKA - SZUBIŃSKA i codziennie 
muszę jechać przynajmniej 4 autobusami żeby dotrzeć do pracy i z niej wrócić. Toruń to nie 
jest duże miasto nie rozumiem dlaczego nikt nie pomyśli aby linię 44 zmienić na SZUBIŃSKĄ. 
Sprawa śmierdzących ludzi zazwyczaj bezdomnych którzy siadają na siedzenia obrzydza mnie 
najbardziej! Oddychać nie można i bierze na wymioty nie wiem dlaczego kierowca wpuszcza 
takiego człowieka.. biletu nie skasuje.. nawet jeśli ma kontrolę mandatu nie dostanie bo nie 
ma z czego zapłacić.. ale usiąść po takim nie życzę nikomu. 
54) Dzień dobry. W ramach konsultacji zgłaszam propozycję wykonania wszędzie, gdzie jest 
to możliwe, czyli poza rejonem skrzyżowań, gdzie przecinają się torowiska z jezdniami , 
zielonych torowisk, czyli pokrytych trawą.. O korzyściach takiego rozwiązania nie trzeba 
przekonywać: tłumią hałas, likwidują kurz, itd, itp.  W Bilbao, gdzie system torowisk 
budowała firma będąca wykonawcą części toruńskiego projektu tramwajowego  zbudowano 
takie właśnie torowiska. 
 
55) Przeprowadziłem się z osiedla Rubinkowo  na osiedle JAR ze względu na ustronne, zalesione 
miejsce. Czar tego miejsca pryska z dnia na dzień. Teraz okazuje się że z okna będę podziwiał 
torowisko, zasypiał i budził się w takt przyjazdów i odjazdów tramwaju....Las znika w tempie 
jedzonego przez korniki drewna..  Dlaczego przed  sprzedażą mieszkań nie udziela się takich 
smacznych informacji o planowanych inwestycjach tego typu. Tylko teraz - kiedy mieszkanie zostało 
wykończone w dość wysokim standardzie, podatki zapłacone itd.- mam od nowa szukać lokum bo nie 
pogodzę się z faktem sąsiedztwa linii tramwajowej i w sumie coraz bardziej ruchliwej ulicy 
przejazdowej. Ostatnio badam możliwość otrzymania odszkodowania za taki obrót rzeczy.  

Podsumowując - za linią tramwajową przebiegającą przez ul. Watzenrodego / Hubego - jestem 
zdecydowanie na NIE !!! 

56) W związku z konsultacjami wyrażam następujące stanowisko: 

- Postuluje wprowadzenie nowej linii autobusowej z końca ul. Poznańskiej (pętli 10, 20, 44), 
biegnącej: ul Poznańską – most J.Piłsudskiego- Aleja św.Jana Pawła II- Aleja Solidarności- Odrodzenia- 
Warneńczyka- Kościuszki- DWORZEC WSCHODNI. 

Przy ul. Poznańskiej powstało nowe osiedle ( http://www.izolacje.com.pl/aktualnosc/id3763,w-
toruniu-powstalo-nowe-osiedle-wspolfinansowane-przez-bgk ), z którego (jak i z kolejnych 
przystanków) dojazd do centrum miasta możliwy jest wyłącznie jedną linią nr 20. Z ul. Gniewkowskiej 
do centrum jadą 2 linie autobusowe. 

Ponadto autobusy linii 10 i 20 dublują się na całej trasie od ul. Gniewkowskiej / Poznańskiej. 

Zasadny jest także rozwój komunikacji miejskiej z lewobrzeżnej cz. miasta, które dojeżdżałyby 
możliwie w krótkim czasie w różne części miasta, jak np. w sposób umożliwiający dojazd 
bezpośrednio np. do Szpitala Miejskiego. 
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- Propozycja rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia 
wahadłowej linii autobusowej przez most jest w największym stopniu chybiona, nieudana i 
poroniona. 

Powodowałoby to konieczność min. 1 przesiadki, co w efekcie spowodowałoby wydłużenie czasu 
przejazdu, a także brak możliwości obliczenia jaki dokładnie czas potrzebny jest na dojazd do dworca.  

W moim np. przypadku, gdy udaję się na pociąg sprawdzam o której godz. jest autobus i nim jadę, 
zawsze w taki sposób by być na dworcu 7-12 min. przed odjazdem pociągu. Jeśli miałbym się 
przesiadać, obliczenie dokładnej godziny przyjazdu na dworzec byłoby wątpliwe i raczej 
zrezygnowałbym z dojazdu autobusem (bowiem nie wybrałbym opcji by zarezerwować  dodatkowo 
15 minut na przesiadki). 

W przypadku osób dojeżdżających np. na ul. Poznańską powodowałoby to konieczność 2 przesiadek i 
związanych z tym uciążliwości dla osób niepełnosprawnych, starszy, matek z wózkami, czy osób 
przewożących np. większe zakupy, a ponadto powodowałoby znaczne wydłużenie czasu podróży. 

  
57) Jako nowa mieszkanka osiedla JAR chciałabym prosić o uruchomienie/wydłużenie tras 
dodatkowych autobusów do osiedla JAR. 

Istniejące połączenie linii numer 10 łączy ze sobą dwa końce miasta, co niestety generuje opóźnienia 
zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego. W związku z tym byłoby optymalnym stworzenie 
linii łączącej tylko osiedle JAR z punktem przesiadkowym. Lub przedłużenie tras autobusów linii 20 i 
11, przez co wzrosłaby częstotliwość kursowania autobusów na osiedle JAR. 

Wybudowanie i oddanie do użytku nowych linii tramwajowych niewątpliwie zajmie więcej czasu niż 
korekty w kursowaniu już istniejących autobusów. 

Dlatego gorąco proszę o ulepszenie (przynajmniej czasowe) komunikacji osiedla JAR z pozostałą 
częścią miasta. 

58) Chciałbym negatywnie ocenić pomysł węzła przesiadkowego przy dworcu Głównym dla 
autobusów z lewobrzeża. Dojazd z Czerniewic np. na Bielany oznaczałby korzystanie z trzech 
autobusów i skasowanie drugiego biletu. Nawet dojazd do Centrum mógłby się nie zamknąć 
w 30 minutach. Czyli dodatkowe koszty. Myślę , że poparcie dla tego rozwiązania będzie 
zerowe. 
Przy okazji chciałbym zasugerować wydłużenie linii 19 do węzła przesiadkowego na 
al.Solidarności. Autobus mógłby wykonywać pętlę w centrum przez al.Solidarności, Przy 
Kaszowniku i dalej Sobieskiego w kierunku powrotnym do Czerniewic, czyli jak dawniej 
kursowała 19tka jadąc z Rubinkowa. Kierowcy mieliby zamiast dwóch,  jedna przerwę, ale 
niewątpliwie trochę dłuższą, na ul.Spacerowej. 
Co do tramwajów to niezrozumiałym jest pomysł ominięcia węzła na al.Solidarności przez 
tramwaj nr 1.  
Uważam ponadto , że należałoby zmienić rozkłady jazdy tak by linie 1 i 5 oraz 2 i 4 kursowały 
naprzemiennie.  
3 , 6 i 7 myślę , że zaplanowane są optymalnie 
 
59) Chciałbym dopytać czy można liczyć na udostępnienie jakiegokolwiek materiału odnośnie 
potoków pasażerskich generowanych na obecnych trasach przejazdu MZK? Wydaje mi się, że w by 
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kompleksowo rozważyć swoje zdanie w temacie - taki dokument/mapa jest niezbędny. Inaczej 
konsultacje będą opierać się tylko na zdaniu „tego co widzę na co dzień” co może wizualnie zaburzyć 
ich wyniki. 

Szkoda że nic się nie zmieniło w rozkładzie jazdy linii numer 44 o 7:15 z przystanku nad strugą w 
stronę poznańskiej. Miałam nadzieję że zostanie cofnięty rozkład tak jak był jeszcze w grudniu 2017. 

60) Chciałem zabrać głos w konsultacjach dotyczących zmian w komunikacji miejskiej 
(http://www.konsultacje.torun.pl/pl/autobusem-i-tramwajem-po-toruniu). W szczególności 
chciałem odnieść się do dwóch zagadnień: 

1. Przemienność kursów, pomysł wyeliminowania dublowania się tras tramwajowych i 
autobusowych, zwiększenie liczby kursów na liniach głównych oraz wprowadzenie linii 
osiedlowych. 

Przemienność kursów uważam za bardzo dobrą propozycję. Szczególnie sprawdzi się to na trasach, 
gdzie kursują dwa autobusy z częstotliwością ok. pół godziny (np. 12 i 13 na wspólnych odcinkach). 
Obecna polityka MZK powoduje, że oba przyjeżdżają właściwie w tym samym czasie, a później 
następuje długa przerwa. W przypadku wprowadzenia przemienności autobusy odjeżdżałyby co 15 
minut. 

Jeśli chodzi o zwiększenie częstotliwości kursów na głównych ciągach komunikacyjnych i 
wprowadzenie linii osiedlowych dowożących do linii tramwajowych lub autobusowych o wysokich 
częstotliwościach kursów, to uważam to za zły pomysł. Częstotliwość kursów na liniach głównych jest 
obecnie wystarczająca, a większość przejazdów i tak odbywa się w kierunku centrum lub przez 
centrum. 

2. Propozycja rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia 
wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego. 

Pomysł uważam za zły. Przepustowość Alei Solidarności pozostawia wiele do życzenia - zdarzają się 
przypadki, że nawet jak dwa autobusy jadą za sobą, to sygnalizacja świetlna przeszkadza np. we 
wjeździe obu, a kierowcy nie mają obowiązku czekania. Nie wyobrażam sobie również sytuacji, gdy 
starsze dzieci dojeżdżające obecnie do szkół średnich jednym autobusem (maksymalnie dwoma), 
będą musiały jechać trzema. Wydłuży to zdecydowanie ich drogę do szkół, na zajęcia dodatkowe itp. 

 
61) Zmiana trasy autobusu nr 11, tak aby powstał przystanek w pobliżu olbrzymiego centrum 
Exea Data Center  - Włocławska 167. 
Jest to olbrzymie centrum, gdzie pracują mieszkańcy Torunia, a jest tam utrudniony dojazd 
do pracy 
Oprócz Exea są tam jeszcze inne firmy np TARR , Escobim, Polser, GISgraph, Asco, Karo, Tag, 
do których tez dojeżdżają mieszkańcy Torunia z drugiego brzegu Wisły 
62) Jako osoba intensywnie korzystająca na co dzień z transportu miejskiego chciałbym się podzielić 
swoimi spostrzeżeniami nt. planowanych zmian w sieci komunikacji zbiorowej w naszym mieście.  

W dobie ogólnoświatowej konieczności walki ze smogiem co staje się poniekąd trendem, 
niwelowaniu szkód wyrządzanych przez pojazdy emitujące spaliny i na potęgę zanieczyszczające 
środowisko, zasadne wydaje się planowanie zmian nieco rewolucyjnych bo tylko takie będą w stanie 
przynieść wymierne korzyści dla przyszłego pokolenia mieszkańców Torunia. Może właśnie nieco 
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rewolucyjna wyda się moja koncepcja doinwestowania taboru szynowego i korzystania z 
dobrodziejstw już istniejącej infrastruktury kolejowej. Po pierwsze pomysł, który przedstawię poniżej 
wpisuje się poniekąd w projekt BiT City II, który zakłada rozwój sieci kolejowej w naszym mieście. Ja 
poszedłbym nieco dalej i założenia projektu BiT City II, rozbudował dalej na wschód, tak aby linia 
kolejowa dojeżdżała przez Bielawy – Grębocin (tutaj peron linii BiT City mógłby powstać nad 
planowanym wiaduktem na ulicy Olsztyńskiej uwzględnionym w przyszłych planach rozbudowy tej 
trasy wylotowej na Olsztyn) do Lubicza, którego mieszkańcy również wnioskują o reaktywację dworca 
kolejowego znajdującego się w ich gminie wraz z całą infrastruktura kolejową. Gdyby do tematu 
podejść konstruktywnie, bilans byłby dodatni. Po pierwsze dlatego, że realizacja tego odważnego 
pomysłu opierałaby się na wykorzystaniu już powstałej infrastruktury więc koszt kierowany byłby na 
reanimację linii kolejowej. Po drugie – ekologia. I tego nie trzeba chyba wyjaśniać. Po trzecie 
zabezpieczenie inwestycji środkami z zewnątrz. Skoro projekt jest proekologiczny i spełnia przesłanki 
dyrektyw unijnych wpisując się w założenia polityki ochrony środowiska, bez trudu otrzyma 
dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Po czwarte – czynnik społeczny. Czas przejazdu z gminy 
Lubicz do stacji końcowej na obszarze Torunia wyniósłby co najmniej o połowę krócej niż obecnie 
potrzeba na pokonanie tej odległości z wykorzystaniem środków transportu publicznego w postaci 
autobusów emitujących spaliny i korkujących ulice miasta, czy samochodów prywatnych. W zasięgu 
oddziaływania tego projektu znalazłyby się osiedla o dużej gęstości zaludnienia. Projekt z racji na 
swoje przeznaczenie, skomunikowałby nie tylko dzielnice Torunia ale także Toruń z Lubiczem od 
wschodu i zgodnie z głównym założeniem BiT City II, z Solcem Kujawskim i Bydgoszczą od zachodu.   

Drugie spostrzeżenie jakie nasuwa się obserwując rozwój naszego miasta jest następujące. Skoro 
rozwijają się dzielnice miasta i samo miasto powiększa swój obszar poprzez naturalne wchłanianie 
osiedli podmiejskich, logicznym wydawałoby się wydłużyć trasy kursujących autobusów, które kończą 
bieg na zajezdniach autobusowych takich jak Rubinkowo II (autobusy 19, 26); Bielawy (autobusy C, 
40); Kolankowskiego (autobusy 22, 31); Dworzec Północny (autobus 32) czy Plac Św. Katarzyny 
(autobusy 21, 30, 35, 37). Dla mnie jako mieszkańca Torunia, którego zachęca się do porzucania 
samochodu i korzystania z transportu publicznego, nielogicznym jest dlaczego niekiedy odmawia się 
wręcz ułatwień mieszkańcom miasta płacącym podatki w Toruniu. Bo niby dlaczego autobus nr 22, 
26, 31 i 40 nie mogłyby dojeżdżać regularnie do osiedla Nad Strugą gdzie przecież mieszkają tacy sami 
MIESZKAŃCY Torunia jak w innych dzielnicach?  

Uważam ponadto, i nawiążę tutaj do planów rozbudowy linii tramwajowej we wschodniej części 
Torunia, że jeśli mieszkańcy Rubinkowa (co osobiście uważam za słuszne) nie życzą sobie pod oknami 
tramwajów (ta dzielnica jest obsługiwania przez autobusy miejskie) to właśnie MIESZKAŃCY osiedla 
Bielawy – Grębocin osiedle; ci sami, którzy również posiadają zameldowanie w Toruniu i w Toruniu 
płacą podatki – ci sami, których również tak jak innych mieszkańców Torunia, urzędnicy namawiają 
do korzystania z taboru miejskiego, mają prawo do zrównoważonego transportu miejskiego. 
Podsumowując kolokwialnie, Bielawy i Grębocin z pocałowaniem ręki wezmą tramwaj i bez 
marudzenia za niego podziękują bo akurat nam się on przyda. Wspominam o tym ponieważ od 
jakiegoś czasu temat rozwoju linii tramwajowej w naszej części miasta ucichł co jest wg. mnie w 
najlepszym wypadku oczekiwaniem na rozwój wydarzeń a w rzeczywistości ponownym 
ignorowaniem potrzeb wschodniej części Torunia. 

63) Zgłaszam wniosek o uruchomienie bezpośredniego połączenia  autobusowego z rejonu 
Polna/Grudziądzka  do ul. Ligi Polskiej (z wykorzystaniem przystanków), gdzie funkcjonuje Zakład 
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Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki  - w tym  Dzienny Dom Opieki Medycznej, 
a  niezależnie w godzinach popołudniowych świadczone są różne szkolenia, zajęcia i warsztaty dla  
seniorów i osób wymagających  wspomagania psychologicznego. 

Brak bezpośredniej linii autobusowej – wyklucza możliwość samodzielnego dojazdu lub dowozu 
osoby  potrzebującej takiej opieki, jak również możliwości powrotu  do domu osób objętych 
powyższą opieką,  również opiekunów. 

Ilość i godziny  kursów wymagają uzgodnienia z kierownictwem w/wym  Placówki. 

Proszę o życzliwe rozpatrzenie propozycji – biorąc pod uwagę troskę o potrzeby osób starszych i  
potrzebujących opieki. 

64) Witam, chciałbym zgłosić swoją propozycję zwiększenia ilości autobusów z oraz do Rozgart, a 
także przedłużenie trasy linii 36 do Górska do Krzyża Popiełuszki. Autobusy tej linii w obecnym 
rozkładzie mają wpisany czas przejazdu aż około 1 godziny i jeździ on bardzo rzadko. Jest to 
problemem gdyż bardzo dużo ludzi buduje swoje domy w tamtych okolicach i pojawiają się problemy 
z dojazdem ponieważ autobus jedzie dość rzadko i długo ponieważ autobus według rozkładu jedzie 
do Torunia około 1h a jedne „normalne” godzinowo kursy wykonywane są o godzinie około 23 i około 
6. Prosiłbym o zmianę tej sytuacji. 

65) Jestem mieszkanką lewobrzeża. Myślę, że konieczne jest zwiększenie częstotliwości 
kursów linii autobusów 10 ( albo 20 ) które rozpoczynają trasę z osiedla JAR i Koniuchy dalej 
na Podgórz. Niestety notorycznie zdarzało się że czekając na autobus na Alei Solidarności ( 
przystanek docelowy Hallera)  autobusy zwłaszcza w godzinach 15.30-17.30 spóźniały się, 
albo w ogóle nie przyjeżdżały. Rozumiem, że to godziny szczytu itd. ale żeby autobus wogóle 
nie przyjechał? wydaje mi się że spowodowane jest to przedłużeniem linii  na osiedle JAR.  
Spóźnione autobusy były często zatłoczone, w okresie letnim nie jest włączana klimatyzacja, 
okien otworzyć nie można, jest duszno i nie ma czym oddychać. Myślę że należałoby się 
zastanowić czy nie zwiększyć częstotliwości właśnie tych kursów.  

Jeśli chodzi o propozycję rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i 
uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez most to jestem przeciwna temu 
rozwiązaniu. Na obecną chwilę przejazd przez most ( z przystanku Hallera - Aleja Solidarności 
) jest szybki bez żadnych dodatkowy przesiadek. W przypadku planowanych zmian przejazd 
10 min przedłuży się do 30 minutowego albo jeszcze dłuższego przejazdu. Trochę nie 
rozumiem koncepcji tego pomysłu, w jakim celu ma służyć ? Dla części mieszkańców 
lewobrzeża jak również prawobrzeża nie będzie to korzystne rozwiązanie.  

Zmiana linii autobusowe nr 11 łączącej prawy i lewy brzeg Torunia, której trasa sięga centrum miasta, 
po Bielany szpital tak aby umożliwiała dojazd do centrum innowacyjności - budynki EXEA, 
Włocławska 167 gdzie mieści się toruński inkubator o raz inne firmy 

 
67) Dobry wieczór. Wszystko pięknie z tymi nowymi koncepcjami tylko szkoda ze zapomnieliście 
Państwo o ludziach którzy uczą sie i pracują w Toruniu a mieszkają pod Toruniem -konkretnie chodzi 
o miejscowości Rozgarty, Czarne Błoto, Górsk które się intensywnie rozbudowują i przybywa 
mieszkańców. Kursuje wprawdzie linia 36 do Rozgart ale kursy są rzadkie i nie wszystkie kursy są 
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bezpośrednie, większość odbywa sie z długim  postojem obok Kościoła w Porcie Drzewnym. Az sie 
prosi by przedłużyć linie droga nr 80 Toruń Bydgoszcz do wysokości Pomnika ks. Popiełuszki i tam 
zrobić pętlę. Jest tam duży parking. Pomyślcie proszę Państwo o tym. 

68) Chciałam zaproponować Państwu analizę trasy linii 29. 
Chodzi mianowicie o długość trasy. 

Chcielibyśmy bardzo aby było możliwe skrócenie trasy na odcinku Plac Daszyńskiego - Olimpijska. Dla 
nas mieszkających na Rubinkowie III i okolicach znacznie przyśpieszyło by dojazd do pracy i do domu.  

Prosilibyśmy o analizę czy naprawdę jest konieczność jeżdżenia autobusu linii 29 ul. Żółkiewskiego, 
Wschodnią, Rydygiera przez wszystkie Rubinkowa? 

Czy nie może być jak kiedyś kiedy to autobus jechał od ul. Olimpijskiej  przez Szosę Libicką i skręcał na 
most, a z powrotem z mostu skręcał od razu w Szosę Lubicką?  

Z góry dziękujemy za analizę :) 

69) W odpowiedzi na rozpoczęte konsultacje pragnę zgłosić kilka uwag i próśb odnośnie 
funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu. 

Po pierwsze. Należy zwrócić uwagę na kursowanie autobusu linii numer 36, który ,mimo 
że dowozi studentów na UMK nie jest kompatybilny z czasem początku i końca zajęć. Jadąc 
np. z ulicy Letniej na zajęcia rozpoczynające się o 9:45 planowany czas odjazdu autobusu to 
9:17 natomiast przewidywany czas podróży wynosi 23 minuty, a biorąc pod uwagę liczne 
spóźnienia i korki w mieście, punktualne dojechanie nie jest możliwe. Niejednokrotnie jadąc 
na 8:00, gdzie autobus w tym wypadku świetnie pasuje, spóźniałem się na zajęcia m.in. przez 
korki na moście. Inną sprawą są autobusy w stronę od uczelni za most, które jak na złość 
odjeżdżają dosłownie 2-3 minuty przed końcem zajęć (przykład: odjazd z przystanku Okrężna 
o godzinie 12:58, podczas gdy zajęcia kończą się o godzinie 13:00 lub o 14:42, gdy zajęcia 
kończą się o 14:45 lub o 18:13, gdy zajęcia kończą się o 18:15). Pozostały przejazd, który nie 
pasuje to ten o: 11:17 (zajęcia na 11:30). 
Myślę, że warto rozważyć naprawę tej sytuacji zwłaszcza po to żeby nie trzeba było zwalniać się z 
zajęć. 

Ponadto uważam, że autobus linii numer 36 powinien jeździć częściej niż raz czy dwa razy na godzinę 
(szczególnie w godzinach szczytu), bo jako jeden z niewielu dojeżdża na osiedle przy ulicy Letniej, 
Armii Ludowej i Okólnej.  

Po drugie. Moim zdaniem linia numer 38 powinna jeździć znacznie częściej, gdyż jako 
jedyna dojeżdża w miarę „nie naokoło” do osiedla przy ulicy Letniej, Armii Ludowej i Okólnej. 
Powinno się jej udostępnić większy autobus w miejsce tego „maluszka”, który teraz obsługuje 
tę trasę - przynajmniej w godzinach szczytu. Polepszyłoby to komfort jazdy pasażerów.  

Po trzecie. Sądzę, że powinna powstać linia prowadzona stricte na osiedle przy ww. 
ulicach, ponieważ osiedle przy Hallera (ok. 13 minut drogi pieszo z Letniej) obsługiwane jest 
przez, naprzemiennie jeżdżące, aż dwa autobusy (10, 20) każdy z częstotliwością nawet 
czterech razy na godzinę natomiast na wcześniej wspomniane osiedle przy Letniej, Armii 
Ludowej i Okólnej jeżdżą dwa z czego jeden przestaje już po 18 po to żeby jeszcze raz 
przejechać się po 22, a drugi jeździ raz lub dwa razy na godzinę.  
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Uważam, że jest stanowczo za mało linii, które jeżdżą dalej niż tylko do Hallera czy Dworca Głównego, 
a jeżeli jakaś już jeździ to jej częstotliwość pozostawia wiele do życzenia. Życie na Lewobrzeżu to 
nieustanna wędrówka pod górę (czy zimno, czy pada, czy upał, czy wiatr) przez tak rażące braki w 
kursowaniu autobusów. 

Po piąte. Wzorując się na rozwiązaniach z Europy (m.in. z Danii, Islandii) miło byłoby 
rozważyć opcję z kartą, na którą doładowywane byłyby pieniądze, i która służyłaby do 
opłacania przejazdów za pomocą dosłownie dwóch kliknięć i przyłożenia jej do czujnika 
podczas wsiadania i wysiadania lub przed wejściem i po wyjściu z pojazdu (takie czujniki 
umieszczane są w autobusach, ale także na przystankach, zajmują naprawdę niewiele 
miejsca). Bezsprzecznie doprowadzi to do zaoszczędzenia czasu poświęcanego na zakup 
biletu i sprawi, że będzie to wygodniejsze niż jest obecnie (przepychanie się do kierowcy, do 
automatu, brak możliwości zakupu biletu w kiosku). Jeśli pomysł wydał się Państwu 
atrakcyjny, zapraszam do kontaktu - opowiem wszystko co wiem. 
Gdyby jednak ten pomysł nie przypadł nikomu do gustu to obowiązkowo w każdym autobusie 
powinien być działający biletomat z możliwością płacenia kartą, gdyż „użeranie się” z drobniakami to 
duża uciążliwość. Dodatkowo automaty powinny stać na przystankach, zwłaszcza w odległych 
zakamarkach miasta gdzie dostęp do kiosku jest ograniczony, czyt. na Lewobrzeżu. Takie rozwiązanie 
z kolei stosowane jest np. w Gdańsku i, w mojej ocenie, jest bardzo dobre.  

Po szóste. W związku z pierwszą częścią punktu piątego ułatwieniem byłby reżim we 
wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu tj. przednie drzwi - wsiadanie, reszta - wysiadanie lub inna 
sekwencja w zależności od możliwości. Wiadomo, początki są trudne, ale skoro pasażerowie 
przyzwyczaili się do otwierania drzwi za pomocą przycisku to do tego też się przyzwyczają - 
ręczę. 

Po siódme. Zachęcam do rozważenia poprowadzenia linii tramwajowej za most. Jestem 
pewien, że znacząco usprawniłoby to podróżowanie pomiędzy obiema stronami Wisły. 
Szczególnie pomocne byłoby to w dojeździe np. do Dworca, ale też i w ogóle za most. 

Po ósme. Proszę o opanowane kontrole biletowe, bo te zdarzają się nieraz i po trzy razy, 
przystanek po przystanku np. podczas jazdy linią tramwajową numer 1 z Alej Solidarności do 
Uniwersytetu (prawie regularność od poniedziałku do piątku oczywiście, bo wtedy największy 
natłok studentów :) ). 

Po dziewiąte. Podoba mi się pomysł z wprowadzeniem modułowych częstotliwości 
kursów i wprowadzeniem przemienności odjazdów na wspólnych odcinkach tras oraz 
wyeliminowaniem dublowania się tras. 
    Po dziesiąte. Jestem za wprowadzeniem linii osiedlowych dowożących pasażerów do linii o 
wysokich częstotliwościach kursów pod warunkiem, że te „wysokie częstotliwości” to, wg. 
wcześniejszego pomysłu z modułowymi częstotliwościami, będzie nie więcej niż 5, 10 minut. 
W innym wypadku jestem przeciwko, gdyż znacząco wydłużałoby to podróż. 
 
    Po jedenaste. Według mnie wszystkie „rozklekotane” autobusy powinny zostać wycofane z 
użytku (zwłaszcza mały, skaczący autobusik przypisany do linii 38, którym jadąc mam 
wrażenie, że zaraz się rozpadnie). Takie autobusy nie są dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, strasznie „kopcą”, brak w nich automatów z biletami oraz klimatyzacji i 
ogrzewania. To samo tyczy się starych tramwajów. 
 
    Po dwunaste. „Czasy” dane kierowcom na dojazdy do poszczególnych miejsc powinny 
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zostać całkowicie zweryfikowane, gdyż nijak się mają do warunków rzeczywistych. 
Szczególnie pomocne może się tu okazać zdanie samych kierowców, do poznania którego 
gorąco Państwa zachęcam (ankieta, rozmowa indywidualna, cokolwiek co pozwoli 
wypowiedzieć się tym, którzy na własnej skórze, codziennie przekonują się jak trudno 
trzymać się takich napiętych „czasów”). Przez źle obliczone „czasy” autobusy praktycznie 
zawsze się spóźniają. Minuta czy nawet pięć spóźnienia jest do wybaczenia, ale żeby 
autobusy spóźniały się o 10-15 minut (często linia 36), a nawet pół godziny (częsty przypadek 
autobusu linii 38) to skandal. W miarę możliwości powinny zostać uwzględnione godziny 
szczytu, korki i przede wszystkim sygnalizacja w mieście, która niejednokrotnie przyczynia się 
do opóźnień. 
Ponadto kierowcy powinni dostać odgórne polecenie, że przed czasem z przystanku się nie 
odjeżdża, bo dziś takie praktyki nie należą do rzadkości i nikt nie wie dokąd ci kierowcy się 
spieszą. Proszę, dajmy im nawet zbyt wydłużone „czasy” byleby byli spokojni, że dojadą na 
czas i nie odjeżdżali przed czasem. 
 
    Po trzynaste. W każdym autobusie powinien być monitoring zarówno z tyłu pojazdu jak i 
na jego przodzie. Ułatwi to zdobywanie materiałów dowodowych przeciwko nieuczciwym 
kontrolerom jak i przeciwko przestępcom. 
 
    Po czternaste i ostatnie. Każdy autobus powinien być ekologiczny, niskopodłogowy, 
posiadać monitoring, klimatyzację i biletomat, czyli być nowoczesnym w pełnej krasie, a nie 
tak jak teraz niektóre autobusy są trochę nowoczesne, a trochę nie, bo niby są 
niskopodłogowe, mają monitoring, ale brak im np. klimatyzacji (która w lato, w zatłoczonym 
autobusie jest niezwykle konieczna żeby nie zemdleć) czy ogrzewania. To wszystko w 
kontekście zakupów dokonywanych przez miasto, które nie uwzględniają do końca tych 
wyznaczników komfortu i współczesności. Abstrahując od „gadżetów” chciałbym też zwrócić 
uwagę na estetykę taboru autobusowego, który nie dość, że składa się z autobusów trzech 
różnych firm to jeszcze poobklejany jest obleśnie głupimi reklamami. Toruńską marką 
mogłyby stać się autobusy jednolite z jakimś szczególnym znakiem (godło Torunia? 
wymyślone logo toruńskie?) lub w jednym kolorze czy w jeden motyw pomalowane. 
 
    Wysyłając swoje uwagi do Państwa mam szczerą nadzieję, że choć część znajdzie 
odzwierciedlenie w reformie. Na sam koniec chciałbym dodać, abyście pamiętali Państwo, że 
to komunikacja jest dla ludzi, a nie ludzie dla komunikacji. 
 
70) Dobrze, że ruszyły konsultacje w sprawie komunikacji miejskiej. Wprawdzie już w Toruniu 
nie mieszkam, ale podczas pobytu korzystanie z niej jest źródłem lekkiego stresu. Dlatego jak 
najbardziej słuszne są założenia dotyczące ułożenia stałych modułów czasowych kursowania 
pojazdów. To co się rzuca w oczy, to nadmiar ilości linii autobusowych jak na miasto tej 
wielkości. W praktyce odnoszę wrażenie, że tych kilka wczesnoporannych kursów dziennie 
mogłyby obsłużyć przewozy pracownicze. To, że istnieją przystanki, z których odjeżdża 12 czy 
bodajże nawet 14 linii autobusowych, nie zdarza się często w o wiele większych miastach. 
Pozorne wrażenie bogactwa łatwo jednak ustępuje poczuciu zagubienia u osób rzadko z MZK 
korzystających, natomiast totalnemu rozczarowaniu w weekendy, gdy okazuje się, że 
funkcjonuje parę z nich, rzadko i z góry nieregularnie, często jedna linia za drugą i następuje 
przerwa. Dobrze, że zwrócono wreszcie uwagę na długie odcinki dublowania się komunikacji 
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autobusowej i tramwajowej, co może ma rację bytu w Warszawie, w mniejszych ośrodkach 
już nie zawsze.  
Ciekawe, ze pośród wielu linii numerowanych, nagle pojawia się C czy CCK i jest to linia jak 
inne, nie pospieszna. Z kolei może zbyt pochopnie zmienia się przebieg tras, do których 
pasażerowie się już przyzwyczaili – np. za moich czasów z Rubinkowa II jeździło się do miasta 
linią 19, teraz bodajże 30. 30 brzmi może bardziej metropolitalnie, ale po co taka zmiana, 
myląca dla osób przyjezdnych i rzadko korzystających. 
Węzeł przesiadkowy na d. ul. Nowickiego (al. Solidarności?) – dlaczego wyświetlają się tylko 
czasy odjazdu tramwajów (tablice przesłaniają daszki wiat; nie wiadomo, czy to odjazdy 
realne, czy rozkładowe), a autobusów już nie? Nie jest jasne, z którego miejsca co odjeżdża. 
W sumie uważam, że dawny układ przystankowy – tramwaj pośrodku, autobus przy 
chodniku w określonym punkcie był wyraźniejszy i wygodniejszy. Pojazdy blokują sobie drogę 
i nie wiadomo, z którego miejsca odjeżdżają. 
Linie tramwajowe: dlaczego na planach nowa linia tramwajowa na JAR ułożona jest po części 
zygzakiem? Nie szkoda czasu i materiałów?   Poza Stara Lizboną zwykle nowoczesne trasy 
tramwajowe ułożone są wzdłuż linii prostych? Nie wiem, czy aż tyle linii tramwajowych jest 
Toruniowi potrzebnych, np. jakie jest wykorzystanie trasy Uniwersytet – Elana (4)? 
Zdecydowanie przydałoby się jednak przedłużenie trasy nr 3, bo ul. Wschodnia to złe miejsce 
końcowe. Należałoby ja przedłużyć przez os. Rubinkowo I (i to środkiem, nie obrzeżami, dla 
lepszego wykorzystania i odciążenie autobusów) do szosy Lubickiej i dalej. Może 
niekoniecznie do Olimpijskiej, może warto się zastanowić nad docelowym przedłużeniem w 
kierunku Bielawy/Grębocin? A może choć jedna linia mogłaby docierać w okolice Portu 
Drzewnego, o ile w okolicy rozwinie się zabudowa mieszkaniowa? Chcemy, czy nie, jest to 
miejsce dość znane w Polsce. Myślę natomiast, że chaotyczna i rzadka zabudowa dzielnic 
lewobrzeżnych nie byłaby właściwym celem kosztownego doprowadzenia tras 
tramwajowych – przez most Piłsudskiego ich przedłużenie poza tory kolejowe wydaje się 
mało realne ze względów technicznych i ekonomicznych. Prędzej jakaś kolejka na trasie 
Toruń Wschodni – T Kluczyki, ale nie zauważyłem, by startujące już na tej trasie pociągi 
(TWsch – Bydgoszcz) były obficie wykorzystane. 
Natomiast pomysł połączenia obu części miasta z obowiązkowym objazdem na Dworzec Gł i 
przesiadką uważam za nonsensowny. 

Przydałyby się natomiast wyraźne informacje na temat przebiegu trasy i kolejnych przystanków 
wewnątrz wszystkich pojazdów. To bardzo potrzebne, w przeciwieństwie do informacji o 
przypadających imieninach. Dla wygody pasażerów i komfortu przyjezdnych ważne jest również 
niezaklejanie okien ogłoszeniami i reklamami. Jak również nie budowanie więcej tak niepraktycznych 
i zniechęcających drogich i niebotycznych przejść nad wąską ulicą, jak przy Dworcu Miasto. 

Może też nie wszystkie nazwy przystanków są trafione? Np. przystanek na ul. Rydygiera nazywa się 
bodajże “Donimirskiego”, to zdecydowanie nie jest pomocna informacja. Z Kolei na trasie Szosa 
Lubicka – Rubinkowo Centrum przez Rydygiera przydałby się drugi przystanek w pobliżu ul. 
Mocarskiego. 

71) Jako mieszkanka OM JAR uważam, że dwie linie tramwajowe prowadzące na to osiedle 
będą bardzo przydatne mieszkańcom.  



 
 

73 

 

Jeśli to możliwe, proszę również o rozważenie lepszej komunikacji rejonu Torunia w okolicy 
ul. Gołębiej i dawnego Tormięsu. Teraz brakuje tam połączenia autobusowego w okolice 
Rubinkowa, Grębocina itp. 
Dziękuję za rozważenie moich sugestii. 
72) W odpowiedzi na rozpoczęte konsultacje pragnę zgłosić kilka uwag i próśb odnośnie 
funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu. 

Po pierwsze. Należy zwrócić uwagę na kursowanie autobusu linii numer 36, który ,mimo 
że dowozi studentów na UMK nie jest kompatybilny z czasem początku i końca zajęć. Jadąc 
np. z ulicy Letniej na zajęcia rozpoczynające się o 9:45 planowany czas odjazdu autobusu to 
9:17 natomiast przewidywany czas podróży wynosi 23 minuty, a biorąc pod uwagę liczne 
spóźnienia i korki w mieście, punktualne dojechanie nie jest możliwe. Niejednokrotnie jadąc 
na 8:00, gdzie autobus w tym wypadku świetnie pasuje, spóźniałem się na zajęcia m.in. przez 
korki na moście. Inną sprawą są autobusy w stronę od uczelni za most, które jak na złość 
odjeżdżają dosłownie 2-3 minuty przed końcem zajęć (przykład: odjazd z przystanku Okrężna 
o godzinie 12:58, podczas gdy zajęcia kończą się o godzinie 13:00 lub o 14:42, gdy zajęcia 
kończą się o 14:45 lub o 18:13, gdy zajęcia kończą się o 18:15). Pozostały przejazd, który nie 
pasuje to ten o: 11:17 (zajęcia na 11:30). 
Myślę, że warto rozważyć naprawę tej sytuacji zwłaszcza po to żeby nie trzeba było zwalniać się z 
zajęć. 

Ponadto uważam, że autobus linii numer 36 powinien jeździć częściej niż raz czy dwa razy na godzinę 
(szczególnie w godzinach szczytu), bo jako jeden z niewielu dojeżdża na osiedle przy ulicy Letniej, 
Armii Ludowej i Okólnej.  

Po drugie. Moim zdaniem linia numer 38 powinna jeździć znacznie częściej, gdyż jako 
jedyna dojeżdża w miarę „nie naokoło” do osiedla przy ulicy Letniej, Armii Ludowej i Okólnej. 
Powinno się jej udostępnić większy autobus w miejsce tego „maluszka”, który teraz obsługuje 
tę trasę - przynajmniej w godzinach szczytu. Polepszyłoby to komfort jazdy pasażerów.  

Po trzecie. Sądzę, że powinna powstać linia prowadzona stricte na osiedle przy ww. 
ulicach, ponieważ osiedle przy Hallera (ok. 13 minut drogi pieszo z Letniej) obsługiwane jest 
przez, naprzemiennie jeżdżące, aż dwa autobusy (10, 20) każdy z częstotliwością nawet 
czterech razy na godzinę natomiast na wcześniej wspomniane osiedle przy Letniej, Armii 
Ludowej i Okólnej jeżdżą dwa z czego jeden przestaje już po 18 po to żeby jeszcze raz 
przejechać się po 22, a drugi jeździ raz lub dwa razy na godzinę.  
Uważam, że jest stanowczo za mało linii, które jeżdżą dalej niż tylko do Hallera czy Dworca Głównego, 
a jeżeli jakaś już jeździ to jej częstotliwość pozostawia wiele do życzenia. Życie na Lewobrzeżu to 
nieustanna wędrówka pod górę (czy zimno, czy pada, czy upał, czy wiatr) przez tak rażące braki w 
kursowaniu autobusów. 

Po piąte. Wzorując się na rozwiązaniach z Europy (m.in. z Danii, Islandii) miło byłoby 
rozważyć opcję z kartą, na którą doładowywane byłyby pieniądze, i która służyłaby do 
opłacania przejazdów za pomocą dosłownie dwóch kliknięć i przyłożenia jej do czujnika 
podczas wsiadania i wysiadania lub przed wejściem i po wyjściu z pojazdu (takie czujniki 
umieszczane są w autobusach, ale także na przystankach, zajmują naprawdę niewiele 
miejsca). Bezsprzecznie doprowadzi to do zaoszczędzenia czasu poświęcanego na zakup 
biletu i sprawi, że będzie to wygodniejsze niż jest obecnie (przepychanie się do kierowcy, do 



 
 

74 

 

automatu, brak możliwości zakupu biletu w kiosku). Jeśli pomysł wydał się Państwu 
atrakcyjny, zapraszam do kontaktu - opowiem wszystko co wiem. 
Gdyby jednak ten pomysł nie przypadł nikomu do gustu to obowiązkowo w każdym autobusie 
powinien być działający biletomat z możliwością płacenia kartą, gdyż „użeranie się” z drobniakami to 
duża uciążliwość. Dodatkowo automaty powinny stać na przystankach, zwłaszcza w odległych 
zakamarkach miasta gdzie dostęp do kiosku jest ograniczony, czyt. na Lewobrzeżu. Takie rozwiązanie 
z kolei stosowane jest np. w Gdańsku i, w mojej ocenie, jest bardzo dobre.  

Po szóste. W związku z pierwszą częścią punktu piątego ułatwieniem byłby reżim we 
wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu tj. przednie drzwi - wsiadanie, reszta - wysiadanie lub inna 
sekwencja w zależności od możliwości. Wiadomo, początki są trudne, ale skoro pasażerowie 
przyzwyczaili się do otwierania drzwi za pomocą przycisku to do tego też się przyzwyczają - 
ręczę. 

Po siódme. Zachęcam do rozważenia poprowadzenia linii tramwajowej za most. Jestem 
pewien, że znacząco usprawniłoby to podróżowanie pomiędzy obiema stronami Wisły. 
Szczególnie pomocne byłoby to w dojeździe np. do Dworca, ale też i w ogóle za most. 

Po ósme. Proszę o opanowane kontrole biletowe, bo te zdarzają się nieraz i po trzy razy, 
przystanek po przystanku np. podczas jazdy linią tramwajową numer 1 z Alej Solidarności do 
Uniwersytetu (prawie regularność od poniedziałku do piątku oczywiście, bo wtedy największy 
natłok studentów :) ). 

Po dziewiąte. Podoba mi się pomysł z wprowadzeniem modułowych częstotliwości 
kursów i wprowadzeniem przemienności odjazdów na wspólnych odcinkach tras oraz 
wyeliminowaniem dublowania się tras. 

Po dziesiąte. Jestem za wprowadzeniem linii osiedlowych dowożących pasażerów do linii 
o wysokich częstotliwościach kursów pod warunkiem, że te „wysokie częstotliwości” to, wg. 
wcześniejszego pomysłu z modułowymi częstotliwościami, będzie nie więcej niż 5, 10 minut. 
W innym wypadku jestem przeciwko, gdyż znacząco wydłużałoby to podróż. 

Po jedenaste. Według mnie wszystkie „rozklekotane” autobusy powinny zostać wycofane 
z użytku (zwłaszcza mały, skaczący autobusik przypisany do linii 38, którym jadąc mam 
wrażenie, że zaraz się rozpadnie). Takie autobusy nie są dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, strasznie „kopcą”, brak w nich automatów z biletami oraz klimatyzacji i 
ogrzewania. To samo tyczy się starych tramwajów. 

Po dwunaste. „Czasy” dane kierowcom na dojazdy do poszczególnych miejsc powinny 
zostać całkowicie zweryfikowane, gdyż nijak się mają do warunków rzeczywistych. 
Szczególnie pomocne może się tu okazać zdanie samych kierowców, do poznania którego 
gorąco Państwa zachęcam (ankieta, rozmowa indywidualna, cokolwiek co pozwoli 
wypowiedzieć się tym, którzy na własnej skórze, codziennie przekonują się jak trudno 
trzymać się takich napiętych „czasów”). Przez źle obliczone „czasy” autobusy praktycznie 
zawsze się spóźniają. Minuta czy nawet pięć spóźnienia jest do wybaczenia, ale żeby 
autobusy spóźniały się o 10-15 minut (często linia 36), a nawet pół godziny (częsty przypadek 
autobusu linii 38) to skandal. W miarę możliwości powinny zostać uwzględnione godziny 
szczytu, korki i przede wszystkim sygnalizacja w mieście, która niejednokrotnie przyczynia się 
do opóźnień. 
Ponadto kierowcy powinni dostać odgórne polecenie, że przed czasem z przystanku się nie odjeżdża, 
bo dziś takie praktyki nie należą do rzadkości i nikt nie wie dokąd ci kierowcy się spieszą. Proszę, 
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dajmy im nawet zbyt wydłużone „czasy” byleby byli spokojni, że dojadą na czas i nie odjeżdżali przed 
czasem. 

Po trzynaste. W każdym autobusie powinien być monitoring zarówno z tyłu pojazdu jak i 
na jego przodzie. Ułatwi to zdobywanie materiałów dowodowych przeciwko nieuczciwym 
kontrolerom jak i przeciwko przestępcom. 

Po czternaste i ostatnie. Każdy autobus powinien być ekologiczny, niskopodłogowy, 
posiadać monitoring, klimatyzację i biletomat, czyli być nowoczesnym w pełnej krasie, a nie 
tak jak teraz niektóre autobusy są trochę nowoczesne, a trochę nie, bo niby są 
niskopodłogowe, mają monitoring, ale brak im np. klimatyzacji (która w lato, w zatłoczonym 
autobusie jest niezwykle konieczna żeby nie zemdleć) czy ogrzewania. To wszystko w 
kontekście zakupów dokonywanych przez miasto, które nie uwzględniają do końca tych 
wyznaczników komfortu i współczesności. Abstrahując od „gadżetów” chciałbym też zwrócić 
uwagę na estetykę taboru autobusowego, który nie dość, że składa się z autobusów trzech 
różnych firm to jeszcze poobklejany jest obleśnie głupimi reklamami. Toruńską marką 
mogłyby stać się autobusy jednolite z jakimś szczególnym znakiem (godło Torunia? 
wymyślone logo toruńskie?) lub w jednym kolorze czy w jeden motyw pomalowane. 

Wysyłając swoje uwagi do Państwa mam szczerą nadzieję, że choć część znajdzie 
odzwierciedlenie w reformie. Na sam koniec chciałbym dodać, abyście pamiętali Państwo, że 
to komunikacja jest dla ludzi, a nie ludzie dla komunikacji. 
 
73) Odnośnie mojego poniższego maila,którego wysyłałam do państwa w styczniu, 
chciałabym jeszcze dodać, że gdy wracałam z pracy do domu autobusem linii nr 42 w stronę 
ul. Olimpijskiej przed wprowadzeniem zmian czyli miałam autobus o godz. 16.39 z ul. Zaułek 
Dworcowy to autobus był pełen ludzi, natomiast po wprowadzeniu zmian jeżdżę tym 
autobusem o godz. 17.16 wsiadam do autobusu, a tam dwóch pasażerów. No brak słów. 
Więc ja się pytam czy te zmiany wprowadzone były na prośbę tych dwojga ludzi? Bo 
podobno były na prośbę pasażerów, bo o tej godzinie nikt więcej nie jeździ. Gratuluję 
pomysłu.  
 
74) Panie Prezydencie zastanawiam się jakich Pan ma doradców. Z ogromnym żalem muszę 
stwierdzić, że ostatnio podejmowane decyzje są rewolucyjne, ale niestety absolutnie nie służą 
mieszkańcom Torunia. Pierwsza sprawa - powstanie TCUW - ogromny niewypał miały być 
oszczędności - nie ma, miał być lepszy sprawniejszy przepływ załatwiania spraw księgowych - nie ma 
(ogromna liczba nadgodzin osób pracujących w szkołach, którym praca księgowa została rozdzielona 
bez zwiększania etatów ani podwyżek od 2008 r.) , w każdym zadaniu powstanie TCUW się nie 
sprawdziło. Druga sprawa rozdzielenie linii lewego i prawego brzegu Wisły. Jestem kategorycznie 
przeciwna. Dla mnie oznacza to, ze zamiast 1 autobusem musiałbym jechać do i z pracy 2 lub 3 
autobusami???? To chyba jakiś żart. Długość przejazdu wydłuży mi się z 20 minut do 1 godziny????  

W jakim celu jest ta propozycja - bo ewidentnie nie w celu udogodnienia dla mieszkańców miasta, o 
których Pan jako Prezydent Miasta Torunia powinien dbać. 

75) W odpowiedzi na rozpoczęte konsultacje pragnę zgłosić kilka uwag i próśb odnośnie 
funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu. 

1. Należy zwrócić uwagę na kursowanie autobusu linii numer 36, który ,mimo że dowozi studentów 
na UMK nie jest kompatybilny z czasem początku i końca zajęć. Jadąc np. z ulicy Letniej na zajęcia 
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rozpoczynające się o 9:45 planowany czas odjazdu autobusu to 9:17 natomiast przewidywany czas 
podróży wynosi 23 minuty, a biorąc pod uwagę liczne spóźnienia i korki w mieście, punktualne 
dojechanie nie jest możliwe. Niejednokrotnie jadąc na 8:00, gdzie autobus w tym wypadku świetnie 
pasuje, spóźniałem się na zajęcia m.in. przez korki na moście. Inną sprawą są autobusy w stronę od 
uczelni za most, które jak na złość odjeżdżają dosłownie 2-3 minuty przed końcem zajęć (przykład: 
odjazd z przystanku Okrężna o godzinie 12:58, podczas gdy zajęcia kończą się o godzinie 13:00 lub o 
14:42, gdy zajęcia kończą się o 14:45 lub o 18:13, gdy zajęcia kończą się o 18:15). Pozostały przejazd, 
który nie pasuje to ten o: 11:17 (zajęcia na 11:30). 

Myślę, że warto rozważyć naprawę tej sytuacji zwłaszcza po to żeby nie trzeba było zwalniać się z 
zajęć. 

Ponadto uważam, że autobus linii numer 36 powinien jeździć częściej niż raz czy dwa razy na godzinę 
(szczególnie w godzinach szczytu), bo jako jeden z niewielu dojeżdża na osiedle przy ulicy Letniej, 
Armii Ludowej i Okólnej.  

2. Moim zdaniem linia numer 38 powinna jeździć znacznie częściej, gdyż jako jedyna dojeżdża w 
miarę „nie naokoło” do osiedla przy ulicy Letniej, Armii Ludowej i Okólnej. Powinno się jej udostępnić 
większy autobus w miejsce tego „maluszka”, który teraz obsługuje tę trasę - przynajmniej w 
godzinach szczytu. Polepszyłoby to komfort jazdy pasażerów.  

3. Sądzę, że powinna powstać linia prowadzona stricte na osiedle przy ww. ulicach, ponieważ osiedle 
przy Hallera (ok. 13 minut drogi pieszo z Letniej) obsługiwane jest przez, naprzemiennie jeżdżące, aż 
dwa autobusy (10, 20) każdy z częstotliwością nawet czterech razy na godzinę natomiast na wcześniej 
wspomniane osiedle przy Letniej, Armii Ludowej i Okólnej jeżdżą dwa z czego jeden przestaje już po 
18 po to żeby jeszcze raz przejechać się po 22, a drugi jeździ raz lub dwa razy na godzinę.  

Uważam, że jest stanowczo za mało linii, które jeżdżą dalej niż tylko do Hallera czy Dworca Głównego, 
a jeżeli jakaś już jeździ to jej częstotliwość pozostawia wiele do życzenia. Życie na Lewobrzeżu to 
nieustanna wędrówka pod górę (czy zimno, czy pada, czy upał, czy wiatr) przez tak rażące braki w 
kursowaniu autobusów. 

4. Wzorując się na rozwiązaniach z Europy (m.in. z Danii, Islandii) miło byłoby rozważyć opcję z kartą, 
na którą doładowywane byłyby pieniądze, i która służyłaby do opłacania przejazdów za pomocą 
dosłownie dwóch kliknięć i przyłożenia jej do czujnika podczas wsiadania i wysiadania lub przed 
wejściem i po wyjściu z pojazdu (takie czujniki umieszczane są w autobusach, ale także na 
przystankach, zajmują naprawdę niewiele miejsca). Bezsprzecznie doprowadzi to do zaoszczędzenia 
czasu poświęcanego na zakup biletu i sprawi, że będzie to wygodniejsze niż jest obecnie 
(przepychanie się do kierowcy, do automatu, brak możliwości zakupu biletu w kiosku). Jeśli pomysł 
wydał się Państwu atrakcyjny, zapraszam do kontaktu - opowiem wszystko co wiem. 

Gdyby jednak ten pomysł nie przypadł nikomu do gustu to obowiązkowo w każdym autobusie 
powinien być działający biletomat z możliwością płacenia kartą, gdyż „użeranie się” z drobniakami to 
duża uciążliwość. Dodatkowo automaty powinny stać na przystankach, zwłaszcza w odległych 
zakamarkach miasta gdzie dostęp do kiosku jest ograniczony, czyt. na Lewobrzeżu. Takie rozwiązanie 
z kolei stosowane jest np. w Gdańsku i, w mojej ocenie, jest bardzo dobre.  

5. W związku z pierwszą częścią punktu piątego ułatwieniem byłby reżim we wsiadaniu i wysiadaniu z 
pojazdu tj. przednie drzwi - wsiadanie, reszta - wysiadanie lub inna sekwencja w zależności od 
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możliwości. Wiadomo, początki są trudne, ale skoro pasażerowie przyzwyczaili się do otwierania 
drzwi za pomocą przycisku to do tego też się przyzwyczają.Taka zasada panuje już w wielu miastach 
europejskich. 

6. Zachęcam do rozważenia poprowadzenia linii tramwajowej za most. Jestem pewien, że znacząco 
usprawniłoby to podróżowanie pomiędzy obiema stronami Wisły. Szczególnie pomocne byłoby to w 
dojeździe np. do Dworca, ale też i w ogóle za most 

8. Podoba mi się pomysł z wprowadzeniem modułowych częstotliwości kursów i wprowadzeniem 
przemienności odjazdów na wspólnych odcinkach tras oraz wyeliminowaniem dublowania się tras. 

7. Jestem za wprowadzeniem linii osiedlowych dowożących pasażerów do linii o wysokich 
częstotliwościach kursów pod warunkiem, że te „wysokie częstotliwości” to, wg. wcześniejszego 
pomysłu z modułowymi częstotliwościami, będzie nie więcej niż 5, 10 minut. W innym wypadku 
jestem przeciwko, gdyż znacząco wydłużałoby to podróż. 

8. Według mnie wszystkie „rozklekotane” autobusy powinny zostać wycofane z użytku (zwłaszcza 
mały, skaczący autobusik przypisany do linii 38, którym jadąc mam wrażenie, że zaraz się rozpadnie). 
Takie autobusy nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych, strasznie „kopcą”, brak w nich 
automatów z biletami oraz klimatyzacji i ogrzewania. To samo tyczy się starych tramwajów. 

9. „Czasy” dane kierowcom na dojazdy do poszczególnych miejsc powinny zostać całkowicie 
zweryfikowane, gdyż nijak się mają do warunków rzeczywistych. Szczególnie pomocne może się tu 
okazać zdanie samych kierowców, do poznania którego gorąco Państwa zachęcam (ankieta, rozmowa 
indywidualna, cokolwiek co pozwoli wypowiedzieć się tym, którzy na własnej skórze, codziennie 
przekonują się jak trudno trzymać się takich napiętych „czasów”). Przez źle obliczone „czasy” 
autobusy praktycznie zawsze się spóźniają. Minuta czy nawet pięć spóźnienia jest do wybaczenia, ale 
żeby autobusy spóźniały się o 10-15 minut (często linia 36), a nawet pół godziny (częsty przypadek 
autobusu linii 38) to skandal. W miarę możliwości powinny zostać uwzględnione godziny szczytu, 
korki i przede wszystkim sygnalizacja w mieście, która niejednokrotnie przyczynia się do opóźnień. 

Ponadto kierowcy powinni dostać odgórne polecenie, że przed czasem z przystanku się nie odjeżdża, 
bo dziś takie praktyki nie należą do rzadkości i nikt nie wie dokąd ci kierowcy się spieszą. Proszę, 
dajmy im nawet zbyt wydłużone „czasy” byleby byli spokojni, że dojadą na czas i nie odjeżdżali przed 
czasem. 

10. W każdym autobusie powinien być monitoring zarówno z tyłu pojazdu jak i na jego przodzie. 
Ułatwi to zdobywanie materiałów dowodowych przeciwko nieuczciwym kontrolerom jak i przeciwko 
przestępcom. 

11. Każdy autobus powinien być ekologiczny, niskopodłogowy, posiadać monitoring, klimatyzację i 
biletomat, czyli być nowoczesnym w pełnej krasie, a nie tak jak teraz niektóre autobusy są trochę 
nowoczesne, a trochę nie, bo niby są niskopodłogowe, mają monitoring, ale brak im np. klimatyzacji 
(która w lato, w zatłoczonym autobusie jest niezwykle konieczna żeby nie zemdleć) czy ogrzewania. 
To wszystko w kontekście zakupów dokonywanych przez miasto, które nie uwzględniają do końca 
tych wyznaczników komfortu i współczesności. Abstrahując od „gadżetów” chciałbym też zwrócić 
uwagę na estetykę taboru autobusowego, który nie dość, że składa się z autobusów trzech różnych 
firm to jeszcze poobklejany jest obleśnie głupimi reklamami. Toruńską marką mogłyby stać się 
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autobusy jednolite z jakimś szczególnym znakiem (godło Torunia? wymyślone logo toruńskie?) lub w 
jednym kolorze czy w jeden motyw pomalowane. 

12. Proszę również o rozwiązanie przejazdu ulicą 63 Pułku piechoty pomiędzy skrzyżowaniami  z 
Generała Andersa i Józefa Hallera.Tam przydałby się zakaz parkowania pojazdów po obu stronach tej 
wąskiej ulicy. 

Wysyłając swoje uwagi do Państwa mam szczerą nadzieję, że choć część znajdzie 
odzwierciedlenie w reformie. Na sam koniec chciałbym dodać, abyście pamiętali Państwo, że 
to komunikacja jest dla ludzi, a nie ludzie dla komunikacji. 
76) W związku z konsultacjami dotyczącymi komunikacji miejskiej chciałbym zwrócić uwagę na 
oklejanie szyb autobusów reklamami. Komunikacja miejska z założenia powinna zachęcać 
mieszkańców do pozostawienia samochodów i jazdy autobusem, zwykle osiąga się to poprzez rozkład 
jazdy i komfort podróży. Jednak jazda blaszaną puszką bez okien nie ma nic wspólnego nawet z 
minimalnym komfortem. Taka podróż daje jedynie poczucie, że pasażer MZK to biedak i obywatel 
drugiej kategorii, który powinien pomyśleć o własnym samochodzie, ale na pewno nie zachęca do 
korzystania z publicznego transportu. Po co kupować nowe autobusy i inwestować w poprawę 
„komfortu” pasażera skoro oklejanie szyb niszczy cały ten efekt, a dłuższe patrzenie przez okno 
wywołuje odruch wymiotny. 

Rozumiem, że reklama jest źródłem dochodu i nie krytykuje oklejania elementów metalowych czy 
wyświetlania różnych spotów na telebimach, ale proszę o wypośrodkowanie między komfortem 
pasażera, a zarobkiem MZK. W związku z tym proszę o ograniczenie na autobusach powierzchni 
przeznaczonej pod reklamy do elementów nieprzezroczystych. 

Propozycję rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia 
wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego uważam za nietrafioną. 

Każdy kto korzysta z komunikacji miejskiej, a ja należę do tej grupy, stara się względnie szybko 
dotrzeć do celu. Przesiadka zawsze wydłuża podróż i nie jest to żadne odkrycie. W okresie 
niesprzyjającej aury, nie ma co ukrywać, jest to po prostu nieprzyjemne – wystawanie na 
przystankach na mrozie czy w upale. 

Szczelnym utrudnieniem może to być dla osób starszych, które chcą po prostu wsiąść do autobusu i 
dojechać jak najbliżej celu. Osobom starszym należy ułatwiać życie a nie utrudniać. 

Istotne jest również rozdzielenie lewo i prawobrzeżnej części Torunia. Od urodzenia jestem 
mieszkańcem prawobrzeżnej części Torunia i wiem, że jest to sprawa delikatna. Uważam, że miasto 
powinno raczej przybliżać część lewobrzeżną do, co tu ukrywać, części głównej miasta, a nie jeszcze 
bardziej rozdzielać (oddalać). Korzyści mogą być zresztą obopólne. Na części lewobrzeżnej powinny 
powstawać atrakcje, które spowodują ruch mieszkańców w drugą stronę. Zamek Dybów, aquapark, 
czy nawet sanktuarium, to przykłady pozytywnego rozwoju. Rozwój budownictwa i przemysłu to 
rzeczy, które się dzieją i jako mieszkaniec oceniam je pozytywnie.  

Jak już ten wizjoner wspomniał o dworcu Toruń Główny, to jest jedna kwestia do rozważenia. Otóż 
przy rewitalizacji dworca, dokonano przebudowy przystanku linii 22 i 27. W aktualnej sytuacji mamy 
kilka przystanków przy jednym dworcu. Wydaje się, że w szczególności przyjezdnym oraz osobom 
starszym przydałoby się uproszczenie organizacji wokół dworca. Szczegóły są oczywiście do 
przemyślenia, ale na przystanku linii 22 i 27 mogłoby się zatrzymywać więcej autobusów. 
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77) Chciałbym zwrócić uwagę na brak możliwości dojazdu do pracy pracowników zajezdni 
autobusowej z zachodniej części miasta na poranną zmianę. Autobus lini 34 wyjeżdża z 
zajezdni od razu w stronę Olimpijskiej o godzinie 4:31, gdyby zaczynał trasę od przystanku 
początkowego przy plazie ok. 4:15/20 pracownicy w tym ja mieliby dopasowane połączenie 
do pracy małym kosztem. 
Druga sprawa to problem pracowników z okolic ul. Mazowieckiej, Kociewskiej,Kanałowej i 
Polnej którzy kończą nocną zmianę o 6 rano natomiast linia 17 zupełnie bez sensu odjeżdża o 
5:50 przewożąc powietrze.Gdyby odjeżdżała ok. 6:05 z Mazowieckiej umożliwiłaby dojazd do 
domów pracowników dużej ilości zakładów i hurtowni w tamtych okolicach. Linia 28 również 
odjeżdża chwilę za szybko -5:55. Z doświadczenia wiem również że problem z wydostaniem 
się z tamtych okolic jest gdy zakłady kończą pracę o 14 w soboty, linia 14 odjeżdża o 13:55, a 
następnie połączenie jest dopiero za pół godziny, tu również wystarczyłoby przesunięcie 
godziny odjazdu o ok. 10 minut później. 
Pomysł rozdzielenia linii na kursujące po lewobrzeżu i prawobrzeżu uważam za absurdalny, 
będzie powodowałoby to tylko niepotrzebne przesiadki i to dość często w liczbie większej niż 
jedna. Natomiast dużo pasażerów narzeka na zbyt małą ilość kursów i zatłoczone autobusy z 
UMK na Dworzec Główny. Dodatkowy wóz na linii 36 mógłby realizować dodatkowe 
połączenie z dworcem na skróconej trasie tylko do Dworca Głównego co zwiększałoby 
częstotliwość połączeń. 
Moim ostatnim pomysłem jest stworzenie linii przyspieszonej łączącej wschód miasta z 
zachodnią częścią. Linia ta mogłaby kursować przykładowo z pętli Nad Strugą zatrzymując się 
tylko na przystankach z większym potokiem pasażerów i kierować się na skróty ulicą Marii 
Skłodowskiej Curie do CH Plaza lub Uniwersytetu, lub w przypadku porozumienia się z Gminą 
Lubicz z Krobi /Lubicza gdzie dojazd tylko do samego centrum miasta jadąca naokoło linią 35 
zajmuje w praktyce 50 minut. Mieszkańcy zyskaliby bezpośrednie i szybkie połączenie z 
zachodnią częścią miasta i odwrotnie. 
78) W ramach konsultacji dotyczącej linii komunikacji miejskiej w Toruniu.  

chciałbym wyrazić swoje zdanie na temat rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu 
Wisły i uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego. 

Uważam ten pomysł za skrajnie zły. 

Rozdzielenie komunikacji spowoduje dalszą marginalizacje lewobrzeża (po rezygnacji z rozwoju linii 
tramwajowych po lewej stornie) i utrudni dostęp do komunikacji i sprawnego przemieszania się po 
całym mieście. 

Przykładem może być choćby chęć podróży autobusem z ul. Łódzkiej na np. ul. Grudziądzką. 

W tej chwili jedną linia nr 14 w niecały kwadrans, po ewentualnej zmianie co najmniej 2 przesiadki. 
Przykładów można mnożyć. 

Tu nasuwa się pytania: komu będzie to rozwiązanie służyć? 
Czy Rudak, Stawki, Podgórz i Czerniewice to nadal Toruń? 

 
Na pewno rozwiązanie to nie będzie korzystne dla mieszkańców. 
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79) Proszę o przeanalizowanie dodatkowej linii autobusowej na Rolniczą obecnie jeździ tam tylko 12. 
Można by połączyć odcinek z Jaru/ przez Rolniczą/Polna/Rubinkowo - nie ma takiego połączenia. 

Wiele osób z Polnej wraca za pracy na Rubinkowo  to też usprawniłoby komunikację na tym odcinku.  

 
80) W sprawie konsultacji społecznych co do rozkładu jazdy autobusów. Nie możecie sobie poradzić z 
obecnym rozkładem jazdy a chcecie zmieniać coś więcej? Autobusy jeżdżą jak chcą. To, że się 
spóźniają jest do przyjęcia, ale jak może autobus odjechać 3 minuty wcześniej? Ile razy idąc z 
dzieckiem do szkoły na autobus widzę z daleka jak autobus odjeżdża z przystanku chociaż powinien 
być na nim za 3 minuty (rekordzista przegiął o blisko 5 minut). Najpierw z tym zróbcie porządek a 
później wprowadzajcie inne zmiany. 

Kolejna sprawa dotycząca ruchu wahadłowego pomiędzy jedną a drugą stroną Wisły. Co Wy tam 
palicie po kątach, że wpadacie na takie pomysły? Przecież wystarczy, że jeden autobus się spóźni i już 
człowiek jest uwalony na kolejne kilkanaście minut. Wybijcie ten pomysł sobie z głowy, najlepiej 
młotkiem 5kg. 

Trzecia sprawa, dotyczy lewobrzeżnej części Wisły. Mieszkam na Stawkach Południowych, wiele osób 
dorosłych i dzieci korzysta z komunikacji zbiorowej. Najpierw zmieniliście trasę autobusu 29. 
Puściliście tą linię przez osiedle bloków (ulicą Okólną, Grzybową, Rudacką). Tam wsiada do autobusu 
kilka osób. Ok jakoś to przeżyliśmy. Niedawno zmieniliście rozkład jazdy autobusów (przesunęliście 
wszystko o 15 minut) a autobusy przy przesiadkach zamiast jakoś się nakładać to mają odstępy czasu 
bardzo długie (linia 44, w stronę Rubinkowa, linia 29, 36 w stronę Szubińskiej).  

Linia 11 miała zmieniony rozkład jazdy, linii 19 nie dostosowaliście do tego (no bo po co przecież tam 
nie jeździcie to macie resztę miasta w dupie). Na dokładkę skasowaliście przystanek linii 11 na ulicy 
Lipnowskiej i znowu nie mam czym dojechać do pracy rano na Dworzec Wschodni na godz. 7:00 a 
powinienem być około 20-30 minut wcześniej. Teraz mogę być albo 6:15 (nie będę jeździł 45 minut 
wcześniej, albo 6:45-to już trochę za późno). Rozpieprzyliście rozkład jazdy autobusów do granic 
możliwości a jeszcze chcecie rozwalić go bardziej.  

Kiedy wróci linia 11 do swojego normalnego rozkładu? Bo jak tak dalej pójdzie to Ja przesiadam się w 
samochód i mam w dupie komunikację zbiorową, wielu sąsiadów ode mnie już to zrobiło. Gratuluję 
pomysłów. 

Moim zdaniem lewobrzeżna część jest w ogóle pomijana i odizolowywana od reszty miasta. Jak tak 
dalej pójdzie to Ja, żeby dostać się do pracy na Dworzec Wschodni ze Stawek będę musiał jechać 
trzema autobusami. No to za to płacę co miesiąc za bilety miesięczne? Wszelkie rozkłady jazdy 
powinny być konsultowane przede wszystkim z Dyspozytorami autobusowymi i kierowcami, to Oni 
wiedzą na ten temat najwięcej. Jak dzwonię zapytać się o cokolwiek do Dyspozytora i zaczynam 
temat rozkładu jazdy autobusów to Oni się śmieją i ręce rozkładają bo nic nie mają z tym wspólnego. 

Rozkład jazdy przed zmianami wprowadzonymi w tym roku funkcjonował w miarę sprawnie a to co 
zrobiliście w tym roku to już jest kpina z ludzi, a le czemu się dziwi, ryba psuje się od głowy, jaki rząd 
tacy urzędnicy. 

Bez poważania 
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Piotr Urbański 

 
 
81) Przesyłam kolejne propozycje: 

- kursy linii 25 w soboty (w związku wprowadzeniem wolnych od handlu niedziel więcej ludzi pracuje 
w soboty) 

- dodatkowe przystanki dla linii przecinających średnicówkę ulicą Legionów (przesiadka z 40 i 25 w 10 
i 20 oraz dla zjazdów np. z 25 z trzeba cofać się z Osiedla Tysiąclecia w okolice średnicówki - 
Proponuję przy sklepie ogrodniczym na Legionów w obie strony, jest tam mało miejsca, ale jest). Oba 
przystanki ‘Na żądanie’ 

- dodatkowy przystanek dla linii 45 i 46 jadących w stronę Rubinkowa II przy kościele na Konstytucji 
lub przed administracją osiedla 

- uporządkowanie numeracji linii wszystkich Nocnych 
- wprowadzenie cyklicznych rozkładów jazdy 

 
- linia 38 ma mocno pokręconą trasę i dobrą opcją by było zostawić ją po tamtej stronie Wisły i dać z 
Szubińskiej a wybrane kursy z Glinek (można wypróbować przy remoncie Starego Mostu) 

- zbudowane zostały (i w planie są kolejne) bloki w okolicach ul. Strzałowej i między przystankami 
Stacja Benzynowa i Dandelskiego. Proponuję przedłużyć linię 12 z Rudaka ulicą Strzałową obok 
Paluszka, w pobliże osiedla z wjazdem z Łódzkiej przy skrzyżowaniu obok Stacji Benzynowej. 

- ewentualnie przez Stary Most można by dać linię z Uniwersytetu i z Przy Lesia (zamiast 32) wybrane 
kursy, tak żeby za mostem obsłużyć nowe osiedla z mojego wcześniejszego wpisu. 

82) Chciałabym zgłosić problem dojazdu  autobusów z Osiedla Jar na Osiedle Na 
Skarpie,brakuję połączenia bezpośredniego co jest bardzo uciążliwe .Bardzo źle  jest też  
rozwiązana komunikacja ze Skarpy w kierunku Wrzosów i ul. Mazowieckiej autobusy nr 16 nr 
33 nr 42  jeżdżą bardzo rzadko ,czy nie można by  zwiększyć częstotliwości kursowania w 
godzinach szczytu chociaż co 15 minut co by ułatwiło dojazd . 

 
83) Moja uwaga niekoniecznie związana jest z tematem obecnych konsultacji, ale uważam, 
że jest ważna w kontekście autobusów i tramwajów:  
Przystanki tramwajowe i autobusowe w naszym mieście mają swoje nazwy od pewnych 
charakterystycznych punktów miasta, np. Od Nowa, Atrium Copernicus, Aula UMK, Dworzec 
Wschodni, itp. Na tym tle wręcz dziwacznie brzmią nazwy 2 przystanków:  
1. Plac Skalskiego - mało osób w Toruniu wie, co to za plac, natomiast wszyscy wiedzą, gdzie 
jest CH Plaza - bardziej adekwatną nazwą dla tego przystanku byłaby „Plaza”;  
2. Centrum Handlowe Zachód - to Centrum nie powstanie jeszcze przez wiele lat, o ile w 
ogóle, natomiast chyba każdy wie, gdzie w Toruniu jest Castorama - bardziej adekwatną 
nazwą dla tego przystanku byłaby „Castorama”.  
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84) Przesyłam drobne ale ważne uwagi w sprawie REMARSZRUTYZACJI linii komunikacyjnych  
Torunia.  
Systematycznie - od kilku lat - zwiększa się liczba osób zamieszkujących osiedle Kaszczorek, a 
liczba autobusów obsługujących mieszkańców tej części Torunia spada. Postuluję dla linii 23 
powrót do częstotliwości co najmniej 30 minut jak to było np. w roku 2002 ( teraz jest to co 
ok. 47 minut !). Dla linii 39 proponuję dla autobusów wyjeżdżających z Kaszczorka w 
kierunku Nad Strugą zmianę trasy: po opuszczeniu przystanku „Ślaskiego” przejazd nie ulicą 
Jamontta lecz dalej Konstytucji 3 Maja i Przy Skarpie oraz dodatkowy przystanek 
„Jamontta”(tam gdzie zatrzymuje się autobus linii 22), żeby dojść z niego na targowisko 
Manhattan  i do OBI. Moim zdaniem, linia 39 powinna mieć więcej kursów, aby móc 
dojechać do szpitala dziecięcego - nie tylko w dni nauki szkolnej. Linie 23 i 39 powinny mieć 
naprzemienny czas odjazdu z pętli „Drwęca”.  W godzinach 7.00 -8.00 w autobusach obu 
linii, tj. 23 i 39 jest bardzo tłoczno - trzeba by wprowadzić dodatkowy kurs.  
85) Jako mieszkańcy Podgórza pragniemy dołączyć naszą opinię w sprawie obecnie konsultowanych 
rozwiązań komunikacyjnych dla m. Torunia. 

Trudno uwierzyć, że ktoś mógł wysunąć tak diabelski pomysł jak rozdzielenie komunikacji na lewym 
oraz prawym brzegu Wisły. 

To musi być osoba , która nie korzysta z komunikacji miejskiej albo nie mieszka w Toruniu !!!  Jak 
można zaproponować mieszkańcom np. 

lewobrzeża koszmar dojazdu do centrum 2-ma autobusami tj. autobusem osiedlowym i wahadłowym 
przez Wisłę a do innych osiedli nawet 

3-ma autobusami. To są chore pomysły !!! Zamiast mieszkańcom Podgórza , Stawek , Czerniewic 
ułatwiać szybki dojazd do pozostałych 

dzielnic miasta ,  to mamy wrażenie , że będą podejmowane próby pogorszenia istniejących i w miarę 
dobrze funkcjonujących rozwiązań 

komunikacyjnych .  

Nasz głos prosimy potraktować jako kategoryczny sprzeciw wobec proponowanych absurdalnych 
zmian w funkcjonowaniu komunikacji 

miejskiej w Toruniu. 

 
86) Piszę w sprawie nowego tramwaju na osiedle JAR i konsultacji społecznych. 

Uważam, że tramwaj z JARu powinien jechać w kierunku Rubinkowa, tak by z JARu jechał Szosą 
Chełmińską, zahaczał o starówkę (Aleja Solidarności) i potem skręcał w lewo w kierunku Placu 
Daszyńskiego.  
 
Takie połączenie ułatwi też mieszkańcom JARu dostęp do przesiadki kolejowej, tramwaj zatrzymuje 
się pod kładką przy Dworcu Toruń Miasto. Jeżeli tramwaj pojedzie na Motoarenę, to będzie trzeba się 
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przesiadać, a jak państwo wiedzą, NIK niezbyt pochlebnie ocenił połączenia w ramach Bit-City. 
Tramwaj z JARu bezpośrednio na dworzec Toruń Miasto to szansa, by poprawić sytuację wielu 
mieszkańców. 

 
 
87) Zwracam się z prośbą o przywrócenie poprzednich godzin odjazdu linii autobusowej nr 16 w 
godzinach szczytowych z przystanku „Przychodnia” w kierunku Wrzosów. 

Przesunięcie godziny odjazdu z przystanku „Przychodnia” w kierunku Wrzosów z 15.15 na 15.11 
całkowicie uniemożliwia  osobom pracującym do godz. 15.00 w dalszych odcinkach ul. Skłodowkiej-
Currie oraz korzystających z linii nr 25 powrót do domu przy pomocy komunikacji miejskiej 

 
88) W imieniu mieszkańców, którzy wzięli udział w zeszłorocznych konsultacjachdotyczących 
przebudowy ulicy Świętego Józefa oraz mieszkańców, którzyprzybyli na spotkanie RO 11 w 
dniu 23/04/2018 proszę o takie ustanowienieprzebiegu linii autobusowej numer 32 aby 
autobus zatrzymywał się przyulicy Świętego Józefa (między ulicami Żwirki i Wigury a Polną). 
Uzasadnienie: przy osiedlu Św. Józefa zamieszkuje wiele starszych osób,dla których 
komunikacja autobusem 32 była jedyną możliwością dostania sięna rynek lub do centrum. 
Osoby te nie są w stanie przebyć dodatkowych kilkuset metrów doprzystanków przy ulicy 
Szosa Chełmińska, które są skomunikowane z miastem. 
89) W imieniu Stow. Czas Mieszkańców przesyłam uwagi do konsultacji. 
Pozdrawiam, 
Jakub Gołębiewski 
 
1.  Urealnienie czasu przejazdów – przykład Aleja Solidarności/ PlacRapackiego (3 
minuty)(wykonanie analizy ruchu choćby za pomocą timelapsu) 
2.Rozkłady jazdy łatwe do zapamiętania (np. częstotliwość co 10, 15, 20min.) 
3.Tramwaj na lewobrzeże 
4.Jeden bilet na wszystkie środki komunikacji / Bilet miejski ważny nakolej w mieście. 
5.Darmowa komunikacja pociągiem przez most na czas remontu mostu 
6.Tworzenie (prawdziwych) zintegrowanych przystanków 
7.Likwidacja rozkładu feryjnego(zamiast tego zwiększenie odstępów pomiędzy kolejnymi 
przejazdami)(rozkład feryjny jest tak zrobiony jakby w Toruniu przez 2 miesiące ludzie 
byli na wakacjach)(wykonanie analizy ruchu choćby za pomocą timelapsu) 
8. Unikanie nieczytelnych dla pasażerów zmian w rozkładzie. Praktycznie wmajowy długi 
weekend cały tydzień komunikacja działa jak w sobotę„W dzień roboczy przypadający 
między dniami wolnymi (np. piątek po BożymCiele i 2.05) obowiązuje sobotni rozkład jazdy.” 
9. Autobusy na tory - Przyspieszenie komunikacji autobusowej poprzez 
umożliwienie jazdy autobusom po torowiskach na wybranych odcinkach (ułatwiając 
jednocześnie przepływ ludzi i wydatki z dublowaniem 
przystanków i ich utrzymaniem) 
10. Obniżenie cen biletów do 2 zł. 
 
90) W imieniu mieszkańców osiedla Podgórz wprowadzona zmiana kursowania linii 29 od 01.01.2018 
nie jest adekwatna do potrzeb mieszkańców.Zmiana ta spowodowała to iż nasze dzieci również 
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niepełnosprawne które dojeżdżają do szkół i szkół specjalnych na Rubinkowie muszą oczekiwać na 
przystankach po pół godziny.W przypadku dzieci niepełnosprawnych nie jest możliwe przesiadanie 
się a często zdarza się że linia 44 wypada z kursu poprostu nie przyjeżdża .Dla nas mieszkańców 
osiedla Podgórz jest to naprawdę nie potrzebna zmiana i chcielibyśmy powrotu do starego rozkładu 
linii 29 

91) Niech wróci poprzedni rozkład jazdy linii nr.23.Zmiana rozkładu była zbędna.Było dobrze. 

92) Odnośnie pomysłu  rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia 
wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego  
Mam nadzieję, że pomysł ten zostanie tylko pomysłem. Jako mieszkanka lewobrzeża z przerażeniem 
patrzę na taki pomysł.  
Jesteśmy marginalizowani przy każdej okazji. Taki pomysł wydłuży nam dojazd. Może trzeba 
pomyśleć nad linią tramwajową na lewobrzeże, skoro tak samo jak rozpatrywany jest pomysł linii 
tramwajowej na osiedle JAR. Rozdzielenie komunikacji tylko przysporzy jeszcze więcej kłopotów, 
zamiast linii bezpośrednich, będą przesiadki co wydłuży znacząco dojazd. Skoro jesteśmy traktowani 
jak przysłowiowe piąte koło u wozu, może nasze podatki też nie są potrzebne prawobrzeżnej części 
miasta. Może trzeba pomyśleć o przeniesieniu podatków do innej gminy 

93) Dzień dobry 

Składam wnioski do  konsultacji społecznych „Autobusem i tramwajem po Toruniu” 

1) Do czasu uruchomienia parkingu park&ride przy ul. Turystycznej, wnioskuję aby autobusy linii 23  
kursowały minimum co 20 minut w godzinach szczytu tj 6-9 i 15-18 i minimum co 30 minut w 
pozostałych godzinach 

Dotyczy: dni roboczych  
W dniu dni wolne od pracy minimum co 40 minut 

  
Po uruchomieniu parkingu park%ride przy ul. Turystycznej, autobusy linii 23 powinny kursować 
minimum co 15 minut w godzinach szczytu tj 6-9 i 15-18 i minimum co 20 minut w pozostałych 
godzinach  

Dotyczy: dni roboczych  
W dniu dni wolne od pracy minimum co 30 minut 

Alternatywą było by wprowadzenie nowej linii łączącej parking park&ride z Rubinkowem co 15 minut 
w godzinach szczytu. 

2) wnioskuję o zakup mniejszych autobusów z przeznaczeniem na trasy i godziny kiedy jest mniej 
użytkowników komunikacji miejskiej. Obserwuję w soboty i niedziele duże autobusy które jeżdzą 
prawie puste... 

3) wnioskuję o to aby komunikacja miejska była tak zorganizowana aby jej użytkownik był w stanie 
dotrzeć w wybrane miejsce w czasie zbliżonym do jazdy samochodem. Dziś przejazd z Kaszczorkanp, 
na ul. Starotoruńską to 2 przesiadki i około godzina czasu. Samochodem około 40 minut w godzinach 
szczytu 
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Znam wiele osób, które mieszkają w Osieku, Złotorii, Kaszczorku i codziennie jeżdzą do pracy w 
okolice ul. Starotoruńskiej. Komunikacja miejska jest zupełnie nieatrakcyjna w takim przypadku. 

4) Wnioskuję o to aby przeprowadzić szeroką akcję promocyjną parkingów park&ride dla 
mieszkańców z poza Torunia. Zostawienie samochodu na parkingu park&ride powinno być związane z 
ulgą 50% na przejazd komunikacją miejską 

5) Wnioskuję o zatrudnienie nowej osoby - menadżera ruchu miejskiego. Osoba ta była by 
odpowiedzialna za zwiększenie udziału publicznej komunikacji miejskiej w całej komunikacji Torunia. 
Wynagrodzenie tej osoby było by wprost proporcjonalne do wskaźnika zapełnienia autobusów i 
tramwajów. Im większe napełnienie - tym większa premia. Kompetencje: przygotowywanie 
konsultacji społecznych, przetargów na zakup taboru, nadzór nad projektowaniem dróg w Toruniu 
itd. 

94) W sprawie konsultacji komunikacji miejskiej wnoszę: 

- Pozostawianie komunikacji z jednego brzegu Wisły na drugi w linii ciągłej – bowiem konieczność 
przesiadek spowoduje znaczne utrudnienie dla osób niepełnosprawnych. Osoby na wózkach 
praktycznie w ogólnie nie mogłyby skorzystać z przejazdów 3 liniami, bowiem skoordynowanie 3 
autobusów dostępnych dla osób niepełnosprawnych na wózkach byłoby nader utrudnione. 

Nawet w moim przypadku – z powodu schorzenia kręgosłupa – przesiadanie się (tym bardziej do 
autobusu wysokopodłogowego) byłoby nader utrudnione. W efekcie nie wybierałbym autobusu – z 
obaw jaki mi się trafi. 

- Uważam, że należy znieść opłaty za przejazd (przynajmniej tramwajami), tak jak jest w niektórych 
innych miastach. 

Nakłady na komunikację miejską winny być zbliżone do nakładów na drogi. Porównać należy zatem 
budżet na drogi z budżetem na komunikację publiczną i przenieść środki na komunikację publiczną, 
przeznaczając je na sfinansowanie kosztów komunikacji publicznej. 

95) Założenia nowego układu dziennych linii komunikacji miejskiej w Toruniu: 

• Skrócenie tras wielu linii autobusowych pozwalające uniknąć opóźnień w kursowaniu 
autobusów i zmniejszyć ryzyko narażenia autobusów na postój w korkach. 

• Przyjęcie zasady, że w przypadku połączenia dowolnych dwóch rejonów Torunia 
wystarczy do tego najwyżej 1 przesiadka. 

• Oparcie układu linii autobusowych na kilku liniach głównych z długimi trasami 
łączących oba brzegi Wisły. 

• Oparcie komunikacji na prawym brzegu na długich liniach tramwajowych  
i, wyjątkowo, na kilku długich liniach autobusowych w północnych rejonach miasta. 

• Oparcie układu linii autobusowych na lewym brzegu na wspomnianych liniach 
głównych oraz liniach uzupełniających, dowożących pasażerów do węzłów 
przesiadkowych. 

• Oparcie komunikacji na szlaku Centrum-Na Skarpie na liniach tramwajowych. 
• Oparcie komunikacji na szlaku Centrum-UMK na liniach tramwajowych wspartych 

jedynie „11” umożliwiającą bezpośredni dojazd z UMK na Dworzec Główny PKP. 
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• Ominięcie Rubinkowa przez linie 21, 30, 35. 
• Komunikacja na trasie Centrum-Rubinkowo zapewniona przez linię nr „15” skróconą 

do Centrum, przebiegającą w śladzie dawnej trasy „19”. 
• Wyznaczenie głównych węzłów przesiadkowych: Al. Solidarności, Pl. Rapackiego, 

Dw. Główny PKP, Lipnowska, Pl. Daszyńskiego, Dw. Wschodni. 
• Wykorzystanie pętli UMK, Olimpijska i węzła przy Dw. Wschodnim jako miejsce 

przesiadek z linii podmiejskich. 
• Wykorzystanie łącznika tramwajowego w Al. Jana Pawła II przez linie 2, 4, 7 i 8. 

Linia nr 1 przebiega po obecnej trasie przez Al. Solidarności. 
• Zachowanie liczby linii autobusowych oraz zwiększenie liczby linii tramwajowych. 

TRASY: 

Linie tramwajowe: 

1.UMK – Gagarina – Sienkiewicza – Bema – Kraszewskiego – Czerwona Droga – Al. Solidarności – 
Szumana – Warszawska – Traugutta – Lubicka – Szosa Lubicka – Ślaskiego – Konstytucji 3-go Maja – 
Olimpijska 

Szczyt co 10 minut, poza szczytem co 15 minut 

2. Motoarena – Szosa Bydgoska – Broniewskiego – Bema – Kraszewskiego – Al. JP2 – Wały gen. 
Sikorskiego – Al. Solidarności – Odrodzenia – Przy Kaszowniku – Warneńczyka – ks. Gogi – Kościuszki 
– Dw. Wschodni – Skłodowskiej – Elana 

Szczyt co 10 minut, poza szczytem co 15 minut 

3. Reja – Bydgoska (z powrotem: Sienkiewicza – Broniewskiego) – Chopina – Pl. Rapackiego – Wały 
gen. Sikorskiego – Al. Solidarności – Szosa Chełmińska – Długa – Legionów – Polna – Ugory – 
Watzenrodego – JAR 

Szczyt co 15 minut, poza szczytem co 20 minut 

4. UMK – Gagarina – Sienkiewicza – Bema – Kraszewskiego – Al. JP2 – Wały gen. Sikorskiego – Al. 
Solidarności – Odrodzenia – Przy Kaszowniku – Warneńczyka – ks. Gogi – Kościuszki – Dw. Wschodni 
– Skłodowskiej – Wschodnia 

Szczyt co 20 minut, poza szczytem co 30 minut 

5. Motoarena – Szosa Bydgoska – Broniewskiego – Reja – Bydgoska (z powrotem: Sienkiewicza – 
Broniewskiego) – Chopina – Pl. Rapackiego – Wały gen. Sikorskiego - – Szumana – Warszawska – 
Traugutta – Lubicka – Szosa Lubicka – Ślaskiego – Konstytucji 3-go Maja – Olimpijska 

Szczyt co 15 minut, poza szczytem co 20 minut 

6. JAR– Watzenrodego – Ugory – Polna - Legionów – Długa – Szosa Chełmińska –Al. Solidarności – 
Szumana – Warszawska – Traugutta – Lubicka – Szosa Lubicka – Ślaskiego – Konstytucji 3-go Maja – 
Olimpijska 

Szczyt co 15 minut, poza szczytem co 20 minut 
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7. Reja – Bydgoska (z powrotem: Sienkiewicza – Broniewskiego) – Chopina – Pl. Rapackiego – Al. JP2 
– Czerwona Droga - Odrodzenia – Przy Kaszowniku – Warneńczyka – ks. Gogi – Kościuszki – Dw. 
Wschodni – Skłodowskiej – Elana 

Cały dzień co 30 minut 

8. UMK – Gagarina – Sienkiewicza – Bema – Kraszewskiego – Al. JP2 – Pl. Rapackiego  
(z powrotem: Chopina - Bydgoska – Sienkiewicza) 

Cały dzień co 30 minut 

Linie autobusowe: 

10. Glinki/Poznańska – Poznańska – Pl. Armii Krajowej – Kujawska – Dw. Główny 

Szczyt co 20 minut, poza szczytem co 30 minut 

11. UMK – Gagarina – Sienkiewicza - Fałata –Bema – Szosa Chełmińska – Al. Solidarności – Wały gen. 
Sikorskiego - Al. JP2 – Pl. Rapackiego – Most Piłsudskiego – Kujawska – Dw. Główny (z powrotem: 
Podgórska) – Kniaziewicza – Andersa – Łódzka – Czerniewice 
(z powrotem: Zdrojowa – Włocławska) 

Szczyt co 12 minut, poza szczytem co 20 minut 

12. Wrzosy I – Szosa Chełmińska – Kwiatowa – Ugory – Traktorowa – Grudziądzka – Warneńczyka – 
Przy Kaszowniku – Sobieskiego (z powrotem: Chrobrego) – Dw. Wschodni 

Cały dzień co 30 minut 

13. Przy Lesie – Polna – Szosa Okrężna – Gagarina – Reja – Broniewskiego – Bema – Kraszewskiego – 
Czerwona Droga – Al. Solidarności – Wały gen. Sikorskiego – Uniwersytecka – Dw. PKS(z powrotem: 
Dąbrowskiego – Pl. św. Katarzyny – Szumana) 

Cały dzień co 30 minut 

14. CCK/Mazowiecka – Mleczna – Kociewska – Polna – Grudziądzka – Warneńczyka – Przy 
Kaszowniku – Odrodzenia – Al. Solidarności – Wały gen. Sikorskiego – Pl. Rapackiego - – Most 
Piłsudskiego – Kujawska – Dw. Główny (z powrotem: Podgórska) – Podgórska – Rudakco drugi kurs 
od Podgórskiej: Rudacka – Gliniecka 

Cały dzień co 20 minut 

15. Al. Solidarności – Odrodzenia - Dąbrowskiego – Pl. św. Katarzyny (z powrotem: Szumana – Wały 
gen. Sikorskiego) – Dobrzyńska – Sobieskiego (z powrotem: Chrobrego) – Dw. Wschodni – 
Skłodowskiej – Wschodnia – Rydygiera – Łyskowskiego – Dziewulskiego – Rubinkowo II 

Szczyt co 10 minut, poza szczytem co 15 minut 

16. Wrzosy I – Szosa Chełmińska – Długa – Wielki Rów – Grudziądzka – Polna – Równinna - 
Skłodowskiej – Wschodnia – Rydygiera – Łyskowskiego – Dziewulskiego – Jamontta - Ślaskiego - 
Konstytucji 3-go Maja – Olimpijska 

Szczyt co 30 minut, poza szczytem co 60 minut tylko w dni robocze 
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17. UMK – Gagarina – św. Józefa – Żwirki i Wigury – Grudziądzka – Polna – Kociewska – Mleczna – 
CCK/ Mazowiecka 

Cały dzień co 30 minut 

18. Port Drzewny – Szosa Bydgoska – Pl. Skalskiego – Szosa Okrężna – Gagarina - św. Józefa – Żwirki i 
Wigury – Szosa Chełmińska – Wrzosy I 

Cały dzień co 60 minut 

19. Pl. św. Katarzyny – Szumana– Wały gen. Sikorskiego – Al. Solidarności – Odrodzenia – Przy 
Kaszowniku - Sobieskiego (z powrotem: Chrobrego) – Dw. Wschodni – Żółkiewskiego – Pl. 
Daszyńskiego – Most Zawackiej – Lipnowska – Łódzka – Zdrojowa – Czerniewice 

Szczyt co 20 minut, poza szczytem co 30 minut 

20. CCK/ Mazowiecka – Grudziądzka – Podgórna – Kościuszki - Dw. Wschodni - Skłodowskiej – 
Wschodnia – Rydygiera – Łyskowskiego – Dziewulskiego – Jamontta - Ślaskiego - Konstytucji 3-go 
Maja – Ligi Polskiej – Olsztyńska – Bielawy 

Tylko w dni wolne i święta co 30 minut 

21. Dw. Wschodni – Skłodowskiej – Olimpijska – Olsztyńska – Grębocin (Kolonia Papowska) – 
Rogówko – Gronowo 

Cały dzień co 60 minut 

22. Dw. Główny – Podgórska – Rudacka – Most Zawackiej – Pl. Daszyńskiego – Szosa Lubicka - 
Ślaskiego - Konstytucji 3-go Maja – Ligi Polskiej – Kolankowskiego 

Cały dzień co 20 minut 

23. Pl. Daszyńskiego – Szosa Lubicka – Przy Skarpie – Turystyczna Dożynkowa – Na Przełaj – 
Kaszczorek/Kopanino 

Cały dzień co 30 minut 

24. UMK - Gagarina – św. Józefa – Żwirki i Wigury – Grudziądzka – Trasa Wschodnia – Chrobrego – 
Dw. Wschodni 

Cały dzień co 30 minut 

25. UMK – Gagarina – Reja – Broniewskiego – Bema – Szosa Chełmińska – Trasa Średnicowa – 
Skłodowskiej – Barwna – Niesiołowskiego – Przybyłów – Dziewulskiego – Jamontta- Ślaskiego - 
Konstytucji 3-go Maja – Ligi Polskiej – Kolankowskiego 

Tylko w godzinach szczytu co 30 minut 

26. Pl. Daszyńskiego – Szosa Lubicka –Rydygiera - Łyskowskiego – Dziewulskiego – Jamontta – 
Ślaskiego – Konstytucji 3-go Maja – Ligi Polskiej – Olsztyńska – Bielawy  

Cały dzień co 30 minut 

27. Szubińska – Poznańska – Podgórska – Dw. Główny – Kujawska – Most Piłsudskiego – Pl. 
Rapackiego – Wały gen. Sikorskiego – Al. Solidarności – Szosa Chełmińska- Wrzosy I 

Szczyt co 10 minut, poza szczytem co 15 minut 
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28. Rozgarty – Przysiek - Szosa Bydgoska (Port Drzewny) – Pl. Skalskiego – Szosa Okrężna – UMK 

Cały dzień co 60 minut 

29. Kluczyki – Poznańska – Hallera – Łódzka – Lipnowska – Most Zawackiej – Pl. Daszyńskiego 

Cały dzień co 30 minut 

30. Pl. św. Katarzyny – Dobrzyńska – Sobieskiego (z powrotem: Chrobrego) - Dw. Wschodni - 
Skłodowskiej – Olimpijska – Olsztyńska –Nad Strugą 

Cały dzień co 20 minut 

31. Wrzosy I – Szosa Chełmińska –Zbożowa – Ugory – Słoneczna – Lniana – Chabrowa – Kwiatowa – 
Ugory – Polna – Legionów – Grudziądzka – Szosa Chełmińska - Al. Solidarności – Wały gen. 
Sikorskiego – Uniwersytecka - Dw. PKS(z powrotem: Dąbrowskiego – Pl. św. Katarzyny – Szumana) 

Szczyt co 20 minut, poza szczytem co 30 minut 

32. Lisia – Szosa Chełmińska – św. Józefa – Żwirki i Wigury - Szosa Chełmińska - Al. Solidarności – 
Wały gen. Sikorskiego – Uniwersytecka– Dw. PKS(z powrotem: Dąbrowskiego – Pl. św. Katarzyny – 
Szumana) 

Szczyt co 20 minut, poza szczytem co 30 minut 

33. CCK/ Mazowiecka – Mleczna – Kociewska – Polna – Równinna – Skłodowskiej – Olimpijska – 
Olsztyńska – Ligi Polskiej - Konstytucji 3-go Maja – Olimpijska 

Cały dzień co 60 minut, w dni wolne co 120 minut 

34. Pl. Skalskiego – Szosa Okrężna – Gagarina - św. Józefa – Żwirki i Wigury – Szosa Chełmińska – 
Długa – Wielki Rów – Grudziądzka – Podgórna – Kościuszki – Dw. Wschodni – Skłodowskiej – 
Wschodnia – Rydygiera – Łyskowskiego – Dziewulskiego – Jamontta - Ślaskiego - Konstytucji 3-go 
Maja – Olimpijska 

Szczyt co 10 minut, poza szczytem co 15 minut 

35. Dw. Wschodni - Skłodowskiej – Olimpijska – Szosa Lubicka – Lubicz Dolny – Lubicz 

Szczyt co 15 minut, poza szczytem co 20 minut 

36. Kluczyki – Poznańska – Andersa – Łódzka – Okólna – Podgórska – Dw. Główny 

Cały dzień co 30 minut 

37. Olimpijska - Szosa Lubicka – Lubicz Dolny –Krobia 

Cały dzień co 60 minut 

38. Szubińska – Poznańska – Drzymały - Andersa – Armii Ludowej – Hallera – Kniaziewicza – 
Podgórska – Okólna – Łódzka – Zdrojowa – Czerniewice 

Cały dzień co 30 minut 

39. Kaszczorek – Na Przełaj – Dożynkowa – Turystyczna – Ligi Polskiej – Olsztyńska – Nad Strugą 
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Cały dzień co 60 minut 

40. Pl. Skalskiego – Szosa Okrężna – Gagarina - św. Józefa – Żwirki i Wigury – Szosa Chełmińska – 
Trasa Średnicowa - Grudziądzka – Podgórna – Kościuszki – Dw. Wschodni – Pl. Daszyńskiego – Szosa 
Lubicka- Olsztyńska – Bielawy 

Szczyt co 20 minut, poza szczytem co 30 minut 

41. Dw. Wschodni – Skłodowskiej – Wschodnia – Rydygiera – Łyskowskiego – Dziewulskiego – 
Niesiołowskiego – Barwna – Skłodowskiej – Na Zapleczu – Os. Pancernych 

Szczyt co 30 minut, poza szczytem co 60 minut 

42. CCK/ Mazowiecka – Mleczna – Kociewska – Polna – Chrobrego – Towarowa – Dworcowa – Dw. 
Wschodni - Skłodowskiej – Wschodnia – Rydygiera – Łyskowskiego – Dziewulskiego – Jamontta - 
Ślaskiego - Konstytucji 3-go Maja – Olimpijska 

Cały dzień co 30 minut 

43. UMK – Szosa Okrężna – Polna – Traktorowa – Polna – Równinna – Skłodowskiej – Olsztyńska – 
Nad Strugą 

Cały dzień co 60 minut 

44. Dw. Główny – Łódzka – Lipnowska – Most Zawackiej – Pl. Daszyńskiego – Wschodnia - Rydygiera 
– Łyskowskiego – Dziewulskiego – Jamontta – Ślaskiego - Konstytucji 3-go Maja – Ligi Polskiej - 
Olsztyńska – Nad Strugą 

Szczyt co 20 minut, poza szczytem co 30 minut 

45. Rubinkowo II – Szosa Lubicka – Lubicz – Brzozówka – Głogowo – Dobrzejewice – Obrowo 

Cały dzień co 60 minut 

46. Rubinkowo II – Wyszyńskiego – Konstytucji 3-go Maja – Ligi Polskiej -Turystyczna –Złotoria – Silno 
– Dzikowo – Osiek – Sąsieczno – Obrowo 

Cały dzień co 60 minut 
47. Rubinkowo II – Szosa Lubicka – Lubicz – Brzozówka – Szembekowo 
Cały dzień co 120 minut 
Węzły i linie na nich wraz z kierunkami jazdy: 
Dw. Główny: 
10. - - - >Kujawska - Poznańska/Glinki 
11. - - - >Łódzka—Kniaziewicza  - Andersa – Łódzka - Czerniewice 
11. - - - >Pl. Rapackiego - Al. Solidarności - Bema – Sienkiewicza – UMK 
14. - - - >Pl. Rapackiego - Al. Solidarności –Grudziądzka – Mazowiecka/CCK 
14. - - - >Rudacka - Gliniecka 
22. - - - >Rudacka – Most Zawackiej – Szosa Lubicka – Konstytucji 3-go Maja – Kolankowskiego 
27. - - - >Poznańska – Szubińska 
27. - - - >Pl. Rapackiego  – Al. Solidarności – Szosa Chełmińska – Wrzosy I/Os. Leśne Polana/Barbarka 
36. - - - > Podgórska – Okólna – Andersa - Kluczyki 
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44. - - - > Łódzka – Most Zawackiej-Wschodnia – Rydygiera – Dziewulskiego  – Konstytucji 3-go 
Maja - Olsztyńska – Nad Strugą 

Pl. Rapackiego: 
3. - - - > Bydgoska – Motoarena 
3. - - - > Al. Solidarności – Szosa Chełmińska – Legionów – JAR 
5. - - - > Bydgoska – Motoarena 
5. - - - > Lubicka – Olimpijska 
7. - - - > Bydgoska – Reja 
7. - - - > Al. JP2 – Kościuszki – Elana 
8. - - - > Bydgoska – Sienkiewicza – UMK (powrót: Kraszewskiego – Al. JP2) 
11. - - - >Al. Solidarności - Bema – Sienkiewicza – UMK 
11. - - - > Dw. Główny - Łódzka—Kniaziewicza  - Andersa – Łódzka – Czerniewice 
14. - - - >Al. Solidarności –Grudziądzka – Mazowiecka/CCK 
14. - - - >Dw. Główny 
27. - - - >Dw. Główny – Poznańska – Szubińska 
27. - - - >Al. Solidarności – Szosa Chełmińska – Wrzosy I/Os. Leśne Polana/Barbarka 
Al. Solidarności/Pl. Teatralny: 
1. - - ->Czerwona Droga – Kraszewskiego – Sienkiewicza – UMK 
1. - - ->Lubicka – Olimpijska 
2. - - ->Al. JP2 – Kraszewskiego – Broniewskiego – Motoarena 
2. - - ->Kościuszki – Elana 
3. - - ->Pl. Rapackiego - Bydgoska – Motoarena 
3. - - ->Szosa Chełmińska – Legionów – JAR 
4. - - ->Al. JP2 – Kraszewskiego – Sienkiewicza – UMK 
4. - - ->Kościuszki – Wschodnia 
5. - - - >Pl. Rapackiego - Bydgoska – Motoarena 
5. - - - > Lubicka – Olimpijska 
6. - - ->Lubicka – Olimpijska 
6. - - ->Szosa Chełmińska – Legionów – JAR 
11. - - - >Bema – Sienkiewicza – UMK 
11. - - - >Pl. Rapackiego - Dw. Główny - Łódzka—Kniaziewicza  - Andersa – Łódzka – Czerniewice 
13. - - - >Kraszewskiego – Reja – Szosa Okrężna – Polna – Przy Lesie 
13. - - - >Wały gen. Sikorskiego – Uniwersytecka – Dw. PKS 
14.- - - >Grudziądzka – Mazowiecka/CCK 
14. - - - >Pl. Rapackiego - Dw. Główny 
15. - - - >Odrodzenia – Dw. PKS –Dobrzyńska - Sobieskiego – Rydygiera –Rubinkowo II 
19. - - - >Przy Kaszowniku- Dw. Wschodni - Most Zawackiej - Czerniewice 
19. - - - >Pl. św. Katarzyny 
27. - - - >Pl. Rapackiego -Dw. Główny – Poznańska – Szubińska 
27. - - - >Szosa Chełmińska – Wrzosy I/Os. Leśne Polana/Barbarka 

31. - - - > Grudziądzka - Legionów – Polna – Ugory – Kwiatowa – Chabrowa – Zbożowa – Szosa 
Chełmińska – Wrzosy I 
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31. - - - >Wały gen. Sikorskiego – Uniwersytecka – Dw. PKS 
32. - - - >Szosa Chełmińska – Żwirki i Wigury – św. Józefa – Szosa Chełmińska - Lisia 
32. - - - >Wały gen. Sikorskiego – Uniwersytecka – Dw. PKS 
Pl. św. Katarzyny: 
1. - - -> Al. Solidarności - Czerwona Droga – Kraszewskiego – Sienkiewicza – UMK 
1. - - ->Lubicka – Olimpijska 
5. - - - >Pl. Teatralny - Pl. Rapackiego - Bydgoska – Motoarena 
5. - - - > Lubicka – Olimpijska 
6. - - ->Lubicka – Olimpijska 
6. - - ->Al. Solidarności - Szosa Chełmińska – Legionów – JAR 
13. - - - > Al. Solidarności - Kraszewskiego – Reja – Szosa Okrężna – Polna – Przy Lesie 
15. - - - > Al. Solidarności 
15. - - - > Dobrzyńska - Sobieskiego – Rydygiera – Rubinkowo II 
19. - - - > Al. Solidarności - Przy Kaszowniku- Dw. Wschodni - Most Zawackiej – Czerniewice 

31. - - - > Al. Solidarności - Grudziądzka - Legionów – Polna – Ugory – Kwiatowa – Chabrowa – 
Zbożowa – Szosa Chełmińska – Wrzosy I 

32. - - - >Al. Solidarności - Szosa Chełmińska – Żwirki i Wigury – św. Józefa – Szosa Chełmińska - Lisia 
Dw. Wschodni: 
2. - - ->Kościuszki – Al. Solidarności - Al. JP2 – Kraszewskiego – Broniewskiego – Motoarena 
2. - - -> Elana 
4. - - -> Kościuszki – Al. Solidarności - Al. JP2 – Kraszewskiego – Sienkiewicza – UMK 
4. - - ->Wschodnia 
7. - - - > Kościuszki - Al. JP2 - Bydgoska – Reja 
7. - - - > Elana 

12. - - - > Chrobrego (z powrotem: Sobieskiego) – Przy Kaszowniku – Grudziądzka – Traktorowa – 
Ugory – Kwiatowa – Szosa Chełmińska – Wrzosy I 

15. - - - >Chrobrego (z powrotem: Sobieskiego)- Pl. św. Katarzyny – Al. Solidarności 
15. - - - > Rydygiera – Rubinkowo II 
19. - - - >Most Zawackiej - Czerniewice 
19. - - - > Chrobrego (z powrotem: Sobieskiego) -Przy Kaszowniku  - Al. Solidarności –Pl. św. Katarzyny 
21. - - -> Skłodowskiej – Olsztyńska – Grębocin - Gronowo 
24. - - ->Chrobrego – Trasa Średnicowa – Grudziądzka – Żwirki i Wigury – św. Józefa – Gagarina – 

UMK 

30. - - ->Chrobrego (z powrotem: Sobieskiego) – Dobrzyńska – Pl. św. Katarzyny – Dąbrowskiego – 
Dw. PKS 

30. - - -> Skłodowskiej – Olsztyńska – Nad Strugą 

34. - - - > Kościuszki – Grudziądzka – Wielki Rów - Długa – Żwirki i Wigury – św. Józefa – Gagarina –
Szosa Okrężna – Pl. Skalskiego 

34. - - - >Żółkiewskiego – Szosa Lubicka – Konstytucji 3- go Maja – Olimpijska 

35. - - -> Skłodowskiej – Olimpijska – Szosa Lubicka – Lubicz Dolny – Lubicz Górny/Krobia 
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40. - - - > Kościuszki – Grudziądzka – Trasa Średnicowa – Żwirki i Wigury – św. Józefa – Gagarina –
Szosa Okrężna – Pl. Skalskiego 

40. - - - >Rydygiera – Dziewulskiego  – Szosa Lubicka – Olsztyńska – Bielawy 
41. - - ->Rydygiera – Dziewulskiego – Barwna – Os. Pancernych 
42. - - ->Dworcowa – Towarowa – Polna – Mazowiecka/CCK 
42. - - -> Rydygiera – Dziewulskiego - Konstytucji 3- go Maja – Olimpijska 
Pl. Daszyńskiego: 
1. - - ->Lubicka – Al. Solidarności -Czerwona Droga – Kraszewskiego – Sienkiewicza – UMK 
1. - - ->Szosa Lubicka – Olimpijska 
5. - - - >Lubicka- Pl. Rapackiego - Bydgoska – Motoarena 
5. - - - >Szosa Lubicka – Olimpijska 
6. - - ->Lubicka – Al. Solidarności - Szosa Chełmińska – Legionów – JAR 
6. - - ->Szosa Lubicka – Olimpijska 
19. - - - >Most Zawackiej - Czerniewice 

19. - - - >Dw. Wschodni - Chrobrego (z powrotem: Sobieskiego) -Przy Kaszowniku  - Al. Solidarności 
- Pl. św. Katarzyny 

22. - - - >Most Zawackiej – Rudacka –Dw. Główny 
22. - - - >Szosa Lubicka – Konstytucji 3-go Maja – Kolankowskiego 
23. - - ->Szosa Lubicka – Turystyczna – Kaszczorek/Kopanino 
26. - - ->Szosa Lubicka - Rydygiera – Dziewulskiego – Konstytucji 3-go Maja – Ligi Polskiej - Bielawy 
29. - - ->Most Zawackiej – Łódzka – Hallera – Poznańska – Kluczyki 

34. - - - >Dw. Wschodni - Kościuszki – Grudziądzka – Wielki Rów - Długa – Żwirki i Wigury – św. 
Józefa – Gagarina –Szosa Okrężna – Pl. Skalskiego 

34. - - - >Szosa Lubicka – Konstytucji 3- go Maja – Olimpijska 
44. - - - > Most Zawackiej – Łódzka –Dw. Główny 
44. - - - >Wschodnia –Rydygiera – Dziewulskiego  – Konstytucji 3-go Maja - Olsztyńska – Nad Strugą 
Lipnowska: 

11. - - - >Łódzka – Andersa – Kniaziewicza – Dw. Główny – Pl. Rapackiego - Al. Solidarności - Bema – 
Sienkiewicza – UMK 

11. - - - > Czerniewice 

19. - - - >Most Zawackiej - Dw. Wschodni - Chrobrego (z powrotem: Sobieskiego) -Przy Kaszowniku  
- Al. Solidarności - Pl. św. Katarzyny 

19. - - - >Czerniewice 
29. - - ->Łódzka – Hallera – Poznańska – Kluczyki 
29. - - ->Most Zawackiej –Pl. Daszyńskiego 

38. - - ->Rudacka - Podgórska – Okólna - Łódzka – Kniaziewicza – Hallera – Armii Ludowej – Andersa – 
Poznańska – Szubińska 

38. - - ->Czerniewice 
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44. - - - > Łódzka –Dw. Główny 

44. - - - >Most Zawackiej – Wschodnia – Rydygiera – Dziewulskiego  – Konstytucji 3-go Maja - 
Olsztyńska – Nad Strugą 

Przybyłów: 

15. - - - >Rydygiera – Dw. Wschodni - Chrobrego (z powrotem: Sobieskiego)- Pl. św. Katarzyny – Al. 
Solidarności 

15. - - - > Rubinkowo II 

16. - - -> Rydygiera – Skłodowskiej - Równinna – Polna – Grudziądzka – Wielki Rów – Długa – Szosa 
Chełmińska – Wrzosy I 

16. - - -> Konstytucji 3-go Maja – Olimpijska 
25. - - -> Barwna – Skłodowskiej – Trasa Średnicowa – Szosa Chełmińska – Bema – Reja –UMK 
25. - - ->Konstytucji 3-go Maja – Kolankowskiego 
26. - - ->Rydygiera – Szosa Lubicka – Pl. Daszyńskiego 
26. - - ->Konstytucji 3-go Maja – Ligi Polskiej - Bielawy 

40. - - - >Rydygiera – Dw. Wschodni - Kościuszki – Grudziądzka – Trasa Średnicowa – Żwirki i Wigury 
– św. Józefa – Gagarina –Szosa Okrężna – Pl. Skalskiego 

40. - - - >Szosa Lubicka – Olsztyńska – Bielawy 
41. - - ->Barwna – Os. Pancernych 
41. - - ->Rydygiera – Dw. Wschodni 
42. - - -> Rydygiera – Dw. Wschodni - Dworcowa – Towarowa – Polna – Mazowiecka/CCK 
42. - - ->Konstytucji 3- go Maja – Olimpijska 
44. - - - >Rydygiera – Wschodnia - Most Zawackiej – Łódzka –Dw. Główny 
44. - - - >Konstytucji 3-go Maja - Olsztyńska – Nad Strugą 
Kościuszki: 
12. - - - > Grudziądzka – Traktorowa – Ugory – Kwiatowa – Szosa Chełmińska – Wrzosy I 
12. - - - >Przy Kaszowniku –Sobieskiego (z powrotem: Chrobrego) – Dw. Wschodni 
14.- - - >Grudziądzka – Polna - Mazowiecka/CCK 
14. - - - >Al. Solidarności - Pl. Rapackiego - Dw. Główny 

34. - - - > Grudziądzka – Wielki Rów - Długa – Żwirki i Wigury – św. Józefa – Gagarina –Szosa 
Okrężna – Pl. Skalskiego 

34. - - - > Kościuszki – Dw. Wschodni - Szosa Lubicka – Konstytucji 3- go Maja – Olimpijska 

40. - - - > Grudziądzka – Trasa Średnicowa – Żwirki i Wigury – św. Józefa – Gagarina –Szosa Okrężna 
– Pl. Skalskiego 

40. - - - >Kościuszki – Dw. Wschodni - Rydygiera – Dziewulskiego  – Szosa Lubicka – Olsztyńska – 
Bielawy 

Szpital Bielany: 
17. - - - > Żwirki i Wigury – Grudziądzka – Polna – Mazowiecka/CCK 
17. - - - > św. Józefa – Gagarina – UMK 
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18. - - - > Żwirki i Wigury – Szosa Chełmińska – Wrzosy I 
18. - - - >św. Józefa – Gagarina –Szosa Okrężna – Szosa Bydgoska – Port Drzewny 
32. - - - > Żwirki i Wigury – Szosa Chełmińska – Al. Solidarności – Wały gen. Sikorskiego – 

Uniwersytecka 
32. - - - > św. Józefa - Szosa Chełmińska – Lisia 
34. - - - > św. Józefa – Gagarina –Szosa Okrężna – Pl. Skalskiego 

34. - - - >Żwirki i Wigury – Długa –Wielki Rów - Grudziądzka –Kościuszki – Dw. Wschodni - Szosa 
Lubicka – Konstytucji 3-go Maja – Olimpijska 

40. - - - > św. Józefa – Gagarina –Szosa Okrężna – Pl. Skalskiego 

40. - - - >Żwirki i Wigury – Trasa Średnicowa - Grudziądzka –Kościuszki – Dw. Wschodni - Rydygiera 
– Dziewulskiego  – Szosa Lubicka – Olsztyńska – Bielawy 

Aula UMK: 
1. - - ->Sienkiewicza –Kraszewskiego – Czerwona Droga – Al. Solidarności - Lubicka – Olimpijska 
1. - - -> UMK 
4. - - -> Sienkiewicza – Kraszewskiego – Al. JP2 – Kościuszki – Wschodnia 
4. - - -> UMK 
8. - - - > Sienkiewicza – Kraszewskiego – Al. JP2 – Pl. Rapackiego - Bydgoska – Sienkiewicza –UMK 

11. - - - Sienkiewicza – Bema – Al. Solidarności – Pl. Rapackiego - Dw. Główny - Łódzka—
Kniaziewicza  - Andersa – Łódzka – Czerniewice 

11. - - - > UMK 
17. - - - > św. Józefa –Żwirki i Wigury – Grudziądzka – Polna – Mazowiecka/CCK 
17. - - - > UMK 
18. - - - > św. Józefa – Żwirki i Wigury – Szosa Chełmińska – Wrzosy I 
18. - - - >Gagarina –Szosa Okrężna – Szosa Bydgoska – Port Drzewny 
24. - - - > św. Józefa – Żwirki i Wigury – Grudziądzka – Trasa Średnicowa – Chrobrego – Dw. Wschodni 
24. - - - > UMK 
25. - - ->Reja – Bema –  Szosa Chełmińska – Trasa Średnicowa – Skłodowskiej – Barwna – 

Dziewulskiego - Konstytucji 3-go Maja – Kolankowskiego 
25. - - -> UMK 

34. - - - > św. Józefa – Żwirki i Wigury – Długa –Wielki Rów - Grudziądzka –Kościuszki – Dw. 
Wschodni - Szosa Lubicka – Konstytucji 3-go Maja – Olimpijska 

34. - - - > Gagarina –Szosa Okrężna – Pl. Skalskiego 

40. - - - >Żwirki i Wigury – Trasa Średnicowa - Grudziądzka –Kościuszki – Dw. Wschodni - Rydygiera 
– Dziewulskiego  – Szosa Lubicka – Olsztyńska – Bielawy 

40. - - - > Gagarina –Szosa Okrężna – Pl. Skalskiego 

43. - - - > Gagarina - Szosa Okrężna – Polna – Przy Lesie 

43. - - - >Reja – Kraszewskiego – Al. Solidarności - Wały gen. Sikorskiego – Uniwersytecka 
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LINIE NA PĘTLACH: 

1. AL. SOLIDARNOŚCI: 15 
2. BARBARKA: 27 
3. BIELAWY: 20, 40 
4. CCK/MAZOWIECKA: 14, 17, 33, 42 
5. CZERNIEWICE: 11, 19, 38 
6. DW. GŁÓWNY: 10, 22, 36, 44 
7. Dw. PKS: 13, 31, 32 
8. DW. WSCHODNI: 12, 21, 24, 30, 35, 41 
9. ELANA: 2, 3 
10. GLINIECKA: 14 
11. GLINKI: 10 
12. GRONOWO: 21 
13. JAR: 3, 6 
14. KLUCZYKI: 29, 36 
15. KOLANKOWSKIEGO: 22, 25 
16. KOPANINO/KASZCZOREK: 23, 39 
17. KROBIA/LUBICZ: 35, 37 
18. LISIA: 32 
19. NAD STRUGĄ: 30, 39, 44 
20. OBROWO: 45, 46 
21. OLIMPIJSKA: 1, 5, 6, 16, 26, 33, 34, 37, 42 
22. OS. LEŚNE POLANA: 27 
23. OS. PANCERNYCH: 41 
24. PL. DASZYŃSKIEGO: 23, 26, 29 
25. PL. KATARZYNY: 19 
26. PL. RAPACKIEGO: 8 
27. PL. SKALSKIEGO: 34, 40 
28. PORT DRZEWNY: 18 
29. POZNAŃSKA: 10 
30. PRZY LESIE: 32 
31. REJA: 7 
32. ROZGARTY: 28 
33. RUBINKOWO II: 15, 45, 46, 47 
34. SZEMBEKOWO: 47 
35. SZUBIŃSKA: 27, 38 
36. UMK: 1, 4, 8, 11, 17, 24, 25, 28 
37. UNIWERSYTECKA: 13, 31, 32 
38. WRZOSY I: 12, 16, 18, 27, 31 
39. WSCHODNIA: 7 

Linie główne: 1, 2, 5, 11, 15, 19, 22, 27, 34, 40, 44 
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Linie zwykłe: 3, 4, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 35, 38, 39,41, 42, 45, 46, 47 

Linie uzupełniające:7, 8, 10, 20, 24, 25, 26, 37, 43 

Omówienie linii: 

1. Linia główna łącząca osiedle Na Skarpie oraz Jakubskie Przedmieście z Centrum i UMK. 

2. Linia główna łącząca Bydgoskie (Zieleniec) z Centrum, Mokrem, Dw. Wschodnim/Galerią 
Copernicus i okolicami dawnej Elany. 

3. Linia łącząca JAR i Chełmińskie Przedmieście z Centrum oraz, z drugiej strony, Bydgoskie z 
Centrum. 

4. Linia łącząca UMK z Centrum oraz Mokrem i Dw. Wschodnim/Galerią Copernicus. 

5. Linia główna łącząca osiedle Na Skarpie i Jakubskie Przedmieście z Centrum oraz,  
z drugiej strony, Bydgoskie z Centrum. 

6. Linia łącząca JAR i Chełmińskie Przedmieście z Centrum oraz, z drugiej strony, osiedle Na Skarpie i 
Jakubskie Przedmieście z Centrum. 

7. Linia łącząca Bydgoskie z Centrum oraz Mokrem i Dw. Wschodnim/Galerią Copernicus. 

8. Linia łącząca Bydgoskie z UMK. 

10. Linia uzupełniająca dla 27 na odcinku Poznańska – Dw. Główny, zastępuje obecną „20” w 
komunikacji Glinek i dawnych zakładów drobiarskich z resztą miasta. 

11. Linia główna, dla której głównym punktem jest Dw. Główny – zapewnia połączenie dworca z 
Centrum oraz z UMK z jednej strony i ze Stawkami i Czerniewicami – z drugiej. Usprawnia 
komunikację osiedli w okolicach ul. Bema i hali sportowej. 

12. Linia uzupełniająca umożliwiająca dojazd z Wrzosów I bezpośrednio w rejon Dw. 
Wschodniego/Galerii Copernicus. 

13. Linia łącząca Brzezinę z UMK i Centrum, na odcinku UMK-Centrum jako linia uzupełniająca dla linii 
tramwajowych i „11”. 

14. Linia zastępująca dotychczasową „12” i „13” na odcinku Rudak-Centrum, zapewniająca połączenie 
Mokrego i Centrum z dworcem głównym PKP, zapewniająca dojazd z Centrum  
w okolice ul. Mazowieckiej i CCK. 

15. Linia główna łącząca Rubinkowo z Centrum. 

16. Linia umożliwiająca dojazd z os. Na Skarpie w rejon dawnej Elany, ul. Polnej oraz Koniuchów i 
Wrzosów I. 

17. Linia zachowuje swą dotychczasową trasę, na odcinku Żwirki i Wigury zastępuje dotychczasową 
linię „26” w komunikacji os. Lotników i Koniuch z UMK. 

18. Linia zachowuje swoją dotychczasową trasę i funkcje. 

19. Linia główna z obecną trasą przedłużoną do pl. św. Katarzyny przez Al. Solidarności i Dw. PKS. 
Zapewnia połączenie Czerniewic z rejonem Dw. Wschodniego/Galerii Copernicus, Szpitalem Miejskim 
oraz Centrum. 
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20. Linia weekendowo/świąteczna zastępująca obecną linię „C”. 

21. Linia podmiejska poprowadzona skróconą trasą przez Skłodowskiej – Curie w rejon Dw. 
Wschodniego/Galerii Copernicus z wieloma możliwościami przesiadek na inne linie. 

22. Linia łącząca os. Na Skarpie z dworcem głównym PKP z pominięciem rejonu Dw. 
Wschodniego/Galerii Copernicus, gdzie będzie kursowała linia „34” oraz Centrum, do którego z os. 
Na Skarpie można będzie dostać się trzema liniami tramwajowymi. 

23. Linia z Kopanina/Kaszczorka skrócona do Pl. Daszyńskiego, gdzie będzie można przesiąść się na 
trzy linie tramwajowe do Centrum i innych rejonów miasta. Można rozważyć przedłużenie tej linii do 
Dw. Wschodniego. 

24. Linia uzupełniająca zapewniająca wraz z „17” połączenie os. Lotników z UMK oraz łącząca 
bezpośrednio os. Lotników z rejonem Dw. Wschodniego/Galerii Copernicus. 

25. Linia zachowuje swoją dotychczasową trasę z małą modyfikacją w postaci przejazdu ul. Reja 
zamiast Sienkiewicza. 

26. Linia ograniczona do wspomożenia komunikacji głównie na Rubinkowie i umożliwienia przesiadek 
na tramwaje na Pl. Daszyńskiego. Można rozważyć przedłużenie tej linii do Dw. Wschodniego. 

27. Linia główna zastępująca dotychczasową „10” na odcinku Szubińska – Centrum oraz nadal łącząca 
Wrzosy I i Chełmińskie z Centrum i dworcem głównym PKP. Główna linia łącząca Centrum z dworcem 
głównym PKP wspomagana w tym przez „11”. 

28. Linia podmiejska zastępująca „36” w dowozie mieszkańców Rozgart i Przysieka do Torunia. 
Zapewnia możliwość przesiadek na Szosie Bydgoskiej oraz pętli UMK w wiele linii tramwajowych i 
autobusowych. 

29. Linia łącząca Podgórz i Stawki z prawobrzeżem. Na Pl. Daszyńskiego zapewnia możliwość 
przesiadek w linie tramwajowe i autobusowe kursujące do wschodnich dzielnic miasta. Można 
rozważyć przedłużenie tej linii do Dw. Wschodniego. 

30. Linia poprowadzona skróconą trasą przez Skłodowskiej – Curie łącząca os. Nad Strugą  
z rejonem Dw. Wschodniego/Galerii Copernicus oraz Centrum. 

31. Linia zastępująca na odcinku Legionów – Al. Solidarności obecne linie „10” i „20”, wspomagająca 
linię „27” w połączeniu Wrzosów I z Centrum, możliwość przesiadki z linii nr „6” na przystanku przy 
Legionów zapewnia połączenie os. Na Skarpie z Wrzosami I. 

32. Linia kursująca na skróconej trasie z Lisiej do Centrum, zapewnia też dojazd z Centrum do szpitala 
na Bielanach. 

33. Linia uzupełniająca zapewnia szybkie połączenie okolic ulicy Polnej/Równinnej z os. Na Skarpie. 

34. Linia główna łącząca os. Na Skarpie i Rubinkowo z rejonem Dw. Wschodniego/Galerii Copernicus, 
Mokrym, Koniuchami, szpitalem na Bielanach i UMK. 

35. Linia skrócona przez Skłodowskiej – Curie do rejonu Dw. Wschodniego/Galerii Copernicus z 
wieloma możliwościami przesiadek na inne linie. 

36. Linia łącząca Podgórz i Stawki z dworcem głównym PKP. 
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37. Linia umożliwia dojazd z Krobi do pętli Olimpijska i dalszą podróż liniami autobusowymi  
i tramwajowymi. 

38. Linia ograniczona do lewobrzeża, kursująca swą dawną trasą. 
39. Linia zachowuje swoją dotychczasową trasę i funkcje. 

40. Linia ze zmodyfikowaną trasą bez wjazdu w os. Na Skarpie i na Rubinkowo. Zapewnia połączenie 
Olsztyńskiej i Szosy Lubickiej z rejonem Dw. Wschodniego/Galerii Copernicus, Mokrym, Koniuchami, 
szpitalem na Bielanach i UMK. 

41. Linia zapewnia połączenie os. Pancernych i firm z ul. Na Zapleczu z Rubinkowem oraz Dw. 
Wschodnim z wieloma możliwościami przesiadek na inne linie. 

42. Linia zachowuje swoją dotychczasową trasę i funkcje. 

43. Linia zapewnia bezpośrednie połączenie os. Nad Strugą z UMK, usprawnia komunikację  
w ul. Równinnej oraz na os. Brzezina. 

44. Linia zapewnia połączenie os. Nad Strugą i Rubinkowa ul. Łódzką i dworcem głównym PKP z 
możliwościami przesiadania się na inne linie na lewobrzeżu. 

45. Linia zachowuje swoją dotychczasową trasę i funkcje. 
46. Linia zachowuje swoją dotychczasową trasę i funkcje. 
47. Linia będąca kursami do Szembekowa wyodrębnionymi z rozkładu linii „45”. 
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Podsumowanie 
 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy 
z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, przeprowadził w terminie 20 
grudnia 2017 – 30 kwietnia 2018 r. konsultacje społeczne dotyczące 
organizacji linii autobusowych i tramwajowych w naszym mieście. 

W ramach konsultacji zostały przedstawione mieszkańcom 
podstawowe założenia remarszrutyzacji w Toruniu. Głównym celem 
działań związanych z rozbudową i modyfikacją organizacji 
miejskiego transportu publicznego miało być podniesienie 
efektywności podróżowania komunikacją miejską. 

W ramach konsultacji społecznych zapytano torunian o opinię na 
temat: 

• propozycji obsługi tzw. osiedla JAR linią tramwajową, 
• pomysłu wprowadzenia modułowych częstotliwości kursów, 
• przemienności kursów oraz pomysłu wyeliminowania 

dublowania się tras tramwajowych i autobusowych,  
• zwiększenia liczby kursów na liniach głównych oraz 

wprowadzeniu linii osiedlowych 
• propozycji dotyczących oczekiwanych zmian w przebiegu 

tras linii autobusowych. 

Ponieważ przed rozpoczęciem konsultacji społecznych dotyczących 
remarszrutyzacji do Urzędu Miasta wpłynął wniosek z propozycją 
rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły 
i uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez most 
im. J. Piłsudskiego, która wpłynęłaby rewolucyjnie na możliwości 
korzystania z przejazdów na terenie miasta, w ramach konsultacji 
zapytano mieszkańców również o opinię w tej sprawie. 

W czasie konsultacji mieszkańcy swoje uwagi przekazywać mogli za 
pomocą poczty elektronicznej lub/oraz na  jednym ze spotkań  
Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego z mieszkańcami. Swoje 
uwagi oraz opinie przekazało do Urzędu Miasta 95 osób. 57 uwag 
dotyczyło zagadnień, które stanowiły bezpośredni przedmiot 
konsultacji, pozostałe uwagi to pojedyncze wnioski i postulaty 
mieszkańców dotyczące m.in.: 

• korekty czasu odjazdu oraz tras przejazdów konkretnych 
linii autobusowych oraz tramwajowych, 

• propozycji uruchomienia nowych połączeń w komunikacji 
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miejskiej, 
• standardów podróży w środkach komunikacji miejskiej. 

 Poniżej zestawienie opinii, o które poproszono torunian w ramach 
konsultacji: 

1) Opinia dotyczącą skierowanie do tzw. osiedla JAR  dwóch linii 
tramwajowych, które otrzymałyby nowe numery: 

• Linia nr 6 - z osiedla Na Skarpie do tzw. osiedla JAR 
• Linia nr 7 - z pętli przy Motoarenie do tzw. osiedla JAR 

Trasy obu linii łączyłyby się na węźle w alei Solidarności i dalej 
przez Szosę Chełmińską i ulicami Długą, Legionów, Polną oraz 
Watzenrodego obie linie docierałyby do tzw. osiedla JAR. 

• 86% uwag przychylnie odnoszących się do poprowadzenia 
obydwu linii tramwajowych przez osiedle tzw. JAR 

• 14% opinii nieprzychylnych  

Większość opinii dotyczących obsługi osiedla tzw. JAR dwiema 
nowymi liniami tramwajowymi, to głosy poparcia dla uruchomienia 
dwóch linii. Mieszkańcom odpowiada pomysł bezpośredniego 
połączenia tego osiedla zarówno z  wschodnią , jak i zachodnią 
częścią miasta.  

Pojawiły się również pojedyncze głosy dotyczące linii nr 7, które 
sugerowały, że: 
- powinna zostać skierowana w stronię Rubinkowa: z osiedla 
tzw. JAR  przez Szosę Chełmińską, Aleję Solidarności i w lewo, 
w kierunku Placu Daszyńskiego, 
- powinna zostać skierowana do miasteczka akademickiego 
UMK. 

2) Opinie w sprawie pomysłu wprowadzenia modułowych 
częstotliwości kursów: 

• 100% uwag pozytywnie opiniujących ww. pomysł 

3)  Opinie w sprawie wprowadzenia przemienności kursów: 

• 100% opinii przychylnie odnoszących się do tego pomysłu 

4) Opinie w sprawie wyeliminowania dublowania się tras 
tramwajowych i autobusowych: 

• 50% opinii przychylnych 

• 17% opinii nieprzychylnych  

• 33% opinii niejednoznacznych 

Większość uwag dotyczących wyeliminowania dublowania się tras 
tramwajowych i autobusowych, to były opinie pozytywne. Sporo 



 
 

102 

 

mieszkańców wyraziło jednak niejednoznaczne lub negatywne 
zdanie w tej sprawie. Wiązało się ono głównie z wątpliwościami czy 
jeden środek transportu wystarczy aby obsłużyć wszystkich 
pasażerów.  Dodatkowo pojawiły się głosy mówiące o tym, że 
wyeliminowanie dublowania się tras tramwajowych i autobusowych 
może mieć racje bytu jedynie poza godzinami szczytu 
komunikacyjnego. 

5) Opinie w sprawie zwiększenia liczby kursów na liniach głównych 

• 40% opinii przychylnych 

• 20% opinii nieprzychylnych  

• 40% opinii niejednoznacznych 

W tej kwestii głosy mieszkańców są podzielone, a opinie 
niejednoznaczne. Wiąże się to głównie faktem, iż torunianom 
trudno jest oszacować wpływ zwiększenia liczby kursów na liniach 
głównych, na poprawę warunków komunikacyjnych w ramach 
poszczególnych osiedli. Ponadto, część osób stwierdziła, że liczba 
tych kursów jest wystarczająca. 

 

6) Opinie w sprawie wprowadzenia linii osiedlowych 

• 50% opinii przychylnych 

• 25% opinii nieprzychylnych  

• 25% opinii niejednoznacznych 

Uwagi w sprawie wprowadzenia linii osiedlowych są w większości 
przychylne. Mieszkańcy zaznaczali jednak często, że najważniejszą 
kwestia jest zadbanie o odpowiednią częstotliwość kursów na 
liniach głównych, tak, aby podróż była maksymalnie skrócona w 
czasie. 

7) opinie dotyczące zmian w przebiegu linii autobusowych 

Tylko dwie osoby odniosły się do tego pomysłu w sposób ogólny 
wyrażając swoje opinie. Zaznaczyły on, iż w przypadku tej kwestii 
potrzebne są szersze konsultacje i dodatkowe analizy przebiegu 
poszczególnych linii autobusowych. 

8) opinie w sprawie rozdzielenia komunikacji na lewym oraz 
prawym brzegu Wisły i uruchomienia wahadłowej linii 
autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego 

• 100% opinii negatywnych 

W tej kwestii mieszkańcy byli zgodni. Wszystkie otrzymane uwagi 
negowały pomysł rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym 
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brzegu Wisły i uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez 
most im. J. Piłsudskiego uznając go za całkowicie nietrafiony oraz 
nieprzystający do warunków komunikacyjnych naszego miasta. 

Konsultacje społeczne dotyczące organizacji linii autobusowych i 
tramwajowych stanowiły pierwszy etap poprawy jakości 
komunikacji publicznego transportu zbiorowego w Toruniu. 
Wszystkie uwagi zgłoszone w ich trakcie podzielić można na dwie 
podstawowe grupy: 

1) uwagi odnoszące się bezpośrednio do kwestii, o które zapytano 
mieszkańców w ramach konsultacji, 

2) pojedyncze wnioski oraz postulaty mieszkańców odnoszące się 
do konkretnych linii autobusowych i tramwajowych; dotyczyło 
one m.in.: czasu odjazdu, przebiegu tras poszczególnych linii, 
połączeń komunikacyjnych pomiędzy wybranymi rejonami 
Torunia. 

W ramach konsultacji pojawiło się również kilka uwag dotyczących 
jakości podróży środkami komunikacji miejskiej. Mieszkańcy 
proponowali m.in., aby: zamontować większą ilość koszy na śmieci  
w środkach komunikacji miejskiej, umieścić na autobusach 
i tramwajach duże logo MZK, dostosować temperaturę w środkach 
komunikacji miejskiej do warunków panujących za zewnątrz. 

 

W podsumowaniach poszczególnych zagadnień omawianych 
w ramach konsultacji stosowano skalę procentową (%). Natomiast 
w tabelach z zestawieniem uwag podane są także liczby zgłoszonych 
opinii i propozycji. 

Oceniamy, że liczba wypowiedzi w poszczególnych tematach 
konsultacyjnych była niezadowalająca (z wyjątkiem pomysłu 
rozdzielenia systemów komunikacji miejskiej po obu stronach 
Wisły), pomimo że kampania informacyjna związana z tymi 
konsultacjami była aktywna, a liczba publikacji w różnych mediach 
była bardzo duża. Może to oznaczać, że korzystający z miejskiego 
transportu publicznego nie mają pilnej potrzeby dokonywania 
radykalnych zmian w jego funkcjonowaniu - jeżeli chodzi 
o rozwiązania systemowe. 

Należy też zauważyć, że spośród 152 zgłoszonych uwag jedynie 57 
dotyczyło bezpośrednio przedmiotu konsultacji (z tego aż 32 
rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły). 
Pozostałe odnosiły się do zagadnień szczegółowych, związanych 
głównie z funkcjonowaniem konkretnych linii autobusowych oraz 
tramwajowych na terenie miasta. Jednocześnie jednak te uwagi, 
które odnosiły się bezpośrednio do zagadnień prezentowanych w 
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ramach konsultacji, w większości, w  sposób pozytywny oceniały 
zaproponowane rozwiązania. Bardzo dobrze zostały ocenione 
pomysły wprowadzenia modułowych częstotliwości kursów oraz 
przemienności kursów. Również propozycja skierowania do tzw. 
osiedla JAR  dwóch linii tramwajowych spotkała się z pozytywnym 
odzewem. Nieco bardziej problematyczne okazały się zagadnienia 
dotyczące  wyeliminowania dublowania się tras tramwajowych 
i autobusowych, zwiększenia liczby kursów na liniach głównych 
i wprowadzeniu linii osiedlowych oraz propozycji dotyczących 
oczekiwanych zmian w przebiegu tras linii autobusowych. 
W przypadku tych kwestii głosy mieszkańców były podzielone. 

Uczestnicy konsultacji zdecydowanie odrzucili pomysł rozdzielenia 
komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia 
wahadłowej linii łączącej (autobusowej) przez most im. J. 
Piłsudskiego. Wszystkie uwagi zdecydowanie negowały ten pomysł. 

Główną ideą  pierwszego etapu konsultacji społecznych dotyczących 
organizacji linii autobusowych i tramwajowych w Toruniu, było 
stworzenie podstaw dla wypracowania strategicznych założeń w 
celu podniesienia jakości korzystania z transportu zbiorowego na 
terenie naszego miasta. Docelowo powstać ma wieloletni plan 
transportowy wskazujący kierunki działań prowadzące do 
zwiększenia efektywności  funkcjonowania transportu publicznego 
w Toruniu. Pozwoli on na dopasowanie oferty przewozowej do 
zmieniających się oczekiwań pasażerów.  

W drugim etapie konsultacji poświęconych organizacji linii 
autobusowych i tramwajowych w Toruniu zostaną przedstawione 
konkretne rozwiązania dotyczące transportu publicznego na 
najbliższe lata, które będą uwzględniać propozycje wypracowane 
podczas tego procesu. Ewentualne wprowadzanie zmian 
poszczególnych elementów systemu będzie poprzedzane kolejnymi 
działaniami konsultacyjnymi. 

 

 

Załączniki 
 

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  
 

 

               Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
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Załącznik Informacje w mediach lokalnych 

Informacje na stronie internetowej torun.pl, 9 kwietnia  2018 r.  

 

Cały tekst: 

Trwają konsultacje społeczne na temat linii komunikacji miejskiej w Toruniu. 

Remarszrutyzacja. Co to takiego i dlaczego o tym mówimy? 
Rozpoczynamy konsultacje społeczne w sprawie organizacji linii autobusowych i tramwajowych w 
mieście. 

Trudnym do wymówienia słowem "remarszrutyzacja" określamy zestaw działań związanych z 
rozbudową i modyfikacją organizacji miejskiego transportu publicznego, czyli komunikacji miejskiej. 

W ostatnich latach w Toruniu nastąpiły istotnie zmiany - powstały nowe osiedla mieszkaniowe, m.in. 
tzw. osiedle JAR, zwiększyła się liczba osób zamieszkujących lewobrzeżną część miasta, pojawiły się 
nowe odcinki szkieletowego układu drogowego: most drogowy gen. Elżbiety Zawackiej czy trasa 
średnicowa północna nosząca imię Prezydenta Władysława Raczkiewicza. Wpłynąło to znacząco na 
sposób przemieszczania się po mieście, w tym także na funkcjonowanie komunikacji miejskiej.  Zaszły 
także ważne zmiany w ofercie biletowej - wprowadzono bilety czasowe, które ograniczyły w 
znacznym stopniu koszt korzystania z połączeń przesiadkowych, a od nowego roku (2018) mamy 
także nowe bilety okresowe i nowy regulamin przewozowy w komunikacji. Już za kilka lat, bo od 2021 
roku, będziemy mogli korzystać z trasy tramwajowej na Chełmińskim Przedmieściu, która poprowadzi 
aż do nowego tzw. osiedla JAR. 

To wszystko skłania do rozpoczęcia dyskusji na temat przyszłego kształtu sieci komunikacji miejskiej 
w Toruniu, sposobu organizacji przejazdów na poszczególnych liniach czy też wzajemnych relacji 
pomiędzy tymi liniami. 
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Założenia remarszrutyzacji 
Głównym celem remarszrutyzacji w Toruniu jest podniesienie efektywności podróżowania 
komunikacją miejską poprzez realizację następujących działań: 

• uwzględnienie w sieci transportowej Torunia nowej linii tramwajowej - do tzw. osiedla JAR, 
• wprowadzenie modułowych częstotliwości kursów (np. co: 10, 12, 15, 20, 30 i 60 minut) - 

dzięki temu autobusy konkretnych linii kursowałyby w poszczególnych godzinach w tych 
samych odstępach czasowych, np. autobus linii nr 15 kursowałby co 20 minut w godzinach: 
7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 8:30,. 8:50, itd.), 

• wprowadzenie przemienności odjazdów na wspólnych odcinkach tras, tj. cyklicznie 
powtarzających się, w miarę możliwości równych odstępów pomiędzy odjazdami 
poszczególnych  autobusów z danego przystanku, 

• wyeliminowanie dublowania się tras tramwajowych i autobusowych, 
• zwiększenie częstotliwości kursów na głównych ciągach komunikacyjnych, 
• wprowadzenie linii osiedlowych dowożących do linii tramwajowych lub autobusowych o 

wysokich częstotliwościach kursów. 

Co w ramach konsultacji? 
W ramach konsultacji społecznych chcemy więc poznać opinię mieszkańców na temat wyżej 
wymienionych zagadnień: 

• Co sądzą o propozycjach obsługi tzw. osiedla JAR linią tramwajową (o  możliwościach czytaj 
dalej)? 

• Jak oceniają pomysł wprowadzenia modułowych częstotliwości kursów? 
• Co sądzą o przemienności kursów, pomyśle wyeliminowania dublowania się tras 

tramwajowych i autobusowych, zwiększenia liczby kursów na liniach głównych oraz 
wprowadzeniu linii osiedlowych? 

• Chcemy też poznać propozycje dotyczące oczekiwanych zmian w przebiegu tras linii 
autobusowych. 

Do Urzędu Miasta wpłynął również wniosek z propozycją rozdzielenia komunikacji na lewym oraz 
prawym brzegu Wisły i uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego. 
Według tej koncepcji autobusy kursujące po lewobrzeżu dojeżdżałyby na przykład do Dworca 
Głównego. Stąd zaś - do alei Solidarności, funkcjonowałaby linia wahadłowa. Natomiast autobusy na 
prawym brzegu Wisły dojeżdżałyby tylko do alei Solidarności. Zatem podróże wykonywane obecnie 
jednym autobusem należałoby pokonać przynajmniej z jedną przesiadką. 

• Ponieważ pomysł ten wpłynąłby rewolucyjnie na możliwości korzystania z przejazdów na 
terenie miasta zadecydowano, że zostanie on poddany konsultacjom społecznym - prosimy o 
opinię także w tej sprawie. 

Jak wziąć udział w konsultacjach? 

• wystarczy spisać swoje opinie, uwagi i propozycje i przesłać je mailem na adres: 
konsultacje@um.torun.pl 

• można też poczekać na rozpoczęcie cyklu spotkań Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego z 
mieszkańcami i przekazać swoje uwagi na jednym z tych spotkań - podczas dyżurów 
konsultacyjnych (będą się one odbywać w drugiej połowie lutego i w marcu 2018 r.) 
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Czasu jest dużo 
Czekamy do 30 kwietnia 2018 r. 

 

Po zakończeniu okresu zbierania uwag będziemy je analizować i wynikające z nich propozycje 
przedstawimy mieszkańcom w drugim etapie konsultacji. 

 

Kilka słów o tramwaju na tzw. osiedle JAR 
Do obsługi tzw. osiedla JAR zaplanowano skierowanie dwóch linii tramwajowych, które otrzymałyby 
nowe numery: 

• Linia nr 6 - z osiedla Na Skarpie do tzw. osiedla JAR 
• Linia nr 7 - z pętli przy Motoarenie do tzw. osiedla JAR 

Trasy obu linii łączyłyby się na węźle w alei Solidarności i dalej przez Szosę Chełmińską i ulicami 
Długą, Legionów, Polną oraz Watzenrodego obie linie docierałyby do tzw. osiedla JAR. 

 
Kliknij obrazek, aby pobrać większą mapkę 

 

Warto wiedzieć - Komunikacja miejska w liczbach 
W skład taboru toruńskiej komunikacji wchodzi dziś 145 autobusów i 70 wagonów tramwajowych, 
które przewożą rocznie ponad 53 mln pasażerów. Łącznie w ciągu roku tramwaje przejeżdżają ok. 2,2 
mln km, a autobusy 10,5 mln km. Sieć komunikacyjna to 143 km ulic, po których kursuja autobusy i 
24 km torowisk tramwajowych. Na tej sieci realizowane są przewozy, na 41 liniach autobusowych o 
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łącznej długości 531 km i 5 liniach tramwajowych o długości 49 km. W każdy dzień roboczy do obsługi 
linii kierowane są 32 pociągi tramwajowe i 122 autobusy. 

Dane te pokazują wyraźnie, że publiczny transport zbiorowy ma bardzo duże znaczenie dla 
codziennego życia mieszkańców Torunia, dlatego tak ważne jest, aby działał dobrze i spełniał 
oczekiwania pasażerów. Stąd zależy nam na jak największym udziale mieszkańców w tych 
konsultacjach. 

 

Konsultacje są prowadzone przez Wydział Komunikacji Miejskiej Urzędu Miasta Torunia we 
Współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, którego zadaniem jest organizowanie i nadzór 
nad prawidłowością działania komunikacji Miejskiej w Toruniu. 

 

 

 

 

 

 

Informacje na stronie internetowej torun.pl, 9 kwietnia  2018 r.  
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Cały tekst: 

Autobusem i tramwajem po Toruniu 

Tylko do 30 kwietnia 2018 roku można wysyłać opinie do proponowanych rozwiązań w zakresie 
remarszrutyzacji, czyli konsultacji społecznych "Autobusem i tramwajem po Toruniu". 

Remarszrutyzacja. Co to takiego i dlaczego o tym mówimy? 
W styczniu bieżącego roku rozpoczęły się  konsultacje społeczne w sprawie organizacji linii 
autobusowych i tramwajowych w naszym mieście. 

Trudnym do wymówienia słowem "remarszrutyzacja" określamy zestaw działań związanych z 
rozbudową i modyfikacją organizacji miejskiego transportu publicznego, czyli komunikacji miejskiej. 

Opinie, uwagi i propozycje można przesłać mailem na adres: konsultacje@um.torun.pl do 30 
kwietnia 2018 roku. 

W ostatnich latach w Toruniu nastąpiły istotnie zmiany - powstały nowe osiedla mieszkaniowe, 
między innymi tzw. osiedle JAR, zwiększyła się liczba osób zamieszkujących lewobrzeżną część miasta, 
pojawiły się nowe odcinki szkieletowego układu drogowego: most drogowy gen. Elżbiety Zawackiej 
czy trasa średnicowa północna, nosząca imię Prezydenta Władysława Raczkiewicza. 

Wpłynęło to znacząco na sposób przemieszczania się po mieście, w tym także na funkcjonowanie 
komunikacji miejskiej.  Zaszły także ważne zmiany w ofercie biletowej - wprowadzono bilety czasowe, 
które ograniczyły w znacznym stopniu koszt korzystania z połączeń przesiadkowych, a od nowego 
roku (2018) mamy także nowe bilety okresowe i nowy regulamin przewozowy w komunikacji. Już za 
kilka lat, bo od 2021 roku, będziemy mogli korzystać z trasy tramwajowej na Chełmińskim 
Przedmieściu, która poprowadzi aż do nowego, tzw. osiedla JAR. 

To wszystko skłania do dyskusji na temat przyszłego kształtu sieci komunikacji miejskiej w Toruniu, 
sposobu organizacji przejazdów na poszczególnych liniach czy też wzajemnych relacji pomiędzy tymi 
liniami. 

Założenia remarszrutyzacji 
Głównym celem remarszrutyzacji w Toruniu jest podniesienie efektywności podróżowania 
komunikacją miejską poprzez realizację następujących działań: 

• uwzględnienie w sieci transportowej Torunia nowej linii tramwajowej - do tzw. osiedla JAR, 
• wprowadzenie modułowych częstotliwości kursów (np. co: 10, 12, 15, 20, 30 i 60 minut) - 

dzięki temu autobusy konkretnych linii kursowałyby w poszczególnych godzinach w tych 
samych odstępach czasowych, np. autobus linii nr 15 kursowałby co 20 minut w godzinach: 
7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 8:30,. 8:50, itd.), 

• wprowadzenie przemienności odjazdów na wspólnych odcinkach tras, tj. cyklicznie 
powtarzających się, w miarę możliwości równych odstępów pomiędzy odjazdami 
poszczególnych  autobusów z danego przystanku, 

• wyeliminowanie dublowania się tras tramwajowych i autobusowych, 
• zwiększenie częstotliwości kursów na głównych ciągach komunikacyjnych, 
• wprowadzenie linii osiedlowych dowożących do linii tramwajowych lub autobusowych o 

wysokich częstotliwościach kursów. 
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Co w ramach konsultacji? 
W ramach konsultacji społecznych chcemy więc poznać opinię mieszkańców na temat wyżej 
wymienionych zagadnień: 

• Co sądzą o propozycjach obsługi tzw. osiedla JAR linią tramwajową (o  możliwościach czytaj 
dalej)? 

• Jak oceniają pomysł wprowadzenia modułowych częstotliwości kursów? 
• Co sądzą o przemienności kursów, pomyśle wyeliminowania dublowania się 

tras tramwajowych i autobusowych, zwiększenia liczby kursów na liniach głównych 
oraz wprowadzeniu linii osiedlowych? 

• Chcemy też poznać propozycje dotyczące oczekiwanych zmian w przebiegu tras linii 
autobusowych. 

Do Urzędu Miasta wpłynął również wniosek z propozycją rozdzielenia komunikacji na lewym oraz 
prawym brzegu Wisły i uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego. 
Według tej koncepcji autobusy kursujące po lewobrzeżu dojeżdżałyby na przykład do Dworca 
Głównego. Stąd zaś - do alei Solidarności, funkcjonowałaby linia wahadłowa. Natomiast autobusy na 
prawym brzegu Wisły dojeżdżałyby tylko do alei Solidarności. Zatem podróże wykonywane obecnie 
jednym autobusem należałoby pokonać przynajmniej z jedną przesiadką. 

• Ponieważ pomysł ten wpłynąłby rewolucyjnie na możliwości korzystania z przejazdów na 
terenie miasta zadecydowano, że zostanie on poddany konsultacjom społecznym - prosimy o 
opinię także w tej sprawie. 

Jak wziąć udział w konsultacjach? 

• wystarczy spisać swoje opinie, uwagi i propozycje i przesłać je mailem na 
adres: konsultacje@um.torun.pl 

 

Czasu jest już niewiele  
Czekamy do 30 kwietnia 2018 r. 

 

Po zakończeniu okresu zbierania uwag będziemy je analizować i wynikające z nich propozycje 
przedstawimy mieszkańcom w drugim etapie konsultacji. 

 

Kilka słów o tramwaju na tzw. osiedle JAR 
Do obsługi tzw. osiedla JAR zaplanowano skierowanie dwóch linii tramwajowych, które otrzymałyby 
nowe numery: 

• Linia nr 6 - z osiedla Na Skarpie do tzw. osiedla JAR 
• Linia nr 7 - z pętli przy Motoarenie do tzw. osiedla JAR 

Trasy obu linii łączyłyby się na węźle w alei Solidarności i dalej przez Szosę Chełmińską i ulicami 
Długą, Legionów, Polną oraz Watzenrodego obie linie docierałyby do tzw. osiedla JAR. 
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Warto wiedzieć - Komunikacja miejska w liczbach 
W skład taboru toruńskiej komunikacji wchodzi dziś 145 autobusów i 70 wagonów tramwajowych, 
które przewożą rocznie ponad 53 mln pasażerów. Łącznie w ciągu roku tramwaje przejeżdżają ok. 2,2 
mln km, a autobusy 10,5 mln km. Sieć komunikacyjna to 143 km ulic, po których kursuja autobusy i 
24 km torowisk tramwajowych. Na tej sieci realizowane są przewozy, na 41 liniach autobusowych o 
łącznej długości 531 km i 5 liniach tramwajowych o długości 49 km. W każdy dzień roboczy do obsługi 
linii kierowane są 32 pociągi tramwajowe i 122 autobusy. 

Dane te pokazują wyraźnie, że publiczny transport zbiorowy ma bardzo duże znaczenie dla 
codziennego życia mieszkańców Torunia, dlatego tak ważne jest, aby działał dobrze i spełniał 
oczekiwania pasażerów. Stąd zależy nam na jak największym udziale mieszkańców w tych 
konsultacjach.

 

Konsultacje są prowadzone przez Wydział Komunikacji Miejskiej Urzędu Miasta Torunia we 
Współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, którego zadaniem jest organizowanie i nadzór 
nad prawidłowością działania komunikacji Miejskiej w Toruniu. 
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Informacje na stronie konsultacje.torun.pl,  20 grudnia 2017 r. 
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Informacje na stronie internetowej torun.pl, 9 października 2017 r. 

 

Cały tekst: 

Jak wygląda tworzenie rozkładów jazdy, jakie szykują się zmiany w taborze miejskim - na te pytania 
odpowiada Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
 
Rozmowa z Marcinem Kowallkiem ukazała się w magazynie „Nowości”, 6.10.2017 r. 
 
- Co należy uwzględnić przy opracowywaniu rozkładów jazdy komunikacji miejskiej? 
Przy projektowaniu rozkładów jazdy przede wszystkim brana jest pod uwagę trasa przejazdu. 
Uwzględnia się także sygnalizacje świetlne, umiejscowienie przystanków, utrudnienia wynikające z 
ruchu drogowego, potencjalną liczbę pasażerów, cel podróży - czyli zapotrzebowanie, jakie generują 
zakłady pracy, szkoły i inne instytucje.  
 
- A jakie jeszcze istotne elementy trzeba brać pod uwagę przy planowaniu rozkładów? 
Takim składnikiem jest chociażby dobór czasu przejazdu całej trasy danej linii, uwzględniający 
powyższe uwarunkowania.  Rozkład jazdy prawie każdej linii w Toruniu zawiera różne czasy przejazdu 
w zależności od pory dnia – krótsze wczesnym rankiem i wieczorem, a także w dni wolne. Z kolei w 
godzinach szczytów komunikacyjnych - dłuższe. Czas przejazdu większości linii w Toruniu wynosi od 
25 do 35 minut, a różnice w przejazdach pomiędzy najkrótszym przebiegiem a najdłuższym wynoszą 
od 2 do nawet 7 minut.  Ważnym elementem przy ustalaniu godzin odjazdów i częstotliwości kursów 
są godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Tak samo jest w przypadku dostosowania rozkładu do 
zajęć szkolnych czy wykładów na uczelniach. Zaznaczyć trzeba, że wiele linii komunikacyjnych i 
poszczególnych kursów jest ukierunkowanych na dowóz młodzieży szkolnej i studentów.  
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- W jaki sposób pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej monitorują sytuację związaną z 
rozkładem jazdy? Jak wprowadzone są ewentualne korekty do niego? 
W wydziale jest wyznaczona do tego specjalna osoba. Sprawdza nie tylko zapełnienie poszczególnych 
kursów, ale również ich punktualność i proponuje optymalizację zmian w rozkładach jazdy. Na 
podstawie tych spostrzeżeń, wniosków mieszkańców i przekazywanych uwag, w MZK dokonywane są 
korekty. 
 
- Czy często następują zmiany w rozkładach w komunikacji miejskiej na terenie Torunia? 
Zmiany wprowadzone są w uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków organizatora, 
mieszkańców oraz MZK. Te uzasadnione przypadki to najczęściej opóźnienia przejazdu autobusów lub 
zbyt duże napełnienia pojazdów. Każda zmiana rozkładu jazdy wiąże się jednak ze zmianą godziny 
odjazdu z poszczególnych przystanków, a więc wymusza zmianę, którą zawsze odczuje pasażer, a 
najbardziej ten niezainteresowany zmianą rozkładu. Zmiany w rozkładach jazdy wprowadzane są 
również na czas realizacji robót drogowych i torowych. Obecnie takie sytuacje mamy na liniach 
tramwajowych nr 1 i 3 oraz autobusowych nr 16, 18, 27, 31 i 32 i mają związek odpowiednio z 
przestawieniem wiat na Alei Solidarności  i z przebudową ul. Szosa Chełmińska.   
 
-  Kiedy ostatnio przeprowadzono większą rewolucję w rozkładach jazdy? Czy w najbliższym czasie 
planujecie Państwo jakieś zmiany? 
Komunikacja miejska pełni służebną rolę na rzecz mieszkańców miasta i wprowadzanie 
rewolucyjnych rozwiązań nie jest wskazane. Zmiany w komunikacji miejskiej muszą być wprowadzane 
ewolucyjnie, żeby nie pojawił się chaos.  Na przykład wprowadzając nowe linie autobusowe przez 
most gen. E. Zawackiej, żaden z autobusów  kursujących starym mostem nie  zmienił trasy przejazdu. 
Obecnie pracujemy nad zmianami w sieci połączeń komunikacyjnych, jakie będziemy stopniowo 
wprowadzać w związku z tak zwaną remarszrutyzacją.  
 
- Co to oznacza? 
Zmiana tras linii autobusowych będzie wypadkową zmian w sieci komunikacji tramwajowej, 
szczególnie po uruchomieniu trasy w kierunku osiedla zwanego JAR. Wówczas oprócz linii 
obsługujących obszary pozbawione sieci tramwajowej, powstaną nowe linie dowożące, które będą 
transportowały mieszkańców. Wprowadzanie zmian będzie konsultowane i rozłożone na okres 
najbliższych kilku lat.  
 
-  Jakie modernizacje czekają komunikację miejską w Toruniu w najbliższych latach? 
Trwają prace projektowe dla budowy trasy tramwajowej do osiedla zwanego  JAR.  Planujemy, że 
nową trasą pojadą tramwaje dwóch linii, jedna z osiedla Na Skarpie, a druga z Bydgoskiego 
Przedmieścia. Oprócz nowej trasy przebudujemy istniejące torowiska tramwajowe, sieć trakcyjną 
m.in. przy ul. Bydgoskiej, Kraszewskiego i Szosie Lubickiej oraz  wybudujemy drugi węzeł 
przesiadkowy przy Pl. Rapackiego.  Planowany jest zakup kolejnych nowych tramwajów 
niskopodłogowych do obsługi nowej linii do osiedla zwanego JAR. W najbliższym czasie chcemy także 
zakupić tabor autobusowy - 12 autobusów hybrydowych i 6 elektrycznych. 

 



 
 

115 

 

Informacja na stronie Chillitorun.pl, 3 stycznia 2018 

 

 

Cały tekst: 

W nowym roku w Toruniu doszło do kilku zmian w opłatach za przewóz miejskim transportem 
publicznym. Teraz miasto zamierza wprowadzić szereg działań związanych z podniesieniem 
efektywności podróżowania liniami komunikacji miejskiej. “Remarszrutyzacja” będzie poprzedzona 
poznaniem opinii mieszkańców 

Urząd Miasta rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie organizacji linii autobusowych i 
tramwajowych w Toruniu. Poddane pod opinie mieszkańców będą następujące zagadnienia: 

• uwzględnienie w sieci transportowej Torunia nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla JAR, 
• wprowadzenie modułowych częstotliwości kursów (np. co: 10, 12, 15, 20, 30 i 60 minut), 

dzięki czemu autobusy konkretnych linii kursowałyby w poszczególnych godzinach w tych 
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samych odstępach czasowych, np. autobus linii nr 15 kursowałby co 20 minut w godzinach: 
7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 8:30,. 8:50, itd.), 

• wprowadzenie przemienności odjazdów na wspólnych odcinkach tras, 
• wyeliminowanie “dublowania się” tras tramwajowych i autobusowych, 
• zwiększenie częstotliwości kursów na głównych ciągach komunikacyjnych, 
• wprowadzenie linii osiedlowych dowożących do linii tramwajowych lub autobusowych o 

wysokich częstotliwościach kursów. 

Oficjalna strona Urzędu Miasta Torunia informuje także, że mieszkańcy będą mieli możliwość oceny 
propozycji rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia 
wahadłowej linii autobusowej przez most im. J.Piłsudskiego. Dzięki temu pasażerowie będący na 
lewobrzeżu mogliby dojeżdżać np. do Dworca Głównego, a później linią wahadłową do Alei 
Solidarności. Krótko ujmując, podróże w jedną lub drugą stronę należałoby pokonywać z 
przynajmniej pojedynczą przesiadką. 

Miasto czeka na opinie do 30 kwietnia 2018 roku, a można je przesyłać mailem na adres: 
konsultacje@um.torun.pl. Torunianie będą mogli także wziąć udział cyklu spotkań prezydenta 
Michała Zaleskiego z mieszkańcami. 
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Informacja na stronie Chillitorun.pl, 23 stycznia 2018 

 

Cały tekst: 

Trwa pierwszy etap konsultacji w ramach planowanej remarszrutyzacji toruńskiej komunikacji 
miejskiej 

Remarszrutyzacja to zestaw działań związanych z rozbudową i modyfikacją organizacji miejskiego 
transportu publicznego. Z uwagi na liczne drogowe inwestycje, budowę nowego osiedla czy rozrost 
lewobrzeża miasto planuje przekształcić nieco system komunikacji i sposób jej organizacji. W planach 
uwzględniono 

• powstanie w 2021 roku linii tramwajowej z Chełmińskiego Przedmieścia na JAR, 
• wprowadzenie modułowych częstotliwości kursów (np. co: 10, 12, 15, 20, 30 i 60 minut), tak 

by autobusy konkretnych linii kursowałyby w poszczególnych godzinach w tych samych 
odstępach czasowych, 
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• wprowadzenie przemienności odjazdów na wspólnych odcinkach tras, tj. cyklicznie 
powtarzających się, w miarę możliwości równych odstępów pomiędzy odjazdami 
poszczególnych  autobusów z danego przystanku, 

• wyeliminowanie dublowania się tras tramwajowych i autobusowych, 
• zwiększenie częstotliwości kursów na głównych ciągach komunikacyjnych, 
• wprowadzenie linii osiedlowych dowożących do linii tramwajowych lub autobusowych o 

wysokich częstotliwościach kursów. 

Pojawiło się też kilka innowacyjnych pomysłów, których realizacja nie jest wykluczona. Do Urzędu 
Miasta wpłynął choćby wniosek z propozycją rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym 
brzegu Wisły i  uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego. Według 
tej koncepcji autobusy kursujące po lewobrzeżu dojeżdżałyby na przykład do Dworca Głównego. Stąd 
zaś – do alei Solidarności, funkcjonowałaby linia wahadłowa. Natomiast autobusy na prawym brzegu 
Wisły dojeżdżałyby tylko do alei Solidarności. 

Ważna jest opinia mieszkańców. Swoje uwagi można wysyłać drogą mailową na 
adres: konsultacje@um.torun.pl. Deadline to 30 kwietnia 2018. 
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Informacja w radio GRA,  3 stycznia 2018 r.  

 

Cały tekst: 

Na nowych torach pojawią się nowe linie - jak skomunikują miasto? Urzędnicy przedstawiają 
pierwsze projekty i proszą mieszkańców o opinie.  

Chodzi, m.in. o wprowadzenie nowej linii tramwajowej na jar, tam miałyby dojeżdżać linie nr 6  ze 
Skarpy i 7 z Motoareny. Jest także pomysł modułowych częstotliwości kursów, np. autobusów linii nr 
22 jeździłby w poszczególnych godzinach, w tych samych odstępach czasowych, np. co pol godziny. 
Magistrat chce także wprowadzić przemienność kursów, czy odrzucić przypadki, gdzie nakładają się 
trasy tramwajowe i autobusowe. Pod dyskusję poddają także aspekt zwiększenia częstotliwości 
kursów na głównych ciągach komunikacyjnych i wprowadzenie linii osiedlowych, które dowoziłoby 
mieszkańców do linii tramwajowych ,czy autobusowych, które często kursują. Urzędnicy chcą także 
dowiedzieć się, czy macie propozycje zmian w przebiegu tras autobusów. Do urzędu miasta wpłynął 
także pomysł rozdzielenia komunikacji na lewym oraz prawym brzegu Wisły i uruchomienia 
wahadłowej linii autobusowej przez most im. J. Piłsudskiego. Jeśli chcecie wypowiedzieć się, w 
którymkolwiek z tych tematów wystarczy, że napiszecie na adres konsultacje@um.torun.pl, czas na 
to macie także do 30 kwietnia tego roku. 

Dodam, że jest także możliwość spotkania się z Prezydentem i urzędnikami podczas cyklu spotkań w 
ramach konsultacji społecznych, a one rozpoczną w drugiej połowie lutego. 
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Informacja  w Gazecie Wyborczej, 25 stycznia 2018 

 

Cały tekst: 

Co mieszkańcy sądzą o rozdzieleniu komunikacji na lewym i prawym brzegu Wisły? Jak oceniają 
wprowadzenie linii osiedlowych oraz modułowych częstotliwości kursów? Rozpoczęły się konsultacje 
społeczne na temat zmian w organizacji miejskiego transportu publicznego. Głos ma każdy  
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Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu  

Transport publiczny w Toruniu czekają spore zmiany. Zanim jednak nastąpią, magistrat chce poznać 
opinie mieszkańców, dlatego rozpoczyna konsultacje społeczne na ten temat. 

– Powstały nowe osiedla mieszkaniowe, zwiększyła się liczba osób zamieszkujących lewobrzeżną 
część miasta, pojawiły się nowe odcinki szkieletowego układu drogowego: most gen. Zawackiej czy 
trasa średnicowa północna. Wpłynęło to znacząco na sposób przemieszczania się po mieście, w tym 
także na funkcjonowanie komunikacji miejskiej – tłumaczy Anna Kulbicka-Tondel, rzeczniczka 
prezydenta miasta. – To wszystko skłania do rozpoczęcia dyskusji na temat przyszłego kształtu sieci 
komunikacji miejskiej, sposobu organizacji przejazdów na poszczególnych liniach czy też wzajemnych 
relacji pomiędzy tymi liniami. 

Urzędnicy chcą poznać zdanie mieszkańców m.in. na temat tramwajów prowadzących na osiedle JAR. 
Jest propozycja, by kursowały tam dwie linie: nr 6 z osiedla Na Skarpie oraz nr 7 z pętli przy 
Motoarenie. Obie łączyłyby się na węźle w al. Solidarności, dalej przez Szosę Chełmińską i ul. Długą, 
Legionów, Polną oraz Watzenrodego docierałyby do osiedla JAR. 

Wśród tematów do dyskusji jest też wprowadzenie modułowych częstotliwości kursów, dzięki czemu 
autobusy konkretnych linii jeździłyby w poszczególnych godzinach w tych samych odstępach 
czasowych, np. „piętnastka” odjeżdżałaby stale co 20 minut: o godz.: 7.10, 7.30, 7.50, 8.10, 8.30, 8.50 
itd. 

Magistrat planuje także przemienne odjazdy na wspólnych odcinkach tras, czyli wprowadzenie 
równych odstępów pomiędzy kursami poszczególnych autobusów z danego przystanku. Chce też 
wyeliminować dublowanie się tras tramwajowych i autobusowych, proponuje zwiększenie 
częstotliwości kursów na najbardziej uczęszczanych trasach oraz utworzenie linii osiedlowych. 

Do urzędu miasta wpłynął również wniosek z propozycją rozdzielenia komunikacji na lewym oraz 
prawym brzegu Wisły i uruchomienia wahadłowej linii autobusowej przez most im. Piłsudskiego. 
Według tej koncepcji autobusy kursujące na Podgórzu dojeżdżałyby np. do Dworca Głównego, do al. 
Solidarności zaś funkcjonowałaby linia wahadłowa. Z kolei autobusy na prawym brzegu Wisły 
dojeżdżałyby tylko do al. Solidarności. 

– Przejazdy wykonywane obecnie jednym autobusem należałoby pokonać przynajmniej z jedną 
przesiadką. Pomysł ten wpłynąłby rewolucyjnie na możliwości korzystania z transportu publicznego w 
Toruniu, stąd zadecydowano, że zostanie on poddany konsultacjom społecznym – wyjaśnia Kulbicka-
Tondel. 

Pierwszy etap konsultacji zakończy się 30 kwietnia. Do tego czasu opinie, uwagi i propozycje na temat 
organizacji komunikacji publicznej należy przesłać mailem na adres: konsultacje@um.torun.pl. Można 
też poczekać na rozpoczęcie cyklu spotkań prezydenta Michała Zaleskiego z mieszkańcami (od drugiej 
połowy lutego) i wówczas przekazać swoje wskazówki. Po zebraniu opinii torunian i ich analizie 
rozpocznie się kolejny etap konsultacji, w którym zostaną przedstawione konkretne propozycje 
rozwiązań. 

Czekamy na opinie 

Jak ma wyglądać komunikacja miejska? Czekamy na opinie, uwagi i propozycje. E-mail: 
redakcja@torun.agora.pl 
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Informacja na stronie dziendobrytorun.pl, 3 stycznia 2018 

 

Cały tekst: 

Rozpoczynają się szerokie konsultacje społeczne dotyczące nowej organizacji linii autobusowych i 
tramwajowych w Toruniu. Każdy torunianin będzie mógł mieć wpływ na przyszły kształt sieci 
komunikacji miejskiej. 

Postulaty dotyczące daleko idących zmian w komunikacji miejskiej w Toruniu pojawiają się już od 
wielu lat. Do tej pory modyfikacje były zaledwie kosmetyczne i związane głównie z oddaniem do 
użytku nowych inwestycji. Komunikację miejską kilka lat temu przeorganizowało m.in. otwarcie 
nowego mostu drogowego czy trasy średnicowej, a także uruchomienie nowej linii tramwajowej do 
miasteczka uniwersyteckiego. 
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Miejscy urzędnicy zdecydowali jednak, że nadszedł już czas na zupełnie nową organizację linii 
autobusowych i tramwajowych. Chodzi o tzw. remarszturyzację, czyli zestaw działań związanych z 
rozbudową i modyfikacją organizacji miejskiego transportu publicznego. 

Ten proces nie odbędzie się bez udziału mieszkańców Torunia. Urząd miasta ogłosił właśnie szerokie 
konsultacje społeczne, które potrwają aż do końca kwietnia 2018 r. Będą one dotyczyć nie tylko 
przyszłego kształtu sieci komunikacji miejskiej, ale także organizacji przejazdów na poszczególnych 
liniach i wzajemnych relacjach pomiędzy liniami.  

Jakie zmiany proponują miejscy urzędnicy? W ramach konsultacji chcą przedyskutować z torunianami 
funkcjonowanie planowanej linii tramwajowej na osiedle JAR. Do północnego Torunia miałyby 
kursować dwie nowe linie - nr 6 ze Skarpy i nr 7 z Motoareny. 

- Trasy obu linii łączyłyby się na węźle w al. Solidarności i dalej przez Szosę Chełmińską i ulicami 
Długą, Legionów, Polną oraz Watzenrodego obie linie docierałyby do osiedla JAR - proponują miejscy 
urzędnicy. 

Magistrat zamierza też wprowadzić modułowe częstotliwości kursów. Autobusy jeździłyby w 
poszczególnych godzinach w tych samych odstępach czasowych, np. co 10, 15, 20 lub 60 minut. 
Dzięki temu łatwiej byłoby zapamiętać godzinę odjazdu. Urzędnicy chcą też zwiększyć częstotliwość 
kursów na głównych trasach, wyeliminować dublujące się trasy tramwajowe i autobusowe, a 
także wprowadzić przemienność odjazdów na wspólnych odcinkach tras (tak żeby autobusy kursujące 
na wspólnych odcinkach nie odjeżdżały z danego przystanku o podobnej porze). 

Nowością mają być linie osiedlowe, które miałyby dowozić pasażerów do linii tramwajowych lub 
autobusowych o wysokich częstotliwościach kursów. W taki sposób może zostać zorganizowana 
także cała komunikacja miejska na lewobrzeżu. Podczas konsultacji społecznych zostanie 
przedyskutowany wniosek, który wpłynął do urzędu miasta, żeby rozdzielić komunikację na lewym i 
prawym brzegu Wisły. 

- Według tej koncepcji autobusy kursujące po lewobrzeżu dojeżdżałyby na przykład do Dworca 
Głównego - informują urzędnicy. - Stąd zaś - do alei Solidarności, funkcjonowałaby linia wahadłowa. 
Natomiast autobusy na prawym brzegu Wisły dojeżdżałyby tylko do alei Solidarności. Zatem podróże 
wykonywane obecnie jednym autobusem należałoby pokonać przynajmniej z jedną przesiadką. 

Jak będą wyglądać konsultacje? Urzędnicy do końca kwietnia będą czekać na opinie, uwagi i 
propozycje mieszkańców. Można je przesyłać na adres: konsultacje@um.torun.pl. Swoimi refleksjami 
na temat komunikacji miejskiej i proponowanych zmian będzie można podzielić się także podczas 
tegorocznego cyklu osiedlowych spotkań z prezydentem Torunia, które odbędą się w drugiej 
połowie lutego i w marcu 2018 r. 

Po zebraniu opinii urzędnicy zajmą się ich analizą, a wynikające z nich propozycje zostaną 
przedstawione mieszkańcom podczas drugiego etapu konsultacji społecznych. 
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Informacja na forum , 23 stycznia 2018 
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Informacje na stronie twoje-miasto.pl, 26 stycznia 2018 
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Informacje na stronie twoje-miasto.pl, 25 kwietnia 2018 
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Informacje na fanpage’u Gdzieś w Toruniu, 23 stycznia 2018 r. 
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Artykuł w Gazecie Nowości,  22 stycznia 2018 
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Informacje w Gazecie Nowości,  22 stycznia 2018 
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Informacje w Gazecie Nowości,  22 stycznia 2018 
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Artykuł w Gazecie Nowości,  22 stycznia 2018 
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Artykuł na stronie InfoShip,  12 października 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 


