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Termin 
 

 
 6 kwietnia – 6 maja 2022 r.  

  
 
Organizatorzy 
 
 
 
 
 
Przedmiot 
konsultacji 
 

 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy  
z Wydziałem Gospodarki Komunalnej  

 

Komunikacja miejska jest jednym z czynników wpływających na 
komfort życia w mieście. Odpowiednia ilość linii autobusowych i 
tramwajowych oraz możliwość szybkiego podróżowania pomiędzy 
poszczególnymi osiedlami oraz miejscami ważnymi z punktu widzenia 
mieszkańca miasta to wyznaczniki dobrze zarządzanego systemu 
komunikacyjnego. Chcieliśmy zapytać torunian, jakie mają propozycje 
i uwagi dotyczące przebiegu i częstotliwości kursowania linii 
komunikacji miejskiej.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Akcja 
informacyjno
-promocyjna 

 
 
 
 
 

 
 
 

Przebieg 
konsultacji 

 
 
 
 

 
 
Koszty 

 
 

Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców. Zastosowano następujące narzędzia 
komunikacyjne: 
 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: 

www.torun.pl,www.konsultacje.torun.pl, www.bip.torun.pl 
 informacje przesłane toruńskim radom okręgów, organizacjom 

pozarządowym oraz radnym  Miasta Torunia 
 informacje w mediach lokalnych 
 plakaty na wiatach przystankowych na lewobrzeżu 

 
 
 
 
 
Konsultacje internetowe 
   Do 6 maja  2022 r. można było przesyłać uwagi drogą elektroniczną. 
513 mieszkańców, 1 organizacja pozarządowa zgłosili uwagi. W 
kolejnym etapie 6 rad okręgów zaopiniowało zgłoszone postulaty.  
 
 
 
- projekt graficzny plakatu: 848,70 zł brutto  
- ekspozycja plakatów w autobusach: 1.230,00 zł brutto 
- druk plakatów: 452,03 brutto 
razem: 2.530,73 zł brutto 



 
 

 

 

Uwagi 

Dane osobowe oraz fragmenty tekstu wskazujące na autora tekstu zostały zanonimizowane z uwagi na ochronę prywatności osoby fizycznej na 
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (anonimizacji  dokonała Magdalena Kamińska – pracownik Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Informacji) 

Uwagi zgłoszone w procesie konsultacyjnym skatalogowane jako korekta rozkładu jazdy. 

l.p. Wniesione uwagi Kategoria Dotyczy linii nr 

1 Proszę o modyfikację godziny odjazdu linii 46 z przystanku Rubinkowo II w kierunku Obrowo z 
godziny 20.00 na 20.20. Wielu potencjalnych pasażerów zmuszonych jest szukać alternatywnych 
środków transportu, gdyż kończąc prace o 20.00 w żaden sposób nie mogą zdążyć na ten autobus. 
Niejednokrotnie pozostaje im czekać na ostatnie połączenie! Dodatkowo (*i to nie jest odosobniony 
przypadek), autobus ten opuszcza początkowy przystanek przed 20.00, czyli przed czasem! 

korekta 
rozkładu 46   

2 Poprawa rozkładów tak, aby obie linie kursowały z częstotliwością co 20 minut (naprzemiennie co 10 
min) w całym rozkładzie.  

korekta 
rozkładu 10 20  

3 Zwiększenie częstotliwości do co 20 minut w całym rozkładzie, również poza szczytem i w weekendy.  korekta 
rozkładu 11 36  

4 Skomunikowanie z linią 36 umożliwiając przesiadanie się na węźle Rapackiego z 11 na 36 w stronę 
Portu Drzewnego/Rozgart i z 36 na 11 w stronę Czerniewic umożliwiając dojazd do UMK i firm 
zlokalizowanych w zachodniej części miasta. 

korekta 
rozkładu 11 36  

5 Zwiększenie częstotliwości do 2 kursów na godzinę w całym rozkładzie i w weekendy umożliwiając 
dojazd do galerii handlowej (obecnie nikt nie czeka godziny, a jedzie przez całe miasto).  

korekta 
rozkładu 19   

6 Poprawa skomunikowania z 44 na przystanku Rypińska.  korekta 
rozkładu 19 44  

7 Poprawa rozkładów tak, aby obie linie kursowały z częstotliwością co 20 minut (naprzemiennie co 10 korekta 20 10  



 
 

 

min) w całym rozkładzie. rozkładu 
8 Większe uwzględnieniu przejazdu kolejowego przy planowaniu rozkładów.  korekta 

rozkładu 29   

9 Zwiększenie częstotliwości do co 20 minut, również poza szczytem i w weekendy.  korekta 
rozkładu 36   

10 Skomunikowanie z linią 11 umożliwiając przesiadanie się na węźle Rapackiego z 11 na 36 w stronę 
Portu Drzewnego/Rozgart i z 36 na 11 w stronę Czerniewic umożliwiając dojazd do UMK i firm 
zlokalizowanych w zachodniej części miasta 

korekta 
rozkładu 36 11  

11 Poprawa skomunikowania z 19 na przystanku Rypińska. korekta 
rozkładu 44 19  

12 Istotną kwestią jest też rozluźnienie rozkładów. Aktualnie, dobrze zrobiony jest rozkład linii 11, bo ta 
raczej nie ma opóźnień, co jest dolegliwością większości innych linii i co wynika ze zbyt krótkich 
czasów przejazdów między przystankami. 

korekta 
rozkładu 

   

13 Problemem są często pokrywające się kursy linii numer 11 i 36 w kierunku ulicy Gagarina, często jadą 
dwa autobusy naraz, a później trzeba czekać 30 minut na kolejny.  

korekta 
rozkładu 11   

14 Chciałabym zgłosić potrzebę częstszego kursowania autobusów z i na lewobrzeże. Osobiście głównie 
korzystam z połączenia Stawki-Na Skarpie (czyli linie 44 i 29) i przerwy pomiędzy jednym połączeniem 
a drugim wynoszą ok. 25 min (czyli pomiędzy jednym połączeniem tej samej linii a drugim ok. 50 
min).  
Lewobrzeże rozrasta się w szalonym tempie i widać coraz większą potrzebę skomunikowania lewej 
strony Torunia z prawą (przydałaby się też jakaś kampania informacyjna, że lewobrzeże to nie tylko 
Podgórz i że to nie koniec świata, bo często z takim przeświadczeniem się spotykam ;) 
Równocześnie chciałabym pochwalić, że większość autobusów jakimi podróżowałam były 
niskopodłogowe, co dla młodej mamy z wózkiem jest koniecznością. 

korekta 
rozkładu 

   

15 Prosimy o więcej kursów linii nr 19. Autobusów jest za mało i często są pełne. Kursów potrzeba 2-3 na 
godzinę. 

korekta 
rozkładu 19   

16 Zwiększenie częstotliwości linii nocnych, pandemii już nie ma a rozkłady jazdy takowe zostały. 2 kursy 
w stronę Czerniewic to jakiś żart. 

korekta 
rozkładu 

   

17 Dołożenie chociaż jednego autobusu do linii nr 13 i wydłużenie jej do starej pętli przy Dworcu 
Wschodnim. Wielu mieszkańców tamtejszych okolic niestety ucierpiało z powodu zmiany trasy 

korekta 
rozkładu 13   



 
 

 

18 Zrobienie coś z czasem przejazdu linii nr. 23, gdyż kierowcy muszą stać po parę minut na każdym 
przystanku w oczekiwaniu na czas rozkładowy, jadąc i tak bardzo powoli. 

korekta 
rozkładu 23   

19 Powrót wszystkich rozkładów do okresu przed pandemią, w której w sposób zrozumiały 
ograniczyliście kursy, ale drodzy Państwo urzędnicy - pobudka- Pandemii już nie ma, naprawdę 
proponuję przejechać się zatłoczonymi autobusami i przekonania się na własnej skórze jaka to 
przyjemność!! 

korekta 
rozkładu 

   

20 Sugeruję aby dodać autobus 46 o godzinie 21.45. 
Nie ma możliwości zdążyć na obecny pracując jak mnóstwo ludzi w Płazie,do 21.00 
Trzeba czekać półtorej godziny na ostatni autobus w kierunku Osieka.  
Bardzo dużo ludzi jest ze strony Osieka. Wieczorem to jest jakaś partyzantka z powrotem do domu. 
Ten jeden autobus rozwiązałby ten problem. 

korekta 
rozkładu 46   

21 Zwracam się z prośbą o uruchomienie dodatkowego kursu linii nr 23 w godzinach 7-7:30 (ulica 
Turystyczna w Kaszczorku-dojazd do szkoły jest utrudniony z powodu przepełnienia autobusu między 
innymi uczniami). Dodatkowo brakuje kursów autobusu 23 z Placu św. Katarzyny między 14:00-14:43, 
zatem powrót ze szkoły jest również utrudniony.  

korekta 
rozkładu 23   

22 Przydało się więcej kursów trasa 46, no i punktualne przyjazdy autobusu 46 o godzinie 16:40 w stronę 
Torunia. Notorycznie przyjeżdża 20 do 30 min później  

korekta 
rozkładu 46   

23 Rekomenduję zwiększenie częstotliwości autobusów linii 10 oraz 20 (z Podgórza na Jar / Forteczną) w 
godzinach porannych. Codziennie wsiadam do autobusu na przystanku Kręta o 7.25. Z każdym 
kolejnym dniem obserwuję coraz większe zatłoczenie (coraz więcej dzieci i młodzieży porusza się 
komunikacją). Po dojechaniu na przystanek Hallera, w środku panuje wielki ścisk. Komfort przejazdu 
mocno się zmniejszył. Myślę, że nie tylko ja, ale także inni podróżujący rozważają rezygnację z 
jeżdżenia autobusem na rzecz samochodu. 

korekta 
rozkładu 10 20  

24 Jako mieszkańcy Czerniewic bardzo prosimy o zwiększenie ilości kursów linii nr 19. 
Linia ta pozwala nam dojechać do przychodni wojskowych na Dąbrowskiego, dzieciom do szkół 
(liceum nr 10, szkoły na Targowej, na Bażyńskich, do Copernicus).  
Od lat czekamy na, żeby nasze osiedle było lepiej połączone z miastem. Linia nr 19 jest naszą 
nadzieją, tym bardziej, że zmniejszono autobusy 11 i nie ma linii nr 38. 

korekta 
rozkładu 19 11  



 
 

 

25 Czy istnieje możliwość zwiększenia kursowania linii 23 w godzinach szczytu jeden autobus co 40 
minut to stanowczo za mało kursów tym bardziej że każdy autobus w godzinach szczytu jest 
wypełniony po same brzegi 

korekta 
rozkładu 23   

26 Proponuję zwiększenie liczby kursów autobusów nr 16 w kierunku olimpijskiej z wrzosów i w stronę 
przeciwna. 
W dni powszednie ostatni kurs jedzie chwilę po 16 z przystanku hurtowo n/ż a co z. Osobami które. 
Pracują na ulicy Polnej i muszą wieczorem iść na drugi koniec ulicy by dostać się jakimś busem np. Na 
koniuchy czy rubinkowo. Proponuję zwiększenie liczby kursów do godz. 20 co znacznie ułatwi innym 
pasażerom przedostanie się do ważnych części miasta. 

korekta 
rozkładu 16   

27 Poprosimy aby autobus linii 45 kursował częściej zwłaszcza popołudniu np. o 14.45 z Rubinowa 
dodatkowy kurs  

korekta 
rozkładu 45   

28 Bardzo często spotykam się z tym, że linie autobusowe takie jak np. 25 zaczynające kurs na 
przystanku "Uniwersytet" odjeżdżają o godzinach niespójnych z godzinami zajęć. Zajęcia na całym 
uniwersytecie odbywają się w stałych blokach, więc zajęcia  a każdym wydziale kończą się od 9:30 
włącznie co godzinę i 45 minut. Dlatego też uważam za zasadne dopasowanie niektórych linii 
autobusowych, a zwłaszcza linii 25 która patrząc na jej obecny rozkład jest linią obsługującą głównie 
studentów do aktualnych godzin, o które kończymy zajęcia. Dlatego też uważam, że kluczowe jest 
ustawienie godzin odjazdów na godziny 9:40 (10 minut na możliwość dojścia na przystanek z każdego 
wydziału), 11:25, 13:10 i tak dalej. Oczywiście, odjazdów musi być więcej i nie mam nic przeciwko 
nim, ale odjazdy o w/w godzinach są absolutnie elementarne 

korekta 
rozkładu 25   

29 Zwiększenie częstotliwości linii nr 19 - linia ta stanowi bardzo ważne polaczenie z centrum Torunia, w 
tym osiedlem mokrym, dojeżdżają nią osoby do pracy z dużego osiedla Czerniewice, a dodatkowo do 
pracy do biur położonych przy Włocławskiej. Tereny te się ciągle rozwijają i już teraz w godzinach 
porannych i popołudniowych jest mało połączeń. 

korekta 
rozkładu 19   

30 Nie rozumiem również tak rzadkiego kursowania linii nr 15, która komunikuje m.in. Rubinkowo z 
Bydgoskim Przedmieściem. 

korekta 
rozkładu 15   

31 Kolejną alternatywą jest zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu linii 35 w kierunku Krobii, 
osoby z liceów Toruńskich poza tymi znajdującymi się obok przystanku jak I,IV i X L.O. muszą dojechać 
do przystanków by wsiąść do autobusu 35, co powoduje opóźnienie i nie wyrobienie się na autobus 
jadący do Krobii, zwiększenie ilości kursów na Krobię w godzinach popołudniowych, kończących 
lekcje, na pewno ułatwiło by powroty do domu.  

korekta 
rozkładu 35   



 
 

 

32 Rozkład autobusu numer 20 to jakiś żart notorycznie autobus się spóźnia plus jest cały zapełniony 
człowiek wchodzi na człowieka. To śmieszne że np. O godzinie 16 jest tylko jeden autobus 16.14(który 
o ironio ciągle się spóźnia i jest 16.20 bądź 16.40) więcej przykładów nie będę podawać chociaż jest 
ich mnóstwo mam nadzieję że chociaż z tym coś Państwo zrobią, mogliby Państwo zwiększyć ilość 
autobusów tej linii zmniejszyło by to ilość pasażerów w autobusach i miło by było przestać się 
codziennie denerwować na MZK w Toruniu.  

korekta 
rozkładu 20   

33 W dni powszednie , szczególnie w godzinach szczytu, porannych jak i ok godziny 15 w autobusie jest 
strasznie tłoczno, zdarza się, że kierowca ma problem z zamknięciem drzwi, a dość często ludzie nie 
mają gdzie wziąć,  prosiłabym aby pod uwagę wzięto moja propozycje aby autobusy kursujące w 
godzinach szczytu jeździły przegubowe, aby poprawić komfort jazdy. 

korekta 
rozkładu 35   

34 Jestem mieszkanka lewobrzeża i codziennie dojeżdżam do pracy autobusem  linii 29. Autobus tej linii 
jest zawsze rano bardzo zatłoczony. W związku z tym, że po tej stronie powstaje wiele nowych 
mieszkań uważam, że warto byłoby zwiększyć częstotliwość odjazdów tej linii w godzinach 7-8 oraz 
13-15. Poprawiłoby to bardzo komfort użytkowników komunikacji miejskiej. 

korekta 
rozkładu 29   

35 Powinno być więcej autobusów odjeżdżających z Dworca Głównego (kolejowego) w kierunku Alei 
Solidarności, a później Wrzosów. Autobus 27 jeździ za rzadko, szczególnie w weekendy, gdzie pojawia 
się czasem co 20 minut i dłużej. Często korzystam z kolei, więc w momencie gdy chcę wrócić do domu 
moim jedynym wyjściem jest taksówka. Autobus ten powinien jeździć częściej i to nie tylko moja 
opinia - dobrze byłoby gdyby pojawiał się co 10/15 minut. 

korekta 
rozkładu 

   

36 Wnoszę o zwiększenie częstotliwości kursów linii 25 spod hali sportowej na Bema w kierunku 
Grudziądzkiej (Szczanieckiego i dalej) Ludzie z osiedla Bema często nie wiedzą czym jeździć do pracy 
na Grudziądzkiej, bo nic oprócz autobusu linii 25 tam nie jeździ... Chodzi o odcinek Bema (hala 
sportowa) do Grudziądzkiej 100-140. Ewentualnie dołożenie jakiejś linii, która by tam kursowała (w 
kierunku Auchan-Kometa). Chodzi o to, by spod hali sportowej do okolic Grudziądzkiej jeździły 
autobusy między 7 a 17 i z powrotem (ze Szczanieckiego do Hali Sportowej Bema).  

korekta 
rozkładu 25   

37 Ponadto autobus nr 12 kursuje za rzadko jak ucieknie z  Rudaku trzeba długo po wyjściu z przychodni 
czekać na następny . 

korekta 
rozkładu 12   

38 Autobus nr 13 jedzie zaraz po 12 odjeżdżają dwa prawie w jednakowym czasie a przecież autobus 13 
nr jedzie tylko do garnizonu nie musi być połączony z innymi i nie widzę żadnej przeszkody żeby 
jeździł później wtedy nie trzeba długo czekać a tak jak uciekną trzeba do 40 min czekać żeby wyjechać 
z Podgórskiej do miasta  

korekta 
rozkładu 13   



 
 

 

39 Moja propozycja jest zmiana rozkładu jazdy autobusu 30 lub 20. Z przystanku Hallera autobus 
odjeżdża o 4.56 często się spóźnia przez to nie zdążam z koleżanką się przesiąść na 22,21,30 
ponieważ wszystkie to autobusy odjeżdżają z Alei Solidarności o podobnej godzinie 5.01, 5.02 w 
stronę rubinkowa i trzeba czekać na 35, które i tak codziennie przyjeżdża spóźnione. Wystarczyłoby 
przywrócić autobus nr 30 tak jak jeździł wcześniej czyli 5.09 lub przyspieszyć autobus nr 20 chociaż o 
2 minuty tak żeby odjeżdżał o 4.54. 

korekta 
rozkładu 30 20  

40 Zauważyłam znaczne obciążenie linii autobusowych nr 26, 34 i 40. Autobusy te jeżdżą na trasie szkół 
średnich i uniwersytetu, więc zwykle autobusy są przepełnione w godz. 12- 18. Chciałam prosić o 
zwiększenie częstotliwości tych autobusów w tygodniu.  

korekta 
rozkładu 26 34 40 

41 Zwiększenie częstotliwości linii 15/dodanie nowej linii od Przy Lesie, przez Plac Skalskiego, 
Broniewskiego, Kraszewskiego, Aleja Solidarności, Dąbrowskiego/Szumana, Plac św. Katarzyny, 
Warszawska, Traugutta, Lubicka, Szosa Lubicka, do ul. Przelot 

korekta 
rozkładu 15   

42 Linie nocne są bardzo rzadko, więc korzystanie z nich jest bardzo utrudnione, stąd prawdopodobnie 
małe ich obłożenie - warto byłoby zwiększyć ich częstotliwość, zwłaszcza z okolic Starego Miasta 

korekta 
rozkładu 

   

43 Proszę o zwiększenie ilości godzin jazdy autobusu nr 36 Rozgarty-Szybińska w godzinach 11 oraz 18. korekta 
rozkładu 36   

44 Chciałabym zgłosić ,ze autobusy 11 i  36  w godzinach porannych tj. 7:28 z przystanku stawki są 
przepełnione. Na lewobrzeżu powstają nowe osiedla, zamieszkuje tam coraz większa liczba ludzi, 
natomiast połączenia autobusowe są mocno ograniczone. W godzinach 
popołudniowych/wieczornych są to maksymalnie 2 autobusy na 1 h, jest to uciążliwe dla chcących 
skorzystać z komunikacji miejskiej. 

korekta 
rozkładu 11 36  

45 Moją propozycją dotyczącą zmian w komunikacji miejskiej jest po lepsze skomunikowanie osiedla 
przy Ul. Podgórskiej/Gerwazego osiedle to posiada coraz więcej mieszkańców i coraz więcej bloków a 
jedyne autobusy przejeżdżające przez ten przystanek to 12 i 13 z czego jeden z nich kursuje co 
godzinę.  
Proponuję skomunikowanie łączące ten przystanek bezpośrednio z osiedlem Stawki i Podgórz co 
pozwoli na wygodne i szybkie przedostanie się wielu ludzi w te rejony bez konieczności przesiadania 
się lub dojścia ponad pół kilometra na przystanki z większa ilością komunikacji!!! 

korekta 
rozkładu 12 13  

46 Proszę o zwiększenie ilości godzin jazdy autobusu nr. 36 Rozgarty- Szubińska w godzinach 14 i 18 korekta 
rozkładu 36   

47 Linia nr 35. Jeszcze jedno połączenie między godziną 21:00 a 22:00 w kierunku Lubicza. korekta 35   



 
 

 

rozkładu 
48 Jeśli to możliwe proponuję, żeby w godzinach szczytu (po 15:00) na linii 35 w kierunku Lubicza 

kursował "podwójny" autobus (z uwagi na bardzo dużą liczbę pasażerów). 
korekta 
rozkładu 35   

49 Zwiększenie czasu przejazdu autobusu linii numer 35 między Lubiczem Górnym, a Lubiczem Dolnym, 
prośbę zmiany motywuję spóźnianiem się autobusu nawet o 15 minut w godzinach porannych i 
godzinach popołudniowych. 

korekta 
rozkładu 35   

50 Proszę o powrót rozkładu jazdy autobusów nr 34 do tego co był przed pandemią. Kończę pracę o 
22.00 i na przystanku Wielki Rów w kierunku Olimpijskiej czekam i to nie tylko ja 25 minut. Wcześniej 
autobus odjeżdżał z tego przystanku 9 po 22. Proszę o powrót do tego rozkładu. 

korekta 
rozkładu 34   

51 Linia 46 
Rano zdecydowanie za mało kursów kierunek na Toruń 
Dzieci jadą do szkół autobusem o 06.35 są w Toruniu 07.10 i czekają po 50 minut na zajęcia 
Brakuje ewidentnie autobusu o 07.00 lub 07.15 
Wracając z szkoły Również kursy co godzina są 
Trzeba długo czekać na autobus 
Wieczorem natomiast brakuje autobusu około 21:00 
Jest powrót z Torunia 18.20 
20.00 
23.50 
Trochę za duża rozbieżność 
Kończąc pracę o 18:00 czy poczekać na autobus aż do 20:00 
Natomiast młodzież musi wracać o 20:00 bo 23:50 już jest za późno 
Sobota niedziela porażka 
Do Torunia można jechać o 09 lub o 12.50 
Prosiłabym o zwiększenie częstotliwości kursów 

korekta 
rozkładu 46   



 
 

 

52 W nawiązaniu do propozycji składania wniosków o zmiany w kursowaniu autobusów chciałabym 
zasugerować zwiększenie liczby, częstotliwości kursowania autobusu nr 46, ze względu na 
zwiększającą się liczbę mieszkańców Osieka, Dzikowa, Silna. Poranne autobusy są przepełnione do 
tego stopnia, ze niekiedy mieszkańcy już na 3-4 przystanku w stronę Torunia nie są w stanie wsiąść do 
autobusu. Podobnie sytuacja wygląda popołudniami, w drodze powrotnej. Kolejny autobus 
przyjeżdża średnio po 2 godzinach, wedle rozkładu jazdy.  

korekta 
rozkładu 46   

53 Bardzo proszę o przywrócenie linii 22 na cały dzień  korekta 
rozkładu 22   

54 Chciałabym zgłosić potrzebę zwiększenia kursów linii autobusowej 46. Obecnie kursy są bardzo 
rzadko (a w szczególności problem można odczuć w weekend). Już w Obrowie zapełniają się 
wszystkie miejsca dziećmi jeżdżącymi do szkół, to samo w godzinach 12-16 z Torunia. Dużo ludzi 
pracuje na 3 zmiany a MZK podróży do pracy nie ułatwia. Dla przykładu: aby dojechać do pracy na 22 
muszę jechać autobusem o 19:46, schodzę z nocki o godzinie 6 w sobotę i muszę czekać na 10:04 lub 
jechać "dookoła" autobusem linii 45 o 8:04. 

korekta 
rozkładu 46   

55 Moim zdaniem powinno być więcej autobus ze Stawek do prawobrzeżnej części Torunia. W 
szczególności do galerii Copernicus (przy okazji na garbaty mostek) oraz do galerii Plaza. Ze Stawek 
przydałyby się również autobusy w dalsze części Torunia np. osiedle Jar. Autobus nr 22 powinien tez 
jeździć cały dzień, a nie tylko przez jego część. 

korekta 
rozkładu 22   

56 Ja w sprawie linii 35  KROBIA. Układając nowy rozkład jazdy powinniście brać pod uwagę ludzi 
pracujących przeważnie w godzinach 6.00=14.00, 14.00=22.00 i 10.00=18.00.Wiadomo ,że nigdy nie 
będzie dobrze bo wszystkim się nie dogodzi. WAŻNE opinie informacje posiadają kierowcy jeżdżący 
linią 35.ONI wiedzą w jakich warunkach podróżujemy ,ściśnięci jak śledzie. Często mają problemy z 
zamknięciem drzwi. Powroty z rannej zmiany i powroty młodzieży ze szkoły to KOSZMAR. Główna 
przyczyna tkwi z połączeniem z KROBI na zmianę popołudniową. Autobus 13.12 początkowo jeździł 
tylko w dni nauki szkolnej, od jakiegoś czasu jeździ codziennie. Ale po co takie połączenie jak człowiek 
z niego nie korzysta bo na 14.00 do centrum miasta nie dojadą,12.50 gdyby jechał z KROBI to jeszcze 
rozumie, że można zdążyć, biorąc pod uwagę korki. POWRÓT do domu z popołudniówki też fatalny 
,22.08 też powinien jechać do KROBI. Wieczorem człowiek zmęczony po pracy musi robić jeszcze  
spacer z LUBICZA do KROBI. Najlepszym rozwiązaniem byłoby puścić autobus do KROBI jeden na 
godzinę. Irytująca jest przerwa między kursami np.7.34,a następny autobus 10.25 porażka nie 
wspomnę o sobocie. W SOBOTY LUDZIE PRACUJĄ NORMALNIE NA DWIE ZMIANY. Złe połączenia 
komunikacyjne mają duży wpływ na słynne korki. Nawiązując do nowej linii 135 mam nadzieję, że źle 

korekta 
rozkładu 

   



 
 

 

doczytałam i ta linia będzie jeździć od ul. Katarzyny do Krobi, a nie z Rubinkowa, bo to bez sensu. 

57 Proponuję więcej autobusów na trasie osiedle Na Skarpie-Dworzec Główny. korekta 
rozkładu 

   

58 Na chwile obecną ul. Chrobrego w stronę miasta jest nieprzejezdna, ale na odcinku 
Chrobrego/Fabryczna jeździ tylko 1 autobus nr 33 i to kilka razy dziennie i to w kierunku Rubinkowa, a 
w weekendy jeszcze rzadziej a w niedziele w ogóle. Jesteśmy odcięci od reszty (mieszkają tu ludzie 
starsi oraz znajdują się działki ROD), nie ma dojazdu w stronę Bielan oraz Centrum, może warto 
zastanowić się nad autobusami, w okresie od wiosny do jesieni, bardzo dużo samochodów znajduję 
się na skraju ulicy Fabrycznej, Chrobrego gdyż jest tu dużo ogródków działkowych. 

korekta 
rozkładu 33   

59 Dla linii 36 kier Szubińska częściej by mógł jeździć bądź inny autobus w tym kierunku, linia 53 źle, że 
nie staje na Alei Solidarności, kierowcy nie zatrzymują się na przystankach co bardzo utrudnia 
podróżującym ponieważ przystanki są momentami nie widoczne. Wcześniej trasa była dobra 
aczkolwiek mógłby jeździć ulica Krasińskiego co bardzo ułatwiło by kierowcy przejazd, ponieważ ul 
Bydgoska jest remontowana, na końcu ul Krasińskiego kierowca spokojnie mógłby skręcić w prawo i 
w lewo na Plac Rapackiego. 

korekta 
rozkładu 36   

60 W kwestii linii nr 25: - od poniedziałku do piątku wprowadzenie taktu 30 minutowego od rana, przez 
cały dzień do 18:30 później godzinny wystarczy. - dodatkowe pary kursów w soboty dojazdy do pracy 
w okolice Elany na 6,7,8,9 i 10 oraz powroty po godzinach 14,15,16,17 i 18. - ponadto 
zmodyfikowałbym trasę, żeby 25 jeździło przez Elanę tj. Równinną, Płaską, Szymańskiego do Bukowej 
dalej trasa bez zmian. 

korekta 
rozkładu 25   

61 Linia 41 - po zakończeniu remontu ulic Chrzanowskiego/Na Zapleczu/Kołowa powrót na Skłodowskiej 
i Chrzanowskiego przedłużenie ulicami Zakątek i Ceramiczną do Wapiennej. - dodatkowe kursy 
dowożące na godzinę 10 w okolice Elany i Kołowej, powrotny po godzinie 18 oraz para kursów dowóz 
na 21 i powrót po 21. 

korekta 
rozkładu 41   



 
 

 

62 chciałam zaproponować częstsze kursowanie autobusów linii 27 i 31 w obydwie strony. 
Autobusy nie tylko w godzinach szczytu tj. 6-8 oraz 14-16 są przepełnione. Czasami niektórzy nie mają 
jak wejść do autobusu.  
Jeśli nie można zwiększyć częstotliwości kursowania tych dwóch linii to proponowałabym dołożenie 
jednej linii, chociażby przywrócenie autobusów nr 18. Teraz gdy zajęcia na uczelniach/w szkołach są 
stacjonarne wszyscy muszą jeździć z przesiadką. Przykładowo wracając z zajęć o godzinie 9:30 jestem 
zmuszona do przesiadki na przystanku Żwirki i Wigury bądź Dworzec Północny nż. Jednakże autobus 
linii 27 notorycznie przyjeżdża za szybko, a 31 jest spóźniony, co skutkuje prawie 30-minutowym 
czasem oczekiwania.  
Autobusem linii nr 18 z Auli UMK na wrzosy dojazd potrwałby 15 minut, natomiast z przesiadka ten 
czas wydłuża się do ponad 45 minut.  

korekta 
rozkładu 27 31  

63 Pracuję jak zresztą kilkanaście osób z mojego rejonu w firmie która ma siedzibę na ul Mazowieckiej. 
Od pn. do pt. pracujemy od godz. 7:30 autobus 42 jest tak ustawiony że albo muszę być w pracy 
ponad pół godziny wcześniej i stać pod drzwiami albo liczyć że następny przyjedzie o czasie i biec 
żeby się nie spóźnić. Autobus jest tak ustawiony że mogą nim jeździć na 7:30 osoby które pracują w 
firmach a w sumie u urzędach usytuowanych przy samym przystanku. Ja jak i moi współpracownicy 
potrzebujemy ok 7 minut do dojścia do firmy i tam się jeszcze przebrać w odzież roboczą. To samo 
jest z powrotem, pracę kończymy o 15:30 czyli zejść z hali, przebrać się i dojść na przystanek 
autobusowy. Autobus powrotny jest o godz. 15:36 czyli znowu na niego mają szansę zdążyć osoby 
pracujące koło przystanku. Dodam że spóźnienia do pracy w mojej firmie karane są nie 
przedłużeniem umowy o prace, zresztą wiele osób rezygnuje same bo nie chcą marnować dodatkowo 
ponad 1h na dojazd, głównie są to matki które nie maja możliwości odprowadzić i odebrać dzieci z 
przedszkola i szkoły. 

korekta 
rozkładu 42   

64 Chciałabym prosić o możliwość zmiany godziny odjazdu porannego tramwaju w bieżącym rozkładzie 
jazdy linii nr 1 lub 5 z przystanku Targowa . Jeżdżę codziennie do pracy do Bydgoszczy autobusem PKS 
Bydgoszcz . Niestety ten autobus nie zatrzymuje się na przystanku autobusowym róg ul. Targowej i 
Lubickiej tylko dopiero na Dworcu Miasto . Mieszkam na nowo powstałym osiedlu na ul Targowej. 
Niestety żeby dojechać rano do pracy muszę skorzystać z tramwaju linii 1 albo 5 żeby dostać się na 
Dworzec Miasto. Problem polega na tym że autobus którym codziennie dojeżdżam do pracy wyjeżdża 
planowo z dworca Miasto o godz 5:25 natomiast tramwaj z przystanku przy ul Targowej rano mam 
albo  za szybko i muszę czekać 15 min albo za późno i już nie zdążę na swój autobus. Według  
aktualnego rozkładu jazdy tramwaju z przystanku przy ul Targowej pierwsza 5 odjeżdża o godz. 5:05 a 

korekta 
rozkładu 1 5  



 
 

 

następna 5:20 ( jeden za szybko drugi za późno :(  ) Jeśli chodzi o tramwaj linii nr 1 to również nie 
mam odpowiedniej godziny odjazdu żeby pasowała do godz odjazdu mojego autobusu z dworca 
Miasto. Bardzo proszę o zmianę godziny odjazdu tramwaju zamiast 5:05 na 5:10. Bardzo ułatwiłoby 
mi to codzienny dojazd do pracy. Proszę o zrozumienie. Jeżdżę codziennie i jest to dla mnie bardzo 
ważne .Zresztą razem ze mną do Bydgoszczy rano dojeżdżają również 3 inne osoby, które tak samo 
jak ja jadą tramwajem i potem muszą czekać 15 minut na dworcu Miasto w oczekiwaniu na przyjazd 
autobusu. Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby i zmianę w rozkładzie jazdy tramwaju z 
przystanku Targowa w kierunku uniwersytetu. 

65 chciałabym zwrócić uwagę na rzadkie kursowanie linii nr 27. Dla mieszkańców Przedmieścia 
Chełmińskiego to podstawowy autobus, którym można dostać się na Dworzec Główny. Sama kilka 
razy w tygodniu jeżdżę do pracy do innego miasta. Autobusy te jednak jeżdżą z częstotliwością co ca. 
30 min. Żeby zdążyć na pociąg trzeba wyjechać często ze znacznym wyprzedzeniem. Jeszcze gorzej 
jest, gdy wraca się z pociągu, który do Torunia przyjeżdża po 20.40. Prawie niemożliwe jest "złapanie" 
linii 27 i alternatywą jest albo czekanie ponad 30 min na zimnie (brak wiaty chroniącej przed 
deszczem i zimnem na Dworcu), albo taksówka. Nie mogę zrozumieć dlaczego w Toruniu, który 
przecież nie jest małym miastem jest taki kłopot z powrotem z Dworca Głównego. Miasto powinno 
zapewnić więcej kursów tej linii, np. co 20 min tak, jak było dawniej. Postuluję zwiększenie 
częstotliwości kursów na tej linii, którą w godzinach porannych jeździ dużo młodzieży do szkół oraz 
wiele osób robiących zakupy przy Targowisku Miejskim. Wszyscy z torbami i walizkami razem 
gnieżdżą się w autobusie tylko dlatego, że jeździ on rzadko. To bardzo uczęszczana linia. 

korekta 
rozkładu 27   

66 Dzień dobry, proszę o dodanie nowych godzin jazdy autobusu nr 36 do Rozgart między godziną 12-18. 
Dziękuje, pozdrawiam. 

korekta 
rozkładu 36   

67 W imieniu Wsi Rozgarty oraz Przysiek prosiłbym o dodatkowy autobus nr. 36 w kierunku Rozgart 
między godziną 20 a 23. 

korekta 
rozkładu 36   

68 Proszę o dodanie nowych godziny jazdy autobusu 36 do Rozgart. Brakuje autobusów rano o godzinie 
8 i nocnych po godzinie 20.  

korekta 
rozkładu 36   

69 przywrócenie dawnej trasy linii 13, tj. skierowanie jej ul. Warneńczyka i Kościuszki do Dworca 
Wschodniego, 

korekta 
rozkładu 13   

70 Ja i moi współpracownicy chcemy prosić, aby tramwaje linii 2 i 5 przed godziną 6:00 miały jeszcze 
jeden kurs w kierunku Motoareny. Taki pośrodku między pierwszym, a drugim kursem. Pierwszy jest 
zbyt wcześnie (firma jeszcze zamknięta),a drugi zbyt późno (trochę się spóźniamy). 

korekta 
rozkładu 2 5  



 
 

 

71 Autobusy linii 45.46 powinny kursować częściej w godzinach 7.20 -8:30  korekta 
rozkładu 45 46  

72 Inna kwestia znaną z kontaktów z mieszkańcami jest potrzeba 
zwiększenia liczby autobusów docierających do Szembekowa. Trzy kursy 
dziennie nie służą zupełnie mieszkańcom. 

korekta 
rozkładu 

   

73 Wnioskuję o utworzenie kursów ułatwiających komunikację na linii 
Grębocin – Toruń dla uczniów szkół średnich dojeżdżających ze 
wsi do miasta. 
     * dodatkowego kursu autobusu podmiejskiego 37 w godzinach porannych 
wyjeżdżającego z Gronowa przez Grębocin w kierunku Placu Św. 
Katarzyny ok. godz. 8:30 - 9:00 (obecnie są tylko dwa kursy z 
Grębocina do Torunia o godz. 5:00 i 6:57, alternatywna linia 21 
wyjeżdża o 7:21, a potem dopiero o 10:19) 
    * dodatkowego kursu autobusu podmiejskiego 37 w godzinach 
popołudniowych wyjeżdżającego z Placu Św. Katarzyny w kierunku 
Gronowa przez Grębocin ok. godz. 16:00 - 16:20 (dla kończących naukę 
i pracę; obecnie ostatnie połączenie jest o 14:05). 

korekta 
rozkładu 37   

74 Bardzo mi zależy na zwiększeniu częstotliwości i nowych kursach do 
Kaszczorka, np ul. Szczęśliwa. 

korekta 
rozkładu 

   

75 Bardzo proszę o częstsze kursowanie linii nr 19. 
Jest za mało linii do Czerniewic a ta linia jest bardzo dobrym 
polaczeniem do galerii, szkól, na dworzec wschodni, przychodni. Jak 
będzie jeździć tak często jak  nr 11 to zyskam cenny czas na spędzenia 
z dziećmi, a moje dzieci będą szybciej w domu. 

korekta 
rozkładu 19 11  



 
 

 

76 Obecnie brakuję połączeń z lewobrzeża do miejsc w pobliżu 
galerii Plaza, Castorama. Jest jedynie autobus nr 36, który jeździ z 
Szubińskiej w te okolice co 40 min. Dodatkowo, gdyby była możliwość 
korekty w rozkładzie jazdy tego autobusu, ponieważ osoby pracujące w 
tych obiektach do 21 muszą czekać aż 30 min na przystanku, bo autobus 
jest o 21 30. Nawet 10 minut szybciej gdyby przyjeżdżał, dałoby to 
większy komfort, sporej grupie pasażerów. 

korekta 
rozkładu 36   

77 powinno być zdecydowanie więcej kursów linii nr 19. To jest linia, 
która łączy Czerniewice z centrum i obecnie jest za mało kursów, 
tymczasem powinno być ich 2 razy więcej. Może dodatkowo warto by 
było przedłużyć ją by jechała przez ulicę Kościuszki i 
Grudziądzką, ponieważ przez Kościuszki nie jeździ żadna linia, 
która następnie jedzie przez nowy most. 

korekta 
rozkładu 19   

78 proszę o wzięcie pod uwagę zmiany w rozkładzie jazdy czasu odjazdu 
lini nr 14 z placu Rapackiego ok godziny 19 wieczorem. W tej chwili 
autobus odjeżdża o 18.53. Kończę prace o 19 i kolejny autobus jest o 
19.38. Jest to jedyny autobus który jeździ o tej porze w kierunku ul. 
Mazowieckiej i nie ma innej alternatywy. Oczekiwanie półgodzinne na 
połączenie nie jest komfortowe szczególnie w porze zimowej i 
jesiennej. 

korekta 
rozkładu 14   

79 Proszę o dodatkowy przystanek autobusów 31 i 23 na ul. 
Żółkiewskiego przy Decatlonie. Wielu starszych mieszkańców osiedla 
"Na Skarpie" nie ma samochodu i dojeżdża do Galerii Copernicus 
autobusem. Ponadto przy tym przystanku jest przejście na Osiedle 
Piernikowe, gdzie mieszkają ich dzieci i wnukowie. 

korekta 
rozkładu 31 23  

80 Proszę też, jak inni o więcej kursów autobusu 22. korekta 
rozkładu 22   



 
 

 

81 Mam uwagi dotyczące kursowania linii 46 w dni powszednie. Sugeruję, 
aby kurs z przystanku Dziewulskiego (Rubinkowo II) z godziny 16:35 
przesunąć o 5 minut, tj. na 16:40 lub utworzyć kurs o godzinie 17:00. 
Kończąc pracę o godzinie 16 trudno zdążyć na czas ze względu na 
zwiększone natężenie ruchu i opóźnienia w kursowaniu innych 
autobusów. Linia 34, 26, 40, 15 utykają na wiadukcie w pobliżu Dworca 
Wschodniego. Te kilka minut pozwoliłoby na swobodną przesiadkę. 

korekta 
rozkładu 46   

82 Druga sprawa to z Placu św. Katarzyny ranny autobus nr 13  w kierunku 
Gliniecka powinien wyjeżdżać nie o 7.29 tylko z 9-10 minut, szybciej 
,wsiadamy na przystanku Podgórska  o godz. 7.43 ...I rzadko autobus jest 
na czas.  Natomiast 7.54 godzina odjazdu z przystanku Szkoła w kierunku 
plac Św Katarzyny powinien pozostać bez zmian. Rano wygląda to tak 
wysiadając przy Szkole, nie ma szans by zdążyć na ten sam autobus w 
kierunku plac Św Katarzyny, zanim przedszkolaka czy ucznia zaprowadzi 
się do szkoły to autobus ucieka z przed nosa, a następnym jest o 8.44. 
I żadnego innego autobusu w kierunku miasta z tego przystanku. 

korekta 
rozkładu 13   

83 W Toruniu jest bardzo 
dużo linii autobusowych, które mają bardzo słabą częstotliwość 
oraz nie ma równego taktu kursowania . Większość linii nie ma 
wspólnego taktu kursowania na wspólnym odcinku, co powodu, że 
autobusy kursują "stadami". W swojej propozycji proponuje zmniejszenie 
liczby linii autobusowych, w zamian za zwiększenie częstotliwości 
oraz wspólny takt na wspólnym odcinku. 

korekta 
rozkładu 

   

84 dodanie jednego kursu autobusu linii nr 46, odjazd z Rubinkowa o godzinie 15.30. 
Aktualnie od godziny 15.01 do 16.05 nie ma żadnego połączenia w kierunku Osieka nad Wisłą, 
Grabowca, Silna, Dzikowa. Autobus odjeżdżający o godzinie 15 jest najczęściej przeładowany, jest 
straszny ścisk. Zdarzyło się, że w razie hamowania ludzie się przewracają jedni na drugich. 

korekta 
rozkładu 46   



 
 

 

85  zmiana odjazdu tramwaju linii 5 a raczej powrót do tego, co było przed remontem tj. Odjazd o 5.45 z 
przystanku Ligi Polskiej. Proszę o przywrócenie tej godziny odjazdu. Jest zbyt duża przerwa między 
odjazdem tramwaju 1 o 5.36 a następnie 5.51 a później zaraz po 7 minutach. Jest zaburzona 
równowaga czasowa w tym momencie. 

korekta 
rozkładu 5   

86 Proszę aby autobus wyjeżdżał z przystanku Rubinkowo2 około godziny 20:15 korekta 
rozkładu 46   

87  mam pytanie czy zostanie przywrócone wcześniej funkcjonujące połączenie tramwajowe ul. 
Bydgoskiej z ul. Kościuszki? Przed remontem infrastruktury takie połączenie zapewniała linia nr 3 i to 
z wysoką 10- minutową częstotliwością. Czy w nowym układzie zaplanowano takie połączenie, które 
wobec skierowania linii 3 na Os. JAR, mogłoby funkcjonować jako linia 7?  

korekta 
rozkładu 3   

88 W związku z konsultacjami, bardzo prosimy o więcej kursów linii nr 19 - 3 na godzinę. 
Linia ta jest bardzo fajna i ważna dla mojej rodziny, sąsiadów z Czerniewic i liczmy, że miasto Toruń 
wreszcie zwiększy liczbę tych autobusów. linia NR 19 pozwala na szybki dojazd na drugą stronę Wisły. 

korekta 
rozkładu 19   

89 Dzień dobry, piszecie sprawie linii 11, jeżdżę codziennie dwiema liniami 11 i 20 (10 gdy 11 się spóźni) 
praktycznie co dziennie linia 11 spóźnia się ok 2-3 minut na przystanek pl. Rapackiego, linia 20 zawsze 
jest punkt 6:52 i wiadomo ma swój rozkłada, niby pl. Rapackiego to punkt przesiadkowy ale ciężko 
korzystać z niego w pełni jak jedna linia autobusowa się spóźnia jak w moim przypadku. Może jest 
jakaś możliwość by linia 11 startowała 4 min szybciej. 

korekta 
rozkładu 11 20  

90 Mam uwagi dotyczące kursowania linii 46 w dni powszednie. Sugeruję, aby kurs z przystanku 
Dziewulskiego (Rubinkowo II) z godziny 16:35 przesunąć o 5 minut, tj. na 16:40 lub utworzyć kurs o 
godzinie 17:00. Kończąc pracę o godzinie 16 trudno zdążyć na czas ze względu na zwiększone 
natężenie ruchu i opóźnienia w kursowaniu innych autobusów. Linia 34, 26, 40, 15 utykają na 
wiadukcie w pobliżu Dworca Wschodniego. Te kilka minut pozwoliłoby na swobodną przesiadkę.  

korekta 
rozkładu 46   

91 W moim odczuciu autobus ten jeździ zbyt rzadko, np w dni szkolne jeśli 
się spóźni na autobus o godz 16.35 następny jest o 18.20 czyli 
prawie 2 godziny przerwy, a poza tym często w godzinach szczytu (15-17) 
jest tak zatłoczony że ciężko stać nie wbijając się w drugą 
osobę. 

korekta 
rozkładu 46   



 
 

 

92 Dzień dobry, w moim mailu chce zwrócić uwagę na zbyt małą ilość 
kursów na przystanek św. Józefa w godzinach od 7:00 do 10:00 na 
liniach 34 26 i 40 przez co autobusy są zapełnione przez ogromną 
ilość uczniów i często nie ma możliwości nawet do nich wejść. 
Podobnie ma się sprawa z autobusem linii 35 gdzie w godzinach szczytu 
autobus jest zapełniany przez mieszkańców Lubicza i według mnie 
właśnie w tych godzinach szczytu przydadzą się dodatkowe kursy tych 
autobusów. 

korekta 
rozkładu 34 26 40 

93 Pisze w sprawie  linii autobusowej 23. Jestem mieszkanką Złotorii i ta 
linia bardzo często dojeżdżam do pracy, moje dzieci do szkoły,  na z 
zajęcia popołudniowe  itp. Bardzo cenię sobie połączenie linią MZK 
z mojej miejscowości, ale niestety  muszę napisać, że w ostatnim 
czasie dojazdy autobusem  stały się udręką... 
W godzinach szczytu, porannego dojazdu do szkoły jak i powrotu  z pracy 
 autobus jest ekstremalnie  przepełniony, bardzo ciężko w nim 
wytrzymać.  . . 
Chciałabym zawnioskować o dodanie dodatkowych autobusów  w godzinach 
porannych i około 14:30, 15... 
Do Kaszczorka  i Złotorii  wprowadza  się coraz więcej osób i to 
naprawdę  odbija się na jakości korzystania z dojazdów autobusem... 
Mam obecnie pod opieką również rodzinkę z Ukrainy , chłopiec 
dojeżdża do szkoły nr 18 i po prostu jedzie ściśnięty jak sardynka, 
co jest nie ukrywam dodatkowym  stresem dla dziecka, które na razie nie 
mówi w j. polskim ... :( 

korekta 
rozkładu 23   

94  Autobus linii nr 14 mógłby być od poniedziałku do piątku na 
przystanku Mazowiecka tak jak kiedyś o 15:33 obecnie jest 15:26. Ludzie 
pracujący do 15:30 mogli by na niego zdążyć. Obecnie tym którzy 
pracują do 15:30 a chcą przejechać na lewobrzeże zostaje Autobus nr 
28 który jest  15:40 i przesiadka na Alei Solidarności. 

korekta 
rozkładu 14   



 
 

 

95 Jestem pracownikiem Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Toruniu. Ja i moje koleżanki korzystające z 
autobusów linii 29 i 44 prosimy o przesunięcie kursu linii 29 wyjeżdzającego z przystanku Biała o 
godzinie 16.25 w kierunku Olimpijskiej. Kolejny jest o godzinie 16.55, albo autobusu linii 44 z 
przystanku Park Tysiąclecia w kierunku Nad Strugą o godzinie 16.28, kolejny jest o 17.13. Przedszkole 
jest zamykane o godzinie 16.30, bardzo często rodzice przychodzą punktualnie lub spóźniają się i nie 
mamy połączenia autobusowego w kierunku Rubinkowa, a wiele z nas mieszka po drugiej stronie 
mostu. 

korekta 
rozkładu 29 44  

96 W moim odczuciu autobus ten jeździ zbyt rzadko, np w dni szkolne jeśli się spóźni na autobus o godz. 
16.35 następny jest o 18.20 czyli prawie 2 godziny przerwy, a poza tym często w godzinach szczytu 
(15-17) jest tak zatłoczony że ciężko stać nie wbijając się w drugą osobę.  

korekta 
rozkładu 46   

97 Mam uwagę odnośnie częstotliwości kursowania autobusów linii 37, 21 i 30. 
Po pierwsze są to linie, które "zbierają" pasażerów z ogromnego terenu jadący w stronę centrum 
miasta i są bardzo zatłoczone (zwłaszcza wracające z Centrum ) - proponuję tym, którzy decydują o 
ich kursowaniu przejechać się w godzinach 15-16. 
Proponuję zwiększyć częstotliwość kursowania linii 37 lub wprowadzić dodatkową linię, która w 
możliwie najszybszym czasie dowiezie z krańców Torunia (ul. Nad Strugą ) do centrum.  Rzadko ktoś 
wysiada po drodze, najwięcej osób wysiada z tych autobusów na ul. Bajecznej i Nad Strugą wracając z 
Centrum, to po co mają one objeżdżać Rubinkowo skoro tam od Dworca Wschodniego do 
Olimpijskiej jedzie jeden autobus za drugim?( 34, 29, 40, 16, 26). 
Druga sprawa: Na ul. Skłodowskie-Curie jest zlokalizowanych wiele zakładów pracy a dojazd tam z 
Grębocina czy Rubinkowa jest bardzo kiepski. Dodatkowo są tam dwie przychodnie lekarskie 
(Citomed i WOMP - przychodnie rehabilitacyjna)a z Rubinkowa jedzie tylko 16 i 25 i to w określonych 
godzinach. 

korekta 
rozkładu 37 21 30 

98 Autobus linii nr 14 mógłby być od poniedziałku do piątku na przystanku Mazowiecka tak jak kiedyś o 
15:33 obecnie jest 15:26. Ludzie pracujący do 15:30 mogli by na niego zdążyć. Obecnie tym którzy 
pracują do 15:30 a chcą przejechać na lewobrzeże zostaje Autobus nr 28 który jest  15:40 i przesiadka 
na Alei Solidarności. 

korekta 
rozkładu 14   

99 Linia 23 Złotoria - plac świętej Katarzyny jest to jedyna linia łącząca nas z miastem. Nas mieszkańców 
środkowej Zlotorii, Kopaniny. Prosimy o przywrócenie starego rozkładu jazdy sprzed lat gdy autobus 
był co 20-25 minut oraz każdy kurs był do końca, a nie tylko do Kaszczorka. Aktualny rozkład jazdy nie 
daje nam szans powrotu do domu za każdym razem. Nie każdy ma siły, możliwość dojścia do domu 
piechotą albo zawołać kogoś o pomoc w dotarciu do domu. 

korekta 
rozkładu 23   



 
 

 

100 w moim mailu chce zwrócić uwagę na zbyt małą ilość kursów na przystanek św. Józefa w godzinach 
od 7:00 do 10:00 na liniach 34 26 i 40 przez co autobusy są zapełnione przez ogromną ilość uczniów i 
często nie ma możliwości nawet do nich wejść. Podobnie ma się sprawa z autobusem linii 35 gdzie w 
godzinach szczytu autobus jest zapełniany przez mieszkańców Lubicza i według mnie właśnie w tych 
godzinach szczytu przydadzą się dodatkowe kursy tych autobusów. 

korekta 
rozkładu 

   

101 proszę o wzięcie pod uwagę zmiany w rozkładzie jazdy czasu odjazdu lini nr 14 z placu Rapackiego ok 
godziny 19 wieczorem. W tej chwili autobus odjeżdża o 18.53. Kończę prace o 19 i kolejny autobus 
jest o 19.38. Jest to jedyny autobus który jeździ o tej porze w kierunku ul. Mazowieckiej i nie ma innej 
alternatywy. Oczekiwanie półgodzinne na połączenie nie jest komfortowe szczególnie w porze 
zimowej i jesiennej. 

korekta 
rozkładu 14   

102 powinno być zdecydowanie więcej kursów linii nr 19. To jest linia, która łączy Czerniewice z centrum i 
obecnie jest za mało kursów, tymczasem powinno być ich 2 razy więcej. Może dodatkowo warto by 
było przedłużyć ją by jechała przez ulicę Kościuszki i Grudziądzką, ponieważ przez Kościuszki nie jeździ 
żadna linia, która następnie jedzie przez nowy most. 

korekta 
rozkładu 19   

103 Bardzo proszę o częstsze kursowanie linii nr 19. 
Jest za mało linii do Czerniewic a ta linia jest bardzo dobrym polaczeniem do galerii, szkól, na dworzec 
wschodni, przychodni 

korekta 
rozkładu 19   

104 Bardzo mi zależy na zwiększeniu częstotliwości i nowych kursach do Kaszczorka, np. ul. Szczęśliwa. korekta 
rozkładu 

   

105 Zwracam się z prośbą o to żeby tramwaj nr1 odjeżdżający z ul olimpijskiej o godzinie 5 08 wyruszał 
chociaż 5 minut wcześniej. Na dworcu miasto przesiadam się do pociągu w kierunku Bydgoszczy 
niestety tramwaj jest za późno a jadąc wcześniejszym czekam na dworcu a tam niestety brak 
poczekalni brak wc wszędzie tylko szum wiatru  

korekta 
rozkładu 1   

106 Proponuje zwiększyć w godzinach szczytu (między 15.30 a 16.30) kursowanie linii nr 27 i 31  na 
Wrzosy. Sam wracam z pracy tymi autobusami i autobusy kursujące z alei Solidarności o 15.45 (linia 
nr 27) i 15.53 (linia nr 31) i następne  (do 16.30) są przepełnione. Czasami nie ma nawet szans nawet 
wsiąść do dziękuję. 

korekta 
rozkładu 27 31  

107 Zwracam się z prośbą o uruchomienie dodatkowego kursu linii nr 23 między godz. 14:00 a 14:43 z 
Placu św. Katarzyny w kierunku Kopanina, gdyż brak autobusu w tym przedziale czasu utrudnia 
powrót ze szkoły. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.  

korekta 
rozkładu 23   



 
 

 

108 w nawiązaniu do konsultacji - wnoszę uwagę aby o wiele częściej 
jeździła linia nr 19. To linia jest bardzo ważna bo pozwala na szybki 
dojazd do osiedla mokre. Uważam, że te autobusy powinny jeździć 3-4 
razy na godzinę. 

korekta 
rozkładu 19   

109 Zwracam się z prośbą o zwiększenie ilości kursów na 
linii 22 -tutaj także przywrócenie tego autobusu w soboty i niedziele. 
Na linii 40 mogło by być także więcej kursów, zwłaszcza popołudniu 
i wieczorem. Jeżeli chodzi o rozkład autobusu 19 i 23 ( sobota, 
niedziela, święta) odjazd z placu św. Katarzyny - któregoś z nich 
przesunąć odjazd na około 12.55. 

korekta 
rozkładu 22   

110 W związku ze zbieraniem informacji o potrzebach mieszkańców związanych z kursami MZK zgłaszam 
swoje uwagi poniżej. 
Dodam jeszcze, że jestem mieszkanką Osieka nad Wisłą, więc moje uwagi dotyczą autobusu numer 
46. 
1. Częstotliwość kursów powinna zostać znacznie zwiększona. Nawet w czasie pandemii był bardzo 
duże problemy z dotarciem dzieci do miejskich szkół. Ludzie się po prostu nie mieszczą, a kierowca 
wielokrotnie musiał wyrzucać lub nie wpuszczać pasażerów jadących z Silna, Grabowca, bo już w 
Osieku autobus był pełen. 
Dzieci nie mogą same jeździć do szkoły, jeśli to możliwe muszą zabierać się z sąsiadami jadącymi 
samochodem do pracy lub muszą się spóźniać na zajęcia. 
To samo w kwestii powrotu. Już na pętli autobus jest pełen, czasami nie ma możliwości wsiąść na 
kolejnym przystanku, tym przy szpitalu dziecięcym. 
2. Do Torunia dojeżdżają nie tylko dzieci, dlatego w dni pomiędzy dniami wolnymi, we wakacje i w 
inne dni kiedy dzieci do szkół nie chodzą linia 46 powinna kursować normalnie. Sporo osób dojeżdża 
autobusem do pracy, chcemy jechać do lekarza, na zakupy, do przyjaciół, dostać się do centrum jak 
wszyscy. Niestety zdarzyło się nieraz, że ktoś nie dojechał do pracy, bo był to dzień wolny od szkoły 
(choć nie świąteczny) i linia kursowała rzadziej. Tak nie można! Do Osieka sprowadza się z każdym 
rokiem kilkaset osób, nie mówiąc już o pozostałych rejonach na trasie. 
3. Praca i szkoła to nie jedyne powody dla których ludzie poruszają się MZK. Dlatego zwiększenie 
porannych i popołudniowych kursów niewiele da, jeśli w środku dnia między 10 a 14 i po 17 nadal 
prawie nic nie będzie jechało. Jadąc w jedną stronę nie mam jak wrócić, bo muszę czekać 2 godziny 

korekta 
rozkładu 46   



 
 

 

na autobus powrotny. To zdecydowanie za długo. 
Tak samo wieczorem.. Ostatni autobus jest ok. 20.00 i potem 22.30. To za mało. Cała masa młodzieży 
nie ma jak wracać do domu z kina, od kolegów czy z wypadów na miasto. 
4. Trasa kursu powinna zostać wydłużona. Linia 46 jeździ tylko do pętli przy Szosie Lubickiej. 
Chcielibyśmy, aby można było dojechać z naszych miejscowości przynajmniej do centrum np. do Pl. 
Św. Katarzyny, tak jak w przypadku autobusów z Lubicza. Z centrum o wiele łatwiej i przede 
wszystkim szybciej dostać się do kolejnych części miasta. Nie tylko Skarpa jest nam potrzebna do 
życia, a w codziennym pędzie i przeładowaniu komunikacji bardzo ciężko nam dostać się z końca 
Torunia do kolejnych osiedli. Nadal się spóźniamy, a dojazdy ciągną się godzinami. 
5. Na trasie powinny być zatoczki dla autobusów. W godzinach szczytu robią się ogromne korki 
spowodowane przystankami autobusowymi na środku drogi. Gdyby po drodze były zatoczki, autobus 
mógł zjechać by wysadzić pasażerów korki byłyby dużo mniejsze, a i bezpieczeństwo na drodze 
większe. 
To są najważniejsze sprawy. Jako mieszkanka Osieka, która kocha Toruń i mama dwóch córek, które 
za chwilę będą samodzielnie bardzo dużo korzystały z dojazdów linii 46 do szkoły (uczęszczają do 
SP18 i jak tylko osiągną odpowiedni wiek będą jeździły same) i do koleżanek bardzo proszę o 
poważne potraktowanie naszych lokalnych potrzeb. Są to potrzeby nie tylko moje, ale również 
pozostałych mieszkańców wsi. 

111 Wnoszę uwagę aby o wiele częściej jeździła linia nr 19. To linia jest bardzo ważna bo pozwala na 
szybki dojazd do osiedla mokre. Uważam, że te autobusy powinny jeździć 3-4 razy na godzinę.  

korekta 
rozkładu 19   

112 Chciałam zgłosić propozycje zmiany rozkładu jazdy linii nr 36. W związku z zasiedleniem ulicy Okólnej 
w Toruniu (320 mieszkańców) zgłaszam prośbę o częstsze kursowanie autobusu z racji jedynego 
bezpośredniego  połączenia z ul. Okólnej do ul 
 Gagarina lub wprowadzenie dodatkowej linii ułatwiające dojazd dzieci do szkoły oraz pracy 

korekta 
rozkładu 36   

113 Chciałabym zgłosić swoją uwagę w sprawie rozkładu jazdy autobusu linii nr 19. Dobrze byłoby żeby 
autobus tej linii kursować co pił godziny nie tylko w godzinach szczytu. Jestem mieszkanka 
Czerniewice i dojeżdżamy do pracy na godz. 9 i szkoda że już o 8 30 nie ma płacenia bardzo by mi to 
ułatwiło dojazd do pracy. Mam jeszcze jedną uwagę aby linia 19 kończyła swój kurs na przystanku 
przy alei Solidarności . 

korekta 
rozkładu 19   



 
 

 

114 Taką uwagą ogólną jest zbyt rzadkie kursowanie autobusów po godzinach szczytu ( na niektóre 
autobusy trzeba czekać po 30 minut). Kursowanie linii nr 26 i 15 na odcinku Rubinkowo, pokrywa się- 
różnica między odjazdem autobusów wynosi 2-3 minuty, może należało by ustawić linię tak aby było 
przynajmniej 5-10 minut różnicy. 

korekta 
rozkładu 

   

115 Mam uwagę w sprawie linii 34  i 40.Chodzi o godziny poranne czyli 7.00 - 8.00.Linie te maja bardzo 
podobną trasę ,tylko małe części trasy są inne. Podaję rozkład przystanek Wyszyńskiego kierunek 
Plaza 
Linia 34 - 7.18  7.34   po korekcie 7.22  7.38 
Linia 40 -  7.06  7.12   7.41  po korekcie 7.02   7.10  7.28 
Mam też uwagę co do wielkości autobusu gdyż jeżdżę tą trasą codziennie do pracy i na przystanku 
Dworzec Wschodni 40 jedzie z małą ilością pasażerów o  tej 7.12 z Wyszyńskiego i jedzie autobus 
przegubowy a chwilę później jedzie 34 i na Dworcu Wschodnim niektórzy pasażerowie już nie mogą 
wsiąść. Z mojej obserwacji ta duża liczba pasażerów wynika z przyjazdu pociągu. Więc gdyby można 
po prostu zamienić autobus 34 na przegubowy. 

korekta 
rozkładu 34 40  

116 Wielu mieszkańców prosi o zwiększenie częstotliwości linii 11 do Czerniewic i o jakiś bezpośredni 
autobus w kierunku wschodnim Torunia.  

korekta 
rozkładu 11   

117 powrót całodziennego rozkładu jazdy linii nr 22. Z uwagi na częsty dojazd na dworzec, brakuje mi i 
moim bliskim bezpośredniego połączenia na dworzec główny jak i na przystanek "Plac Rapackiego", 
aby kontynuować podróż na toruński Podgórz. 

korekta 
rozkładu 22   

118 Czy istnieje możliwość dodania chociażby jednego kursu z Obrowa między godziną 12.30,a 14.15 
mamy problem z dojazdem do Torunia. W tych godzinach brakuje nawet PKS czy pkp 

korekta 
rozkładu 46 45  

119 Linia nr 27 kursuje zdecydowanie za rzadko. Powinna kursować co 10 minut w godzinach szczytu i co 
15 minut poza szczytem. Uczniowie ze szkoły muzycznej spóźniają się na zajęcia lub są zmuszeni 
wieczorem wychodzić przed dzwonkiem żeby nie oczekiwać pół godziny na autobus. Nauczyciele 
dojeżdżający z Bydgoszczy koleją również nie mogą zdążyć na połączenie z pociągiem. 
Piszę też w imieniu toruńskich pedagogów. 

korekta 
rozkładu 27   



 
 

 

120 Mam sugestie odnośnie linii 34.O ile w godzinach porannych między godz. 7:00, a 8:00 ruszając z 
Olimpijskiej autobus ma małe opóźnienia, to zdarza się, że potrafi odjechać przed czasem. 
Za to w godzinach od 15:30 do 16:30 w kierunku Olimpijskiej, czyli powrót z pracy to istna loteria. 
Podam to na przykładzie przystanku Kościuszki z którego jeżdżę. Autobus 34 który powinien być o 
15:52 potrafi przyjechać przed czasem, a ten, który powinien być o 16:11 przyjeżdża mocno 
spóźniony, stojąc późnej w korku na ul. Kościuszki zyskując tylko kolejne minuty spóźnienia. 
Zatem wychodzę z pracy przed czasem, bo o 15:40. Do przystanku mam 3min i okazuje się, że 
autobus przyjedzie o 16:20, czasem 16:25, więc tym sposobem mój powrót z pracy, który powinien 
trwać około 30min. zajmuje aż 1h. Tworzy się dziura bez autobusu. Zatem żeby dojechać 
na Olimpijską o sensownym czasie, to praktycznie codziennie wsiadam w 26 lub 40 i poluję na 
przesiadkę gdzieś po drodze. Zastanawiam się, czy linia 40, a zwłaszcza 34 musi jechać przez 
Rubinkowo 1 i 2. Czy nie lepiej byłoby gdyby ten autobus jechał Szosą Lubicką? Przez rubinkowo 
jedzie cały arsenał autobusów. Przez przystanek Przybyłów przejeżdża chyba aż 17 linii 
autobusowych. Obecnie problemem rano jest skrzyżowanie Rydygiera ze Wschodnią. 
Część autobusów potrafi przejechać środkowym pasem, żeby przed samym rondem włączyć się do 
skrętu w prawo w ul. Wschodnią, zaś kierowcy linii 34 stoją w korku na prawym pasie, a inne 
autobusy go wyprzedzają. Popołudniu jest Meksyk związany z budową linii Tramwajowej na ul. 
Długiej. Ruch kumuluje się na Żwirki i Wigury i to buduje kolejne spóźnienia autobusu. Dlatego 
poważnie rozważyłbym zmianę trasy autobusu, aby jeździł bardziej punktualnie. Kiedyś z Olimpijskiej 
jeździł  tramwaj, który przejeżdżał przez ul. Kościuszki i nie stał w korku. Z Lubickiej skręcał we 
Wschodnią, następnie w Skłodowskiej, a Później na Wiadukt Kościuszki. Ale Linia ta chyba całkowicie 
została zlikwidowana, i nie ma infrastruktury, która pozwoliłaby przywrócić taki tramwaj. 
Podsumowując, jeśli trzeba to chętnie umówię się osobą planującą rozkłady na przejażdżkę 
autobusem 34 w godzinach szczytu. 

korekta 
rozkładu 34 40  



 
 

 

121 W ramach ogłoszonych konsultacji chciałbym zgłosić większe zapotrzebowanie na regularne i 
sprawne połączenia nowopowstałego osiedla przy ul. Okólnej 16 (https://torun.mdr.pl) z ważnymi 
punktami w mieście - Dworcem Autobusowym, Dworcem Toruń Główny, Placem Rapackiego, 
miasteczkiem UMK (Pętla Uniwersytet, Aula UAM). 
Na osiedlu od maja/czerwca zamieszka 320 rodzin, w większości z dziećmi. Wskazane byłoby 
umieszczenie przystanku w bezpośrednim pobliżu osiedla i korekta rozkładów, np. linii 36 tak, aby w 
szybszy sposób możliwy był dojazd do centrum/UMK, bez każdorazowego robienia "pętli" po 
Stawkach . 

korekta 
rozkładu 36   

122 Chciałbym zgłosić prośbę o zwiększenie częstotliwości kursowani autobusu linii nr 11. W godzinach 
wieczornych kursuje on niezwykle rzadko (np. raz na godzinę) i trudno dostać się/wrócić z centrum na 
lewobrzeże. 

korekta 
rozkładu 11   

123 Zgłaszam swoją sugestię w sprawie rozkładu jazdy autobusu linii nr 19. 
Może istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu linii 19 ( przynajmniej co 
pół godziny ).  

korekta 
rozkładu 19   

124 Chciałabym zaproponować zmiany na linii autobusowej 29. Linia ta jeździ min. na Podgórz, gdzie za 
kilka tygodni zaczną wprowadzać się ludzie na nowym osiedlu Mieszkania Plus. Dużo rodzin ma dzieci 
i nie każdy będzie miał swoje samochody. Linia 29 jeździ pod samo osiedle i fajnie by było gdyby 
autobusów było więcej.  

korekta 
rozkładu 29   

125 Jestem mieszkanką Wrzosów, a pracuję w hurtowni przy ulicy Polnej. Jestem zatem zainteresowana 
trasą autobusu nr 16, trasa Dworzec Północny- Hutowo i z powrotem. 
Godziny rozpoczęcia pracy są zmienne: 9, 9.30, 10. Niestety, w przypadku późniejszej godziny nie 
mogę korzystać z tego autobusu, bowiem ostatni poranny odjeżdża o 8.11, zatem byłabym ok 90 min 
przed godziną rozpoczęcia pracy. 
Uprzejmie proszę o zwiększenie częstotliwości przejazdów. To jedyny autobus obsługujący przystanek 
Hutowo i jedyny łączący Wrzosy z tą częścią miasta. 

korekta 
rozkładu 16   

126 Bardzo zależałoby mi żeby autobus linii 19 jeździł jeszcze z Czerniewic o 8.30, proszę o przedłużenie o 
jeden kurs. Bardzo ułatwiłoby mi to dojazd do pracy. 

korekta 
rozkładu 19   



 
 

 

127 Chciałabym zgłosić swoją propozycję zmian dotyczącą kursowania MZK w naszym wspaniałym 
Toruniu. Jako osoba, która codziennie dojeżdża autobusem do pracy linią numer 11 przystanki 
Kraszewskiego-Ceramika chciałabym zaproponować zwiększenie częstotliwości jazdy tej linii lub 
stworzenie kolejnej. Niestety, na tej trasie kursuje tylko 11, która nagminnie się spóźnia. Jeśli na 
rozkładzie autobus powinien ruszyć o np. 15.02 to z doświadczenia wiem, że dotrze koło 15.30. Nie 
jestem jedyną osobą, która na tej linii kursuje, niestety te autobusy są zawsze przeładowane - na 
samym dworcu głównym dosiada się tyle osób, że jeden człowiek stoi drugiemu na głowie.  
Zapewne rozumieją Państwo, skąd moja propozycja o zwiększeniu częstotliwości kursowania lub 
stworzeniu drugiej linii która będzie kursowała tak jak 11 - przeładowany autobus stwarza 
niebezpieczeństwo. Dodatkowo te spóźnienia, które zawsze w godzinach 13-17 przekraczają 20 
minut. 

korekta 
rozkładu 11   

128 Zwiększenia częstotliwości kursów z Placu Teatralnego na tzw. Osiedle Jar w godzinach wieczornych i 
nocnych. 

korekta 
rozkładu 

   

129  jako młody mieszkaniec wrzosów odczuwam dyskomfort spowodowany brakiem bezpośredniego 
transportu z osiedla Wrzosy na galerię handlową Plaza oraz Motoarenę. Kolejna moja propozycja to 
wprowadzenie częstszego kursowania linii o numerze 27 taka zmiana jest bardzo potrzebna gdyż w 
godzinach porannych i popołudnionych linia 27 jest bardzo zatłoczona i często mieszkańcy po prostu 
nie mogą zmieścić się w autobusie. Moim trzecim oraz ostatnim pomysłem na ulepszenie Toruńskiej 
komunikacji miejskiej to opóźnienie porannego  kursu linii 27 z 7:21 na 7:28 ponieważ dzieci 
dojeżdżające do szkoły maja problem z przesiadkami lub są za szybko w szkołach. Liczę na pozytywne 
rozpatrzenie moich pomysłów i mam nadzieje że pomogłem w udoskonaleniu pracy MZK oraz między 
innymi dzięki mnie mieszkańcom trzeciego największego osiedla w Toruniu będzie się żyło lepiej i 
bardziej komfortowo  

korekta 
rozkładu 

   

130 Chciałabym prosić o zmianę czasu odjazdu autobusów linii 10 i 20  w godzinach wieczornych. 
Z przystanku KONIUCHY linia 20 odjeżdża naprzemiennie z linią nr 10 z częstotliwością co 20 minut. 
20:14, 20:34, 20:54, 21:14, 21:34, 21:54, 22:21, 22:36 
Od godz. 21:54 czas kursowania zmienia się i różnica jest już większa. 
Czy można np. opóźnić odjazd autobusu z 21:54 na 21:57, a w drugim przypadku przyspieszyć z 22:21 
na 22:18 tak aby zmniejszyć różnice czasowe oraz umożliwić pasażerom przesiadkę na inny autobus? 

korekta 
rozkładu 20 10  



 
 

 

131 Mieszkam w punkcie, który nigdy nie był specjalnie rozpieszczany w kwestii częstotliwości 
autobusów. Są to okolice Batorego/Mazowiecka/Dębowa Góra itp. W dni powszednie po godzinie 17, 
a także przez całe weekendy, święta i dni pomiędzy weekendem, a świętem, jesteśmy skazani tylko 
na linię numer 14. I to w stopniu dość ubogim, bo czasem z jednym autobusem na godzinę. 
Ja oczywiście rozumiem, że decydują czynniki ekonomiczne, kwestie obłożenia linii itp itd. Zabrałem 
głos tylko raz, kiedy chciano nam "zabrać" (zmienić trasę) autobusu 28. Na szczęście pomysł 
porzucono. Po drodze, przy okazji i rzekomo z powodu pandemii doszło jednak do innej niekorzystnej 
dla mieszkańców zmiany. W porze wieczornej tak poukładano rozkład, że na linii 14 w obie strony, 
między jednym a drugim autobusem pojawiła się aż godzina przerwy. 
Jeden autobus na godzinę, w całkiem dużym mieście i w punkcie, który nie jest tak daleko od centrum 
Torunia... W dodatku są to okolice, gdzie jest sporo miejsc pracy (hurtownie, produkcje itp), a dość 
niedalekiej perspektywie ma powstać spore osiedle (TBS). Ja pracuję w okolicach centrum na dwie 
zmiany i w momencie kiedy kończę pracę o 22 to chcąc dojechać względnie blisko tamtego kierunku 
musiałbym czekać do 22:39. Wyjście parę minut wcześniej też by mi nic nie dało, bo wcześniejszy 
jedzie 21:39. Jeszcze jakieś 2 lata temu był autobus o 22:11 (z Warneńczyka w kierunku Mazowiecka) 
i z tego co pamiętam, pusty nie jeździł. Znam też opinię pracowników Auchan, którzy również 
narzekają, że między 20:55, a 21:53 "14-tki" żadnej nie wypatrzą na przystankach w kierunku 
(Okólna) swoich domów. 
Postulujemy więc o tylko jedną, jedyną zmianę w naszej sytuacji autobusowo -lokalizacyjnej. 
Chcielibyśmy nie tworzyć aż tak długiej przerwy między dwoma autobusami na linii 14. Ten jeden, 
dodatkowy autobus między dwoma przeze mnie wymienionymi, byłby sensowną zmianą w sytuacji, 
w której już tak to funkcjonowało i zapewne i tak za jakiś czas byłoby korygowane z racji nowego 
osiedla i tworzenia zachęt dla jego potencjalnych nowych mieszkańców. 

korekta 
rozkładu 28 14  



 
 

 

132 Linie tramwajowe - właściwie z Bydgoskiego Przedmieścia w stronę Centrum odchodzi jakiś tramwaj 
średnio raz na 7/10 minut. Ale bez aplikacji trudno ustalić skąd, podobnie i w drugą stronę. Linia nr 1 
miałaby potencjał by być "toruńskim metrem", kręgosłupem komunikacyjnym miasta - ale w tym celu 
tramwaje powinny jeździć co kilka minut, a nie co dwadzieścia jak obecnie (w dni robocze!). W 
układzie poziomym w Toruniu wystarczyłyby dwie linie, czyli np. obecna 1 i druga jadąca z Elany do 
Merinoteksu przez Sienkiewicza/Reja. W okolicach Alei Solidarności można by się przesiadać. 
Rozumiem, że niektórzy uważają, że są potrzebne połączenia bez przesiadki z każdego miejsca do 
każdego, ale moim zdaniem transport zbiorowy ma szansę konkurować z samochodami właśnie 
wtedy, gdy można wyjść na przystanek ważnej linii bez potrzeby sprawdzania, kiedy coś przyjedzie. 
Uważam, że to słaba częstotliwość najbardziej zniechęca dziś do podróży tramwajem. A lepsze są 
szybkie przesiadki, gdy jest pewność, że niedługo coś nadjedzie, niż długie wyczekiwanie na pojazd 
bezpośredni. 
Podróż z ulicy Gagarina do centrum lub Rubinkowa była prostsza kiedyś, bo było wiadomo, że na 
przystanek zaraz nadjedzie jakiś autobus. Tymczasem teraz trzeba sprawdzać, czy lepiej czekać na 
autobus, czy na tramwaj - a przystanki dzieli kawałek drogi. 

korekta 
rozkładu 

   

133 Dojazd z Dworca Głównego (to tam przyjeżdża większość pociągów, centra przesiadkowe przy 
dworcach Miasto i Wschodnim nic nie zmienią, chyba, żeby udało się uruchomić częstą kolejkę 
metropolitalną z prawdziwego zdarzenia na tej trasie) do centrum. To powinna być wizytówka 
miasta, tymczasem działa fatalnie, dużo gorzej niż kiedyś. Praktycznie nie ma połączenia z 
miasteczkiem uniwersyteckim. Jak tłumaczyć gościom uniwersytetu dojazd na campus - linią 36, która 
jedzie co 40 minut? Kiedyś przynajmniej w miarę często jeździła 11, ale teraz też jej częstotliwość 
została poważnie zredukowana. To może z dworca dojechać do centrum przesiadkowego na Al. 
Solidarności? Nie wiem jak teraz, ale pamiętam, że był czas, gdy teoretycznie w ciągu godziny były po 
trzy kursy 22 i 27. Pozornie nieźle, mogłyby być co 10 minut - ale w praktyce były koło siebie i odstępy 
wychodziły koło 15 minut. 
Jak więc zachęcać do podróży do Torunia koleją, gdy z dworca głównego nie ma wygodnego i jasnego 
transportu, autobusy nie są skoordynowane z przyjazdem pociągów (a z tymi z Warszawy można by 
próbować, bo to najważniejszy kierunek, także z uwagi na przesiadki w Warszawie w inne strony 
Polski), pozostają taksówki, które przy dworcu podszywają się pod nieistniejące korporacje (to 
osobny temat, który też można by chyba kiedyś uporządkować)? 

korekta 
rozkładu 

   



 
 

 

134  Autobus linii 23 kursuje niezgodnie z rozkładem jazdy, zauważamy częste spóźniania. Jeszcze 
większym problemem są odjazdy przed wyznaczonym w rozkładzie czasem. Kilkuminutowy 
wcześniejszy odjazd sprawia, że młodzież, która przybędzie na przystanek autobusowy punktualnie, 
nie zdąży na lekcje, ponieważ na następny kurs trzeba czekać ok. 40 minut. Uczniowie byliby 
wdzięczni, gdyby kierowcy zaczekali na przystanku, jeśli dojeżdżają do niego przed zaplanowanym 
czasem, szczególnie widząc nadbiegające osoby. W okresie zimowym oczekiwanie na przystankach 
bez wiat, jest bardzo uciążliwe, a w ciągu całego roku stresujące z uwagi na niską częstotliwość 
kursowania autobusu. 
Rozumiem, że niepunktualność wynika z długości trasy, jednak wcześniejszy odjazd jest dla 
pasażerów dużym problemem, a dla kierowcy możliwym do skorygowania. 

korekta 
rozkładu 23   

135 W godzinach 14-16, kiedy najczęściej kończą się lekcje, autobus jest przepełniony, ponieważ korzysta 
z niego duża grupa licealistów, m.in. LO nr I, III, IV, VI, IX, X, a także Niepublicznej Szkoły Branżowej I 
stopnia oraz uczniów szkół podstawowych nr 23, 27, 28, 6, 10.  Prosimy więc o rozważenie 
zwiększenia liczby kursów. 

korekta 
rozkładu 23   

136 Przesunięcie odjazdu z Placu św. Katarzyny w kierunku Kopanina o 5 minut w dużym stopniu 
poprawiłoby komfort uczniów i pracowników znajdujących się na trasie szkół. Rozkłady niemal 
pokrywają się z dzwonkami na przerwę i uczniowie muszą oczekiwać ok. 40 minut na kolejny kurs. 

korekta 
rozkładu 23   

137 chciałabym zwrócić uwagę, że między 23.06 a 1.06 nie odjeżdża żaden autobus z Dworca Głównego. 
Tymczasem o 23.35 jest np. pociąg Kochanowski (Lublin, Warszawa) i PR z Bydgoszczy.  
Do godziny 4.34 nic na Dworzec Główny nie wjeżdża ani nie odjeżdża, a autobus o 1.06 i bodaj kolejny 
i tak się zatrzymuje. Jest to narażanie pasażerów na nocny spacer (szczególnie przyjemny w trakcie 
remontu mostu i zimą) albo koszt taksówki lub opłaty parkingowej za pozostawienie auta. Dlaczego 
auta? Ludzie wolą rano przyjechać na dworzec autem i zostawić je w krzakach na Kępie Bazarowej 
albo na trawniku, bo wiedzą, że na drugi brzeg niczym się nie dostaną. W efekcie okolice dworca 
wyglądają jak pastwisko dla wraków albo skup złomu, a nie reprezentacyjna wizytówka miasta. 
Problem mają również osoby z Ukrainy, których zwyczajnie na taksówkę nie stać, a które muszą się 
przedostać na drugi brzeg. Zdarzają się przypadki, że idą na piechotę... 

korekta 
rozkładu 

   



 
 

 

138 W ramach konsultacji chciałam napisać o zwiększenie częstotliwości autobusów i zmianę tras 
niektórych. Chodzi mi o lewobrzeże. Od 4 lat pracuję na terenie po dawnej Elanie okolice Makro. 
W tej chwili nie ma tam żadnych autobusów. Mam 29 i 44 które jadą prawie ta sama trasa i 
wysiadając na Rubinkowie musiałabym iść pół godziny do pracy. Także dojazd autobusem zajmuje mi 
ok 2 godziny dziennie a jest to 9 km.  W czym jest problem żeby jeden z nich jechał trasa przez ul. 
Bukową do Olsztyńskiej? Ludzie pracują w systemie zmianowym a dojazd jest tylko tramwajem który 
jest oddalony ok 2 km. A potem narzekają wszyscy że są korki...  latem można rowerem ale zima 
jeszcze obecne ceny paliw. 
Może czas to zmienić? Lewobrzeże się rozrosło i potrzeby są 
Jeszcze autobusy po pandemii nie wróciły do dawnych rozkładów dzieci do szkoły 2 autobusami do 
miasta jeżdżą. Syn uczy się na targowej więc 13 mu pasowała to ja skróciliście do św. Katarzyna raz na 
godzinę dla kogo ten autobus ? 22 też pasował ale teraz między 8 a 13 nie jest potrzebny wiec w 
okolice dworca wschodniego na 9 do szkoły nie da się..... pk co było zmieniać coś co dobrze 
funkcjonowało. 
Strasznie to utrudnia życie i zmusza do jazdy samochodami i co dobrego z tego wynika?  

korekta 
rozkładu 

   

139 Ze względu na znaczną rozbudowę lewobrzeża i powstawanie tu nowych osiedli zdecydowanie 
przydałoby się zwiększyć ilość kursów linii 29 i 44; na ten moment, szczególnie w godzinach rannych 
(7-9) autobusy są pełne 

korekta 
rozkładu 29   

140 Dodatkowo mam uwagę co do wieczornego kursu linii 44 z Placu Daszyńskiego w kierunku 
lewobrzeża o 21:27: na tym przystanku o tej porze stoją głównie pracownicy Atrium Copernicus, 
którzy kończą pracę o 21:00, idealnie by było , gdyby linia 44 przyjeżdżała na ten przystanek wcześniej 
ok 21:15 

korekta 
rozkładu 44   

141 Zwiększenie ilości kursów linii nr 22, jak za dawnych czasów korekta 
rozkładu 22   



 
 

 

142 Jestem osobą starszą, mieszkanką Kaszczorka korzystająca z komunikacji autobusowej nr 23 i 46. 
Jestem bardzo niezadowolona z rozkładu jazdy autobusów Nr 23.  Były czasy kiedy autobus nr 23 
jeździł co pół godziny, był to wspaniały rozkład. Ponadto bardzo proszę o dodatkowy przystanek ,,na 
żądanie,, przy szkole Nr 28, w kierunku Przy Skarpie, jest zatoczka i światła i wszystko co trzeba. I na 
pewno dużo dzieci jeździ do szkoły Nr 28 a starsi mieliby bliżej do ul. Konstytucji 3 Mają. Ponadto 
widziałabym zmiany w kursowaniu autobusów Nr 46. Skoro nie ma obecnie pętli końcowej na 
Rubinkowie II , to byłoby ułatwieniem dla pasażerów gdyby dany autobus jechał trasą jak dawniej Nr 
39. Wiele osób chciałoby jechać do ul. Wyszynskiego lub Ślaskiego. Do tej chwili autobusy nie są 
podporządkowane potrzebom pasażerów, tylko pod wygody MZK. Nie brane są pod uwagę przesiadki 
z autobusu Nr 23 Przy Skarpie do Nr 31, jak również z Nr 46 przy Ligi Polskiej co najczęściej odjeżdżają 
wszystkie inne o 1-3min. wcześniej. Bardzo dużo jeżdżę komunikacją miejską i najczęściej  tracę 
cierpliwość. Bardzo proszę o przeanalizowane tych poprawek a na pewno więcej mieszkańców 
Kaszczorka i dalszych terenów będzie zadowolonych. 

korekta 
rozkładu 23 46  

143 Zacząłbym od tego iż z przystanku Świętopełka i innych rejonów dzielnicy Mokre jest słaby dojazd do 
centrum. Opiekuję się chorą babcią, z którą jeździmy na Stare Miasto do obiektów religijnych itp. 
Niegdyś korzystaliśmy z tramwaju nr 3 i linii 13. Rozumiem, że przez remonty torowisk w ciągu ulicy 
Bydgoskiej nie ma przejazdu dla tramwaju, lecz linia 13 mogłaby zostać ponownie poprowadzona do 
pętli przy Dworcu Wschodnim. 
Po drugie tłoki w autobusach. Na wielu liniach autobusy są zatłoczone, czasami nie ma miejsca dla 
pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej itp. Czy miasto naprawdę nie jest w stanie kupić 
pojazdów przegubowych? Grudziądz liczący niespełna 100 tys. mieszkańców posiada 6 pojazdów typu 
18 metrów. Może warto wziąć przykład z miast podobnej wielkości? 
Po trzecie na liniach 53, 38 i czasami widziałem 41 jeżdżą autobusy Solarisa o długości 8.6 metra. 
Mają bardzo zanieczyszczone siedzenia (widziałem tzw. koty z kurzu), warczący silnik, przez co 
strasznie wibrują siedzenia, a to przeszkadza w podróży. 
Po czwarte: Czy nie można od razu przenumerować wszystkich linii autobusowych od 50 (jak w 
Bydgoszczy) czy może od 100 (jak w Olsztynie)? Nie byłoby wtedy bałaganu tak jak jest teraz. Nagle 
pojawiła się linia 114! 
I ostatnia rzecz: Chciałem dojechać na Dworzec Główny, lecz nie mogłem! Czemu? W weekendy nie 
kursuje linia nr 22! Utrudnia to życie mieszkańcom i dojazd do dworca. 

korekta 
rozkładu 13 53 38 



 
 

 

144 Jako rodzic zgłaszam wniosek o wprowadzenie dodatkowych kursów. 
Uważam, że jest za mało autobusów linii 11 po godzinie 17.00 i 18.00 i 19.00. Jak syn kończy zajęcia 
na boisku UMK koło basenu na Józefa, o godzinie 18.30 to nie zdąża na autobus 18.33,  i musiałby 
czekać aż do 19.18. jesienią kiedy szybko robi się ciemno tak długie czekanie aż 40 minut już jest 
ryzykowne, kiedy dzieci kończą zajęcia popołudniowe jeden czy dwa autobusy to za mało, dzieci nie 
mogą wrócić do domu samodzielnie. 

korekta 
rozkładu 11   

145 Chciałabym prosić o przyjrzeniu się rozkładom jazdy linii 25, w godzinach porannych bardzo mi 
brakuje autobusu między godzina 6:25 a 7:00, godziny wyjazdu z pętli Uniwersytet. Jeśli nic nie da się 
zrobić to może ten autobus o 7:00 puścić chwilę szybciej? Wiem. że linia 25 jest trudna i wiele osób z 
Elany dojeżdża nią do pracy. 
Druga sprawa, jak jest jakaś awaria tramwajów linii 2 lub linii 4, nie można wydostać się z Elany, 
brakuje mi awaryjnego połączenia autobusowego z Elaną. 
pozdrawiam 

korekta 
rozkładu 25   

146 Chciałabym zgłosić problem z godziną odjazdu autobusów w kierunku centrum z przystanku 
Kanałowa po godzinie 15tej. Pierwszy autobus nr 28 odjeżdża o godz. 15.13 (a często jest opóźniony 
czyli jeszcze później) co powoduje długie oczekiwanie dla osób kończących pracę o 15tej. 
Kolejny problem to odjazd autobusu nr 16 z przystanku Kanałowa w kierunku Rubinkowa. To 
połączenie pozwala na dojazd na Rubinkowo, ale także na przesiadkę przy Elanie na przejazd 
tramwajem w kierunku Dworca Wschodniego i centrum. Niestety ten autobus nr 16 planowo 
odjeżdża o 15.03, a faktycznie przeważnie ok. 2 minut wcześniej czyli dla osób kończących o 15tej nie 
ma możliwości zdążenia. 
Podsumowując osoby pracujące do 15tej jadące zarówno w kierunku centrum jak i Rubinkowa 
pierwszą możliwość wydostania się z Kanałowej mają ok. 15.15, a dodatkowo godziny szczytu 
powodują dalsze opóźnienia na trasie i długi czas przejazdu. W okolicy Kanałowej znajduje się wiele 
firm i zakładów pracy i wiele osób dłużej oczekuje na tym przystanku na przyjazd jakiegokolwiek 
autobusu. 
Bardzo proszę o rozwiązanie tego problemu, wprowadzenie autobusu kilka minut wcześniej, tak aby z 
Kanałowej można było wyjechać w kierunku centrum ok. 15.05-15.08 (autobusy nr 28 lub 14). 
Alternatywnie odjazd autobusu nr 16 o godz. 15.06, żeby można było złapać połączenie z tramwajem. 
Mam nadzieję, że istnieją jakieś możliwości wprowadzenia zmian, które wielu pasażerom pracującym 
do 15tej skróciłoby czas przejazdu z pracy. 
Bardzo proszę o odpowiedź. 

korekta 
rozkładu 28 16  



 
 

 

147 Proszę rozważyć kwestię zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów poza teren miasta 
Torunia do pobliskich miejscowości. Chodzi mi m.in. o linie nr 45. Jestem mieszkanką Głogowa. 
Autobusy mzk kursują rzadko. Praktycznie nie ma możliwości dojazdu do Torunia, chyba że wcześnie 
rano. Inną opcją mogłoby być np. wydłużenie trasy linii nr 35. 

korekta 
rozkładu 45   

148 Chciałem zwrócić uwagę na częstotliwość kursowania Linii 29. W ostatnich latach powstało bardzo 
dużo osiedli na lewobrzeżu, a szczególnie przy ulicy Okólnej, tj. Sosnowy las i Cztery pory roku.  
Uważam, że ta linia jest jedną z niewielu pozwalającą przedostać się mieszkańcom z ul. Ogólnej w 
szybki i sprawny sposób na drugą stronę Wisły w okolicę pl. Daszyńskiego. Przy takim zaludnieniu 
które cały czas będzie rosło linia 29 moim zdaniem powinna kursować częściej.  

korekta 
rozkładu 29   

149 Mam uwagi co do kursowania linii nr 27. Godziny kursów wydają się sprzężone z odjazdami i 
przyjazdami pociągów do i z Bydgoszczy co jest świetnym pomysłem. Jednak te piękne rozkłady są 
tylko na papierze w praktyce nikt odpowiedzialny nie zdecyduje się wybrać autobusu linii 27 jadąc na 
dworzec, bo będzie na styk i najmniejsze opóźnienie na trasie sprawi że na pociąg nie zdąży. Dlatego 
proponuję by kursy na dworzec choć o 2 minuty przyspieszyć, dałoby to pewność i komfort że na 
dany pociąg się zdąży i myślę że więcej osób korzystałoby z tego połączenia poprawiając wygodę 
podróżnych. 
Jadąc na dworzec tym autobusem jest jeszcze jakaś szansa by zdążyć za to z powrotem szanse na 
złapanie 27ki są bliskie zeru. Jeśli pociąg przyjeżdża planowo to w tej samej chwili bądź minutkę 
wcześniej odjeżdża puste o wielu chętnych 27. Żaden bieg na autobus nic nie pomoże. Problem jest 
tak częsty że nie zdarza mi się wracać tą dogodną dla mnie linią do domu. 
Dlatego prosiłabym o przesunięcie kursów linii 27 w stronę osiedla leśne- polana o choć 3-4 minuty 
później. 
Widzę, że to nie tylko mój problem. Wiele podróżnych pociągów z Bydgoszczy chciałoby pojechać 
bezpośrednio 27, a tak musimy kombinować czasem nawet z 3 autobusami by dostać się tam gdzie 
27 szybko by nas zawiózł. Za każdym razem szkoda. 

korekta 
rozkładu 27   

150 LINIA NR 1 OLIMPIJSKA - UNIWERSYTET p. Aleję Solidarności (trasa bez zmian) - w godzinach szczytu 
co 16 min., poza godzinami szczytu co 30 min. (naprzemiennie co 8/15 min. z linią nr 5 na odcinku 
Olimpijska-Wały gen. Sikorskiego i Odrodzenia - Uniwersytet z linią nr 4) 

korekta 
rozkładu 1   

151 LINIA NR 2 ELANA-MOTOARENA (trasa bez zmian) - w godzinach szczytu co 16 min., poza godzinami 
szczytu co 30 min. (naprzemiennie: z linią nr 4 na odc. Sienkiewicza-Elana i linią nr 5 na odc. 
Sienkiewicza-Motoarena co 8/15 min.)  

korekta 
rozkładu 2   



 
 

 

152 LINIA NR 3 OS. JAR - REJA p. Aleję Solidarności, pl. Rapackiego, Sienkiewicza - w godzinach szczytu co 
16 min., poza godzinami szczytu co 30 min. (naprzemiennie: z linią nr 5 na odc. pl. Rapackiego - 
Sienkiewicza co 8/15 min i linią nr 6 na odc. Os. JAR - Aleja Solidarności co 10 min. oraz odpowiednio 
z godzinami kursowania linii nr 6 poza godzinami szczytu)  

korekta 
rozkładu 3   

153 LINIA NR 4 ELANA/WSCHODNIA*- UNIWERSYTET (trasa bez zmian) - w godzinach szczytu co 16 min., 
poza godzinami szczytu co 30 min. (naprzemiennie: z linią nr 2 na odc. Wschodnia - Sienkiewicza i 
linią nr 1 na odc. Odrodzenia - Uniwersytet co 8/15 min)  
* - część kursów skróconych do pętli Wschodnia, wydłużenie kursów do pętli Elana w godzinach 
szczytu i zapotrzebowania na dojazd do zakładów pracy, ewentualnie co drugi kurs. 

korekta 
rozkładu 4   

154 LINIA NR 5 OLIMPIJSKA - MOTOARENA p. pl. Rapackiego, Sienkiewicza, w kierunku Motoarena - 
Olimpijska p. Reja, pl. Rapackiego - w godzinach szczytu co 16 min., poza godzinami szczytu co 30 
min. (naprzemiennie: z linią nr 1 na odc. Olimpijska - Wały gen. Sikorskiego, linią nr 2 na odc Reja - 
Motoarena, linią nr 3 na odcinku pl. Rapackiego - Sienkiewicza oraz Reja - pl. Rapackiego co 8/15 
min.)  

korekta 
rozkładu 5   

155 LINIA NR 6 ALEJA SOLIDARNOŚCI - OS. JAR (JAR-Odrodzenia-Os. Młodych-Wały gen. Sikorskiego-Aleja 
Solidarności- JAR) - w godzinach szczytu tj. 6:30 - 9:00 oraz 14 -17:30 na odc. Aleja Solidarności - OS. 
JAR naprzemiennie z linią nr 3 co 8 min., poza godzinami 1 kurs/30 min. 
Dodatkowe kursy w okresie szkolnym przed godziną 8:00, w takcie co 5 min. na wspólnych odcinkach. 
Zjazd do zajezdni ok. godziny 23.  

korekta 
rozkładu 6   

156 W soboty i niedzielę oraz święta proponuje się korzystanie z taktu co 30 min., na wspólnych 
odcinkach co 15 min., a dla linii nr 6 bez zmian 1 kurs/40 min. przez cały dzień. 
W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) 
- w godzinach 6:30 - 17:30 co 16 min., na odcinkach wspólnych co 8 min.  
- przed 6:30 i po 17:30 co 30 min., na wspólnych odcinkach co 15 min 
- bez zmian linia nr 6. 
Za godziny szczytu uznaje się: 6:30-9:00, 14:00-17:30. 

korekta 
rozkładu 

   



 
 

 

157 Zdecydowanie zbyt rzadko kursują tramwaje linii nr 1; jest to odczuwalne zwłaszcza dla osób, które 
muszą pokonać niemal cała trasę, szczególnie w godzinach porannych. Przykładowo aby zdążyć z 
rejonu przystanku AULA UMK do III LO (przystanek WYSZYŃSKIEGO) na godzinę 8.00, uczeń ma tylko 
dwie możliwości, ok. godz. 7.00 i 20 minut później. Także na krótszych odcinkach 20-minutowe 
odstępy między kursami są dość dokuczliwe. Odcinek między Aulą i centrum jest np. oblegany przez 
studentów i z pewnością większa częstotliwość kursów na tej linii byłaby przydatna. 

korekta 
rozkładu 1   

158 Zgłaszam uprzejmą prośbę aby wprowadzono zmiany w kursowaniu autobusów na lewobrzeżu. 
Chodzi dokładnie o linię 20 i 44 na Poznańskiej 294. Oba autobusy kursują bardzo rzadko... Często 
zdarza się, że czekam na przystanku Plac Rapackiego nawet 30 min na spóźniony autobus nr 20 po 
czym okazuje się, że jest praktycznie prawie zapełniony... Jest problem aby wszyscy pasażerowie 
mogli się w nim zmieścić. Właśnie przez to, że jest to praktycznie jedyna linia która jeździ z centrum 
do końca, na Poznańska. Uważam, że powinna powstać albo jakaś dodatkowa linia, albo po prostu nr 
20 powinien kursować znacznie częściej. Tak samo z autobusem nr 44. Jest to drugi autobus, który 
dojeżdża do Poznańskiej 294. Również jeździ bardzo rzadko, również często się spóźnia lub nie 
przyjeżdża w ogóle... Pasażer na lewobrzeżu ma naprawdę problem z dojazdami już nie mówiąc o 
weekendach i świętach... Bardzo serdecznie proszę o uwzględnienie tych uwag. 

korekta 
rozkładu 20 44  

159 Zwracam się w imieniu seniorek ,które posiadają ogródki działkowe na Rudaku z prośbą o 
skomunikowanie linii 13 ( dojeżdżający do ul. Glinieckiej) z linią 29 ( z Rubinkowa) 
-  aby wysiadając na przystanku Kmicica z  l.29  można było przesiąść na l. 13 do przyst. Gliniecka. 
-  I odwrotnie z przyst. Gliniecka  z  l.13 można przesiąść na przys. działki Rudak  na  l.29 w kier. 
Rubinkowa. 
To jest niby tylko jeden przystanek ale dla osób 65+ , 75+ i 80+ gdy musimy dźwigać zakupy i 
korzystać z kuli, laski lub balkoniku przejście tej odległości jest dla nas ogromnym wyczynem. 

korekta 
rozkładu 13 29  



 
 

 

160 Jako mieszkanka Osiedla Bielawy, a jednocześnie członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Zieleniec pragnę podzielić się z Państwem spostrzeżeniami mieszkańców oraz moimi własnymi. 
Osiedle Bielawy cały czas się rozbudowuje, powstają nowe budynki wielorodzinne, a także budynki 
jednorodzinne. 
Przybywa także pracowników biurowca przy ul. Gdańskiej. 
Pracownicy pracują przez 7 dni w tygodniu od godz. 6 do godziny 24. 
W związku z powyższym potrzebne są dobrze przemyślane rozwiązania, które zapewnią lepsze 
połączenie tej części Torunia z innymi dzielnicami. 
Kilka lat temu wraz z grupą mieszkańców Osiedla Zieleniec uczestniczyłam w spotkaniu z urzędnikami 
UM Toruń, którzy zajmowali się tę dziedziną w UM Toruń. 
Był też Prezydent Zaleski, niestety spotkanie było z tych: "nie można nic zrobić", "nie da się". 
Może teraz "się da" i można będzie coś dobrego dla mieszkańców Torunia zrobić. 
Proszę zastanowić się nad wydłużeniem linii tramwajowej z Osiedla Na Skarpie np. do Elany lub w 
kierunku centrum miasta. 
Innym pomysłem jest wydłużenie linii autobusowej lub jej zmiana ( np. autobus nr 31), nie wszystkie 
autobusy muszą kończyć "swój bieg" na Osiedlu Na Skarpie. 
Innym pomysłem jest też zmiana linii 40, może jej trasa nie powinna kończyć się przy Centrum 
Bielawy, tylko jechać dalej ul. M. Curie- Skłodowskiej. 
Takie rozwiązanie ułatwiłoby dotarcie do przychodni i szpitala Citomed oraz dotarcie do coraz 
liczniejszych zakładów pracy w tej okolicy. 
Liczę, że te konsultacje przyczynią się do poprawy komunikacji w tej części Torunia. 

korekta 
rozkładu 31 40  

161 W odpowiedzi na konsultacje społeczne mające na celu zmiany w rozkładach jazdy,  mieszkańcy 
dzielnicy  Rudak zwracają się z prośbą o zwiększenie liczy kursów autobusu linii 13 w dni robocze. 
 Dzielnica Rudak dynamicznie się rozwija, powstaje coraz więcej domów zarówno szeregowych jak i 
wolno stojących, wprowadzają się rodziny z dziećmi, lecz problem z dojazdami do pracy jest tu 
ogromny.  Z Rudaka na Starówkę można dojechać jedynie linią nr 13, która jest praktycznie jedna na 
godzinę, zarówno w  dni robocze, jak i soboty, niedziele czy święta. Problem był już wielokrotnie 
poruszany w lokalnych mediach, jednak nie przyniósł rozwiązania tej sytuacji. Pan Prezydent 
bagatelizuje sytuację i traktuje lewobrzeże jak mieszkańców gorszej kategorii. Z Rudaka nie ma jak 
dojechać na 7.00 rano np. na Plac Katarzyny, ani wrócić z Placu Katarzyny na Rudak, kończąc pracę o 
15.00. W odpowiedzi na skargi mieszkańców Pani Rzecznik Prezydenta Miasta stwierdziła, że jest 
jeszcze linia 29, z której można się przesiąść na Placu Daszyńskiego w tramwaj 1 lub autobus 23. Pani 

korekta 
rozkładu 13   



 
 

 

Rzecznik jednak nie wzięła pod uwagę, że na tę przesiadkę mamy dokładnie 2 minuty (o ile autobus 
29 przyjedzie punktualnie - a to się praktycznie nie zdarza) i że trzeba pokonać dystans 6 przejść dla 
pieszych ze światłami, więc taka przesiadka jest praktycznie niemożliwa do wykonania w tym czasie 
(pomimo że wszystkie te przystanki są na Placu Daszyńskiego to są jednak oddalone od siebie). Pani 
Rzecznik zaproponowała także autobus linii 44, ale taki ma przystanek dopiero przy nowym moście i 
aby osoby mieszkające na Rudackiej doszły do niego muszą pokonać dystans prawie 2 km. pieszo! 
więc to rozwiązanie dla mieszkańców ul. Rudackiej też odpada. We wcześniejszych konsultacjach były 
też propozycje, aby przy okazji remontu starego mostu powrócić do rozwiązania przywrócenia torów 
tramwajowych po środka starego mostu i puszczeniu tramwaju na lewobrzeże, ale ta propozycja 
także nie została przyjęta.  Za to pieniądze na nową linię tramwajową na JAR, jakoś się jednak 
znalazły. Prosimy by Pan Prezydent sprawiedliwie traktował mieszkańców wszystkich dzielnic, gdyż 
płacimy takie same podatki jak prawobrzeże, a z komunikacją mamy tu o wiele gorzej jak na wsiach. 
Nawet z odległych okolicznych wsi autobusy jeżdżą częściej niż 1 na godzinę jak z Rudaka. Prosimy o 
pozytywne rozpatrzenie zwiększenia kursów 13 w dni robocze.  

162 Większa częstotliwość kursowania autobusów linii 12 oraz 14 korekta 
rozkładu 12 14  

163 Jako stały pasażer linii 36 Toruń-Rozgarty sugerowałbym zwiększenie częstotliwości kursów w 
godzinach wczesno-popołudniowych 14-18 w dniach nauki szkolnej. 
Obecnie w tych godzinach, do Rozgart są tylko 4 kursy; autobusy sa przepełnione młodzieżą szkolną, 
dorosłymi powracającymi z Torunia i aktualnie dodatkowo  obywatelami Ukrainy.   
Zwiększenie liczby kursów do Rozgart z pewnością pomogłoby rozładować popołudniowe zatłoczenie 
autobusów. 

korekta 
rozkładu 36   

164 W godzinach porannych między godz. 6 a 8 na linii nr 29  (Szubińska w kierunku Olimpijska) jest za 
mało kursów. Autobusy są notorycznie spóźnione głównie z winy kierowców, rzadziej w związku z 
przejazdami pociągów. Do szkoły na godz. 8 dojeżdża tym autobusem bardzo dużo uczniów, część do 
szkoły na Rudacką a część do ZDZ, inne do szkół na Rubinkowie Często zdarza się że autobus o godz. 
7.46- 7.48 zatrzymuje się dopiero na przystanku Rypińska przy czym powinien już wtedy być po 
drugiej stronie mostu, w okolicach Atrium Copernicus. Dla przykładu na pierwszym przystanku 
"Dworzec Wschodni" powinien być o 7.51.  

korekta 
rozkładu 29   



 
 

 

165 Przystanek "Od Nowa" w kierunku Stawek - ul. Łódzka. W dni powszednie, brak jest możliwości 
powrotu o godz. 21.00 z przystanku "Od Nowa" w stronę Stawek bez czekania na autobus 30 min. 
Najbliższe autobusy w tym kierunku jadą o 21.30 (linia 11) oraz 21.35 (linia 36). Jazda z przesiadką o 
godz. 21.04 (linia 32) i próba przesiadki na 12, 13 lub 14 na przystanku Plac Rapackiego również 
kończy się bezskutecznie ponieważ autobusy tych linii jadą dużo wcześniej lub dużo później niż 
wspomniana 11 i 36 tj. (linia 12 - godz. 21. 04*a.21. 43*a; linia 13 - godz. 21.06*ad. 53*ad; linia 14 - 
godz. 21.10*a).  Czas oczekiwania na autobus 30 min niezależnie od tego czy stoimy pod Od Nową czy 
na Rapackiego to zdecydowanie zbyt długo, szczególnie, że nie są to obrzeża Torunia typu Glinki, czy 
Leśna Polana.  

korekta 
rozkładu 11 36  

166 W związku z ogłoszeniem o konsultacjach, chciałabym zgłosić zapotrzebowanie na częstsze 
kursowanie linii nr 27 (w obie strony).  
Trasy autobusów nr 31 oraz 32 częściowo pokrywają się z linią nr 27, jednak nie kursują one ulicą 
Zbożową. W związku z tym w godzinach porannych oraz tzw. godzinach szczytu, dojazd do/z pracy 
bliżej centrum miasta jest dość mocno ograniczony. 

korekta 
rozkładu 27 31 32 

167 Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie propozycji zwiększenia częstotliwości kurowania 
autobusów linii 28, w szczególności w godzinach 7:00-9:00 oraz 14:00-17:00. W pierwszej kolejności 
należy wskazać, iż wyżej wskazania linia autobusowa kursuje między Uniwersytetem a miastem, 
jednakże mała częstotliwość kursowania tejże linii nie pozwala w sposób swobodny przemieszczać się 
z punktu A do punktu B i niestety autobus linii 28 trzeba zastępować innymi środkami komunikacji. 
Ponadto we wskazanych wcześniej godzinach autobusami jeździ znacznie większa ilość osób niż w 
ciągu całego dnia i nieraz zdarzały się sytuacje, że pasażerowie, czekający na przystanku na autobus, 
nie mieli możliwości wejścia do pojazdu z powodu zatłoczenia w godzinach szczytu. 

korekta 
rozkładu 28   

168 Chciałam zgłosić problem z linią 23 , która łączy Kopanino z Toruniem centrum, jest to jedyny autobus 
, który dowozi między innymi dzieci z osiedla Kaszczorek ( które jest toruńskim osiedlem!) do szkół. 
Autobus cały czas się spóźnia - zwłaszcza rano i już w Kaszczorku jest zatłoczony , nie po to płacimy 
podatki w mieście aby nasze dzieci jeździły taką linią. Oczywiście połączenie z ościennymi gminami 
jest ważne ale ewidentnie brakuje połączenia bezpośredniego z Kaszczorka ( jest przecież pętla 
autobusowa) do centrum Torunia. 
Wnioskuję więc o autobusy bezpośrednio z pętli w Kaszczorku do centrum. Nasze osiedle bardzo 
ostatnio się rozbudowało i cały czas powstają nowe domy. Rozmawiałam z wieloma mieszkańcami i 
każdy wskazuje na ten problem, a więc jest to nie tylko mój wniosek ale całej społeczności 
Kaszczorka. 

korekta 
rozkładu 23   



 
 

 

169 Zwracamy się z propozycją zmian od września w rozkładzie jazdy autobusów linii 11 i 34 - dotyczy 
przystanków przy Św. Józefa i Szpitala Bielany w kierunku Koniuchy. Z przytoczonych linii i 
przystanków korzysta młodzież z trzech zespołów szkół średnich i starsi uczniowie szkoły 
podstawowej nr 5, liceum nr 5 oraz studenci (Centrum Sportowe UMK). Uczniowie szkół kończą 
lekcje już od godziny 14, a częstotliwość autobusów jest ograniczona do dwóch kursów, poza tym 
kursy linii 11 i 34 pokrywają się w odstępach 2 minutowych. Od godziny 14 autobusy te w kierunku 
Koniuchy są przepełnione. Oprócz tego, powstaje nowe Osiedle Torpo oraz sporo ludzi i studentów 
dojeżdża z kierunku UMK w kierunku Grudziądzkiej. Poza tym jesteśmy po pandemii i większość 
mieszkańców (w tym młodzież) korzysta z komunikacji miejskiej. Może warto przyjrzeć się tym liniom 
i wprowadzić zmiany w rozkładach, tak aby racjonalnie rozłożyć kursowanie autobusów. 

korekta 
rozkładu 11 34  

170 Chciałam zwrócić uwagę na zbyt rzadkie i niezsynchronizowane ze sobą kursy linii 36 i 11. Jestem 
mieszanką Stawek, właścicielką mieszkania przy ul. Okólnej 136. Poruszam się wyłącznie pojazdami 
komunikacji publicznej (z przystanku Stawki zwykle na przystanki: Plac Rapackiego, Od Nowa, Aula 
UMK, Sienkiewicza). Dostać się na drugą stronę mostu jest dla mnie często nie lada wyzwaniem.   
Po pierwsze, kursy 36 i 11 są zbyt rzadko. O ile jeszcze 11. ma "szczęśliwe godziny", gdy kursuje 
przyzwoicie (kursy o 7.00,8.00,15.00,16.00,17.00), to w pozostałych porach dnia i w weekendy jeździ 
2 razy na godzinę, co stanowczo nie odpowiada potrzebom mieszkańców (myślę, że nie tylko moim).  
Zdumiewające było dla mnie dodatkowe ograniczenie częstotliwości kursowania tej linii w ferie. 
Przecież połączenie między lewobrzeżem i prawobrzeżem nie służy wyłącznie uczniom i studentom, 
ale też wszystkim osobom pracującym, a to też nie tylko tym pracującym w standardowych 
godzinach. Sama dojeżdżam linią 11 do pracy, a także na zakupy, na spotkania ze znajomymi i na 
różne wydarzenia kulturalne. Np. od 10 lat co roku uczestniczę w festiwalu KLAMRA w Od Nowie. 
Niestety, w tym roku musiałam prawie wybiegać ze spektakli, bo w godzinach 20-22.30 (bynajmniej 
to nie środek nocy, a normalny czas aktywności mieszkańców takich miast jak Toruń) połączenia MZK 
są co pół godziny... Spóźnienie się minutę na jeden autobus powoduje, że na kolejny trzeba czekać 
pół godziny i to w zwykły, roboczy dzień, nie w święta. 
Druga sprawa to brak synchronizacji połączeń. Przykładowo, kilka kursów  linii 11 i 36 z przystanku 
Stawki rusza (przynajmniej teoretycznie) w tym samym czasie: np. 9.24 i 9.26, 14.19 i 14.20. 
Powoduje to, że albo się zdąży na oba pojazdy (zresztą często podjeżdżają jednocześnie), albo na 
żaden, i potem trzeba czekać np. 20 minut, aby się przedostać na drugą stronę mostu... 
Chciałam też zwrócić uwagę, że od dłuższego czasu przyjazdy autobusów linii 11 i 36 notorycznie (nie 
tylko w godzinach szczytu) rozmijają się z rozkładem "papierowym", a ten "papierowy" (zgodny z tym 

korekta 
rozkładu 36 11  



 
 

 

na stronie WWW) jest zupełnie rozbieżny z tym na tablicy elektronicznej. Różnica między godziną wg 
rozkładu papierowego a elektronicznego (i rzeczywistego przyjazdu) zaczyna się od 4 minut, a często 
wynosi nawet 12 minut! Tym samym bardzo trudno jest zaplanować podróż, skoro na przystanku 
okazuje się, że planowany autobus będzie o zupełnie innej godzinie.  

171 Niniejszym w ramach konsultacji komunikacyjnych uprzejmie informuję, że rozkłady jazdy MZK 
układają osoby, które z tej komunikacji nie korzystają. 
Z osiedla Rubinkowo autobusy często jeżdżą "stadami" tj. kilka jednocześnie w tym samym kierunku i 
prawie taką samą trasą (np. centrum, uniwersytet, PLAZA) po czym jest 20 lub 30 minut przerwy. W 
godzinach "szczytu" kursów (autobusów i tramwajów) jest za mało i panuje duży tłok. 
W weekendy zaś przejazdy autobusów z Rubinkowa są tak ograniczone, że praktycznie trudno wybrać 
się na jakąś popołudniową imprezę w centrum Torunia nie mając samochodu. Poza tym: na 
przystanku autobusowym "Manhattan" w kierunku centrum ponad rok temu postawiono 
wyświetlacz, który nigdy nie został włączony (pisałam w tej sprawie do MZK; nie raczyli 
odpowiedzieć). A na przystanku "Manhattan" w kierunku ul. Olimpijskiej wyświetlacza nie ma w 
ogóle i nie wiadomo czy i kiedy będzie. 
Nie mam już złudzeń, że moja opinia coś zmieni, tym niemniej wysyłam ją. 

korekta 
rozkładu 

   

172 Dodatkowe kursy autobusów linii nr 30 oraz 21 w godzinach szczytu. korekta 
rozkładu 30 21  

173 Rozplanowanie połączeń autobusowych między przystankiem Nad Strugą a Pl. św. Katarzyny, w taki 
sposób, aby autobusy linii 21 oraz 30 nie odjeżdżały z przystanków w odstępie kilku minut, po czym 
na następny należy czekać kilkanaście minut. 

korekta 
rozkładu 

   

174 Chcę zauważyć, że z pętli Kaszczorek ( pętla Drwęca) odjeżdża tylko JEDEN autobus i jest to 23 o 7:35 
! Jest to kurs na Rubinkowo i nie ma nawet szans, aby zdążyć pojechać tym kursem z przesiadką i 
dostać się na 8:00 do liceum I,IV,X i innych szkół zlokalizowanych w centrum Torunia. Chyba, to jakieś 
przeoczenie ? 

korekta 
rozkładu 23   

175 Pozostałe kursy odbywają się z Kopanina i w godzinach rannych są notorycznie spóźnione. Była na ten 
temat dość szeroka dyskusja w społeczności naszego osiedla i na "odczepnego" uruchomiony został 
tylko ten jeden wspomniany kurs. Rano będą coraz większe korki w Złotorii, bo masę ludzi się tam 
buduje. Autobusy ( ranne kursy) są zatłoczone i jak wspomniałem często spóźnione o czym był 
informowany pan Dyspozytor. W końcu byłem zmuszony odpuścić i dowożę syna do LO X własnych 
samochodem bez sensu powiększając korki na ulicach. 

korekta 
rozkładu 23   



 
 

 

176 Jest kilka rozwiązań : np. połączenie Kopanina do pętli Drwęca w Kaszczorku jako małego węzła 
przesiadkowego. Wtedy spóźnienia z Kopanina nie będą wpływać na punktualne odjazdy autobusów 
ze strefy miejskiej. Wiem, że pracujecie też Państwo nad koncepcją, kiedy autobusy będą raczej 
dowozić pasażerów do linii tramwajowych. To też dobry pomysł, ale i w tym układzie obecna 
organizacja jest do zmiany, bo tym autobusem 23 o 7:35 nie da się dojechać z przesiadką do centrum, 
tak aby zdążyć na 8:00 do szkoły. ( XLO rozpoczyna o 8:10,a IV LO chyba nawet o 7:45) 

korekta 
rozkładu 23   

177 Udogodnieniem byłoby zwiększenie liczby kursów do Obrowa linii 45. Umożliwiłoby to dojazd do 
pracy i szkoły mieszkańcom okolicznych miejscowości. Pozdrawiam  

korekta 
rozkładu 45   

178 Komunikacja miejska jest zbyt mało elastyczna - linii jest za mało i jeżdżą zbyt rzadko, a to powoduje 
błędne koło, gdzie ludzie wsiadają w auta, a autobusy jeżdżą puste tłumacząc, że z tego powodu 
trzeba rozrzedzić częstotliwość połączeń. 

korekta 
rozkładu 

   

179 Proszę o spowodowanie zmian w godzinach połączeń komunikacji miejskiej na odcinku przystanek 
Dworzec Główny – przystanek Barwna lub Olimpijska oraz w przeciwnym kierunku. Często korzystam 
z usług PKP, wracając pociągiem z Warszawy Centralnej o godzinie 23:29 nie mam możliwości 
dojechania chociażby do ulicy Aleja Solidarności, nie mówiąc już o Bielawy czy Olimpijska – Na 
Skarpie. Podobna sytuacja występuję rano, gdy chcę dojechać z przystanku Barwna na pociąg o 
godzinie 4:36 (Warszawa Centralna). We wcześniejszych latach było bezpośrednie połączenie 
autobusu nocnego na odcinku Nad Strugą – Czerniewice, obecnie - nie ma. Jestem od wielu lat 
mieszkanką Torunia i partycypuję w utrzymaniu miasta poprzez podatki. Czas pandemii już minął a 
utrudnienia występują dalej. Proszę o nowoczesne i skuteczne podejście do tego tematu.  

korekta 
rozkładu 

   

180 Najwyższy czas przywrócić kursy linii 13 sprzed czasu pandemii. Zostały okrojone gdy w pandemii była 
zamknięta szkoła, ale ten czas dawno minął A diametralnie pokrojone kursy 13 pozostały.  

korekta 
rozkładu 13   

181 Autobus nr 13 powinien jeździć minimum 3 razy na godzinę. Jeden na godzinę to poniżej wszelkich 
standardów, to jest kpina i skandal. nie można dostać się do szkoły, codziennie traci się kilka godzin 
na dojazd z centrum do domu, choć sam przejazd teoretycznie powinien trwać 10 min, jednak czas 
oczekiwania przebija wszelkie normy. Niech ktoś się w końcu za to weźmie.  

korekta 
rozkładu 13   

182 Zacznę może od tego, że nie uważam miasta Torunia za tzw. "miasto dobrych połączeń" według 
plakatu reklamowego. Jesteśmy mieszkańcami Czerniewic i autobus linii nr11 kursuje bardzo rzadko. 
Zostały one mocno ograniczone w wyniku kwarantanny dwa lata temu. Przypominam,  że już teraz 
uczniowie, osoby pracujące normalnie funkcjonują.  Dużym nieporozumieniem jest np. Odjazd 
autobusu linii nr11 z Placu Rapackiego o o godz. 17:57 ,a następnego dopiero o 18:42. Chciałabym 

korekta 
rozkładu 11 36 14 



 
 

 

zaznaczyć, że o godz. 18 kończą się dodatkowe zajęcia w galeriach plastycznych, MDK, Dom Harcerza, 
osoby pracujące w handlu w sklepach odzieżowych w centrum miasta od godziny 18:10 czekają 
ponad pół godziny na autobus. Często w godzinach szczytu niektóre linie autobusowe są bardzo 
przepełnione. Wręcz absurdalne było to, gdy prezydent apelował o zachowanie dystansu z uwagi na 
covid, w restauracjach zajmować trzeba było co drugie miejsce, a w autobusach typu 36,11,14,26,40 
byliśmy stłoczeni.   

183 Piszę w imieniu dziesiątek rodzin z miejscowości Górsk. Linia 36 dojeżdża jedynie do Rozgart. 
Moja rodzina i mieszkańcy naszej miejscowości poruszamy  się wyłącznie samochodami, a z chęcią na 
co dzień korzystalibyśmy z autobusu MZK, gdyby tylko dano nam taką możliwość. 
Na marginesie wspomnę, że droga dojazdowa do Muzeum Multimedialnego w Górsku i Muzeum ks. 
Jerzego Popiełuszki była remontowana kilka lat temu i dojazd jest bardzo dobry. 

korekta 
rozkładu 36   

184 Chciałabym zgłosić problem dotyczący zbyt słabo sprecyzowanych połączeń komunikacji na ulicy 
Polnej. Autobus linii 16 zbyt rzadko kursuje, a osoby pracujące do godziny 15-stej nie są w stanie 
zdążyć na autobus o 15.03. Jest możliwość, aby odjeżdżał on chociaż o 15.10. Bardzo dużo osób 
mogłoby zdążyć, by móc dostać się w stronę Rubinkowa. 

korekta 
rozkładu 16   

185 Piszę do Państwa w imieniu lokatorów osiedla TtBS na Glinkach. Czy byłaby możliwość tak ustawić 
rozkład aby 20 i 44 nie odjeżdżały z pętli jeden po drugim ewentualnie...wszystkie kursy 20 mogłyby 
kończyć się i zaczynać na pętli Glinki.. ale po drodze podjeżdżałyby na osiedle na pętlę 
Poznańska i potem jechałyby dopiero na Glinki. S powrotem podobnie.. Glinki Poznańska osiedle, 
Poznańska n/z. Mieszka tu sporo starszych osób i dojście od Pomnika dla nich to spore wyzwanie. 
Niedługo zostaną oddane do użytku  kolejne dwa bloki....Mógłby też jeden z autobusów 10,29 lub 39  
kończyć kurs na Poznańskiej zamiast Szubińskiej. 

korekta 
rozkładu 20   

186 Piszę w sprawie zmiany godzin w kursowaniu linii 16,33, 45. W newralgicznych godzinach tj. godziny 
dojazdu do pracy od 13 i od 21, autobusy wyjeżdżają za późno z pętli na Olimpijskiej. Na ranną 
zmianę jest w porządku, tj. 5:00 i 5:10. Natomiast na popołudnie jest 13:18 i na nocną zmianę 21:20. 
Jeżeli jest to możliwe to wystarczyłoby przesunąć o 10 minut, aby zdążyć na spokojnie do pracy. Czyli 
na 13:10 i 21:10. 

korekta 
rozkładu 16 33 45 



 
 

 

187 W związku z planowanymi konsultacjami społecznymi w celu wypracowania zmian dotyczących zmian 
w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w Toruniu chciałbym przedstawić swoje uwagi i sugestie 
dotyczące linii autobusowej nr 38.  
Przystanek końcowy przy ul. Wrzosowej jest zlokalizowany w centrum osiedla domów 
jednorodzinnych i jest to prawdopodobnie jedyny taki przystanek końcowy linii autobusowej w 
Toruniu. Do najbliższych zabudowań jest zaledwie kilka metrów. Od maja 2021 r. na tej trasie jeżdżą 
głównie autobusy Solaris 8,6, których silniki są bardzo głośne i generują odczuwalne w domach 
wibracje. Kierowcy autobusów nie wyłączają silników na postoju trwającym 3-5 minut co również jest 
bardzo uciążliwe. Przed zawieszeniem linii na tej trasie w okresie listopad 2020 - maj 2021 z powodu 
pandemii problem z uciążliwością nie występował ponieważ na trasie jeździł inny typ autobusów. 
Wydaje mi się, że wtedy na tej trasie kursowały autobusy marki MAN, których silniki są lepiej 
wyciszone. 
W związku z powyższym wnioskuję o: 
 1) modyfikację przebiegu trasy linii autobusowej 38 i przeniesienie przystanku  końcowego, tak aby 
przystanek przy ul. Wrzosowej był przystankiem pośrednim  
 2) wprowadzenie na trasie linii autobusowej 38 pojazdów, które generują mniejszy hałas oraz są 
mniej uciążliwe dla mieszkańców okolicznych domów np. marki MAN (dla przykładu podaję numer 
rejestracyjny takiego autobusu, który nie generował hałasu i wibracji – (…) 
Chciałbym zauważyć, że linia 38 jest mało używana przez mieszkańców i zazwyczaj w autobusie 
znajduje się tylko kilka osób, zatem do rozważenia jest zmniejszenie częstotliwości kursów 

korekta 
rozkładu 38   

188 Chciałbym zwrócić uwagę na problemy jakie napotykają pasażerowie porannych autobusów MZK linii 
46: między innymi z Obrowa, Osieka, Silna czy Grabowca. Jest to między innymi niekomfortowa i 
niebezpiecznie mała przestrzeń w autobusach, brak alternatywy dla osób spóźniających się, 
niewymagających na tyle wczesnych kursów. Utrapieniem jest również duże natężenie osób 
wsiadających do tramwaju na przystanku Wyszyńskiego następującego po przyjeździe wyżej 
wymienionego autobusu linii 46. Wymusza to codziennie na pasażerach czekających na tym 
ustępowanie innym, i czekanie na następny tramwaj. Z powodu wyżej wymienionych komplikacji 
proszę o dodanie do rozkładu jazdy linii numer 46 w kierunku Rubinkowa większej ilości kursów, 
przede wszystkim kursu przyjeżdżającego na Rubinkowo pomiędzy 7:30-7:50. Pozwalałby on 
pasażerom uczącym się/pracującym na Rubinkowie docierać do szkoły/pracy o bardziej komfortowej 
godzinie. Dodatkowo odciążyłby przepełnione wcześniejsze autobusy. Poza tym na bazie osobistych 
doświadczeń uważam że również przydatny byłby kurs w kierunku osieka odjeżdżający około godziny 

korekta 
rozkładu 46   



 
 

 

0:00 oraz 2:00 na wzór linii 35, czyli 2 w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Oczywiście 
byłby on wymierzony osoby wracające z nocnych spotkań towarzyskich. Wystarczyłby nawet taki 
jeden, około godziny 1:00, obecnie nie ma alternatywy między wyjazdem o 22:43 a 4 nad ranem. 
Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby :)) (Załączam parę zdjęć z przepełnionych porannych 
linii, oraz ludzi wysiadających na przystanku Wyszyńskiego.) 

189 Częstotliwość kursowania autobusu linii nr 11 jest zbyt rzadka. 
Osiedle Solanki, Czerniewice, Piaski są zdane na autobus linii 11 aby dotrzeć do Placu Rapackiego 
gdzie mogą kontynuować jazdę do innych części Torunia. I tutaj podróżny napotyka na kolejny 
problem, autobusy są tak zsynchronizowane, że z linii 11 nie zdążamy się  przesiąść do  autobusów 
innych linii. 
Najpierw przyjeżdżają autobusy innych linii a potem 11 i trzeba czekać na przesiadkę czasami 20 
minut i więcej .Biorąc pod uwagę, że mamy do dyspozycji tę jedną linię w kierunku Pl. Rapackiego to 
autobus 11 powinien przyjeżdżać do Pl. Rapackiego tak żebyśmy mogli kontynuować jazdę inną linią 
w ciągu kilku minut, a nie tak jak jest w tej chwili to znaczy  11 przyjeżdża kiedy inne autobusy odjadą. 
3.Między godz.17:57 a 20:00 jeździ jeden autobus na godzinę! 
Tyle się pisze o umierającej Starówce a autobus nr11 odjeżdża w kierunku Czerniewic o 17:57, 
następny dopiero o 18:42  a w tym czasie nie ma też połączenia z Czerniewicami linią nr19 bo 
autobus odjeżdża o 17:45 a następny 18:37 z Pl. Św. Katarzyny. Kolejna 11 jest o 19:27 (50 minut 
przerwy) a 19 o 19:37(60 minut przerwy) 

korekta 
rozkładu 11   

190 Autobus linii 19 powinien kursować co 30 minut przynajmniej do godz.21. korekta 
rozkładu 19   



 
 

 

191 Zgłaszam uwagę dotyczącą częstotliwości kursowania autobusu linii 45 (Rubinkowo II- Obrowo).  
Jeśli chodzi o kursy po południu, to obecnie są jedynie o godz. 15:35, następnie o 16:10 (kurs do 
Szembekowa) a kolejny dopiero o 17:18. Dla osób kończących pracę/ zajęcia na uczelni/szkołę ok. 
godz. 16:00, przydałby się kurs do Obrowa po godz. 16:00 - np. o 16:30.  
Z kolei rano, autobus rusza z Obrowa w stronę Torunia o godz. 6:30, następnie jest kurs o 7:45 a 
kolejny dopiero o 14:15. Przydałby się jeszcze jeden około godziny 11:00-12:00, gdyż przerwa 
pomiędzy kursami jest zbyt długa.  
Prawdopodobnie wprowadzenie dodatkowych kursów autobusu linii 45 pozwoliłoby na  choćby 
częściowe rozładowanie korków na drodze krajowej nr 10 w kierunku Torunia, zwłaszcza na odcinku 
Brzozówka - Lubicz Dolny. Warto skonsultować to z Urzędami Gminy Lubicz oraz Gminy Obrowo.  W 
tym kontekście warto też zastanowić się nad rozbudową sieci połączeń komunikacji miejskiej w 
strefie II - tj. ,,podmiejskiej". 

korekta 
rozkładu 45   

192 Linii autobusowej nr 22 
Ostatnie połączenie było skomunikowane z pociągiem relacji Bydgoszcz – Toruń po godzinie 21.44. 

korekta 
rozkładu 22   

193 Linii autobusowej nr 23 
W godzinach porannego i popołudniowego szczytu połączenie powinno być realizowane co 20 minut. 
W godzinach 6.00 – 9.00 oraz 13.00 – 18.00. 
Proszę także aby pierwszy kurs odbywał się 10 minut wcześniej. 
Kaszczorek jako dzielnica miasta nie ma żadnego połączenia bezpośredniego, a w godzinach 
rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych autobus jest przepełniony. 

korekta 
rozkładu 23   

194 Linii autobusowej nr 46 
Zmiana częstotliwości kursowania w godzinach 6.30 - 8.30 oraz 14.00 - 16.30 proszę o częstsze 
dodatkowe połączenia, żeby dostosować dowóz dzieci do i ze szkół, szpitala i węzła komunikacyjnego. 

korekta 
rozkładu 46   

195 Moje uwagi dotyczą częstotliwości kursowania tramwaju nr 1. Jeździ on stanowczo za rzadko, 
szczególnie w godzinach szczytu. Nawet jeśli trasy się pokrywają, nikt nie chce się przesiadać tylko 
szybko dojechać do pracy czy do domu. Ja wsiadam przy Od Nowie i tramwaj o 15.02 jest tak 
przepełniony, że ledwo można wejść a przy Sienkiewicza jest jeszcze gorzej. W tych newralgicznych 
godzinach tramwaje powinny jeździć częściej,  a nie co 20 min. 

korekta 
rozkładu 1   



 
 

 

196 Chciałabym przedstawić swoje uwagi odnośnie kursowania linii autobusowej nr 36. Uważam, że 
autobusy z tej linii powinny kursować częściej, zwłaszcza te dojeżdżające do Rozgart. Z linii tej 
korzysta wiele młodych osób, mieszkających poza miastem, dla których komunikacja miejska jest 
podstawowym sposobem transportu do Torunia. Popularność, jaką cieszy się na ta linia, jest 
widoczna w  tym, że bardzo  często w autobusach tej linii, szczególnie tych  kursujących  w godzinach 
porannych i popołudniowych, brakuje miejsc stojących.  
Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę  mojej  propozycji zwiększenia częstotliwości kursowania 
autobusów z linii 36.  

korekta 
rozkładu 36   

197 Pokrywanie się rozkładów jazdy autobusów 10 i 20 oraz ich licznych spóźnień; korekta 
rozkładu 10 20  

198 Zwiększenie kursowania linii w okresie feryjnym w godzinach porannych i popołudniowym wedle 
wzoru "normalnego" rozkładu jazdy; 

korekta 
rozkładu 

   

199 autobus. nr 27, 10 lub 12 co 15 minut; korekta 
rozkładu 27 10 12 

200 Zwiększyć różnicę czasu między 10 i 20 by się nie pokrywały rozkłady korekta 
rozkładu 10 20  

201 Rozkłady jazdy feryjne utrudniają komunikację miejską osób pracujących należy dostosować ją w 
godzinach porannych i popołudniowych do potrzeb osób pracujących 

korekta 
rozkładu 

   

202 10 i 20 spóźniają się ciągle; korekta 
rozkładu 

   



 
 

 

203 Jako mieszkanka Czerniewic widzę jak z roku na rok obcina się kolejne linie autobusowe oraz godziny 
ich kursowania. W przypadku linii nr 11 po godzinie 17 ten autobus jeździ co 45 minut co bardziej 
zachęca do kupna auta niż czekania na przystanku przez tak długi czas, a szczególnie w zimowych 
warunkach atmosferycznych. Warto więc jednak rozplanować te autobusy z nieco większa 
częstotliwością. 
Linia nr 11 kończy swój bieg na przystanku Koniuchy, gdzie nie wykorzystuje to potencjału tej linii, 
ponieważ wiele linii autobusowych kończy tam bieg. Jednak warto by połączyć lewobrzeże z osiedlem 
Wrzosy. Znajdują się tam szkoły do których  dojeżdżają uczniowie z całego Torunia - szkoła 
salezjańska oraz muzyczna. Do tego, przychodnia i szpital Matopat, Dom Pomocy Społecznej. 
Linia numer 19 także ma bardzo ograniczony rozkład przystanków, wydłużając te linie mogłoby to 
pozwolić na dalsze połączenie lewobrzeża z prawobrzeżem. 
Dodatkowo odkąd wprowadzono do użytku Aleje Solidarności stała się ona punktem przesiadkowym, 
prawie każdy autobus po wyruszeniu z Placu Rapackiego zjeżdżając z mostu następnie dojeżdża na 
Aleje Solidarności, która pozwala na połączenie z autobusami jeżdżącymi np do Lubicza. Niestety 11 
jest tym autobusem, który omija ten przystanek co sprawia, że trzeba dodatkowo, albo dojeżdżać do 
punktu przesiadkowego, albo iść pieszo. 
Na koniec chciałabym zwrócić uwagę na potrzebę lepszego skoordynowania połączeń linii 11 z innymi 
autobusami. Niestety przyjeżdżając chociażby na Plac Rapackiego odjeżdżają kilka minut wcześniej 
prawie wszystkie inne linie co znowu zmusza do czekania na kolejny autobus. Utrudnia to przejazd w 
ramach jednego biletu 45 minutowego i trzeba kupować bilety 90 minutowe, albo kolejny bilet na 45 
minut. Nie wspomniałam już o tym, że aby dojechać gdziekolwiek dalej, niż bezpośrednio linia 11 lub 
19 to wydłuża się ogromnie czas przejazdu przez ten dodatkowy czas oczekiwania. 

korekta 
rozkładu 11   

204 Autobusy kursują za rzadko. Przerwy pomiędzy kursami są czasem co 2-3 godziny. korekta 
rozkładu 46   

205 Godziny odjazdów nie są zsynchronizowane z godzinami pracy na różne zmiany. korekta 
rozkładu 46   

206 Autobusy powinny kursować do centrum Torunia, a nie tylko na skraj miasta. Wszyscy tracimy czas. 
Dojazd do centrum Torunia z miejscowości oddalonej o kilka kilometrów trwa tyle, ile zajmuje 
dotarcie do Bydgoszczy! 

korekta 
rozkładu 46   

207 Pobieżnie skonstruowany kilka lat temu rozkład jazdy, pomimo wielu monitów i pism oraz spotkań - 
funkcjonuje do dziś. Ilość mieszkańców na trasie linii 46 wzrosła znacząco, a ilość kursów pozostała na 
tym samym poziomie. 

korekta 
rozkładu 46   



 
 

 

208 To co Państwo proponujecie, to jest kpina, stan pandemii skończony, tłumy ludzi w autobusach, już i 
tak rzadko kursujące autobusy spóźniające się często bez powodu. Z tym wszystkim musi się dziś 
borykać przeciętny użytkownik MZK w Toruniu. 
Proszę o odpowiedź na pytanie: kiedy macie Państwo zamiar przywrócić częstotliwość autobusów jak 
sprzed pandemii ? Nigdy, bo w kasie miasta jest mało gotówki ? 
Ja osobiście czuję się komunikacyjnie wykluczona przez to co miasto zrobiło z autobusami, mieszkam 
na Stawkach, do pracy dojeżdżam niedaleko od ścisłego Centrum, ale i tak drałuję 10 minut do Placu 
Rapackiego, aby zdybać któryś z 5 autobusów, które jadą w pobliżu mojego domu. A muszę się 
spieszyć, bo wszystkie te autobusy jeżdżą "stadami" i jak odjadą wszystkie, to można sobie czekać. W 
niedalekiej przyszłości czeka mnie dojazd do pracy na ulicę Polną. Co mi Państwo zaproponujecie ? 
14stkę co pół w godzinach szczytu ?? Co mam powiedzieć pracodawcy ? 
Do godziny 17:00 jest jeszcze jako tako. Proszę zobaczyć jak kursuje 11stka po 17:30. Jak odjedzie 3 
minuty do 18tej to następna jest na 3 kwadranse. Ja osobiście zrezygnowałam z zajęć na Starówce, na 
które jeździłam 3 razy w tygodniu z powodu małej ilości autobusów - zbyt dużo czasu musiałabym 
poświęcić na dojazd. Czyli za Państwa sprawą jeden biznes na Starówce ma jednego klienta mniej. 
Brawo ! 
Tam gdzie mam możliwość bezpiecznie zaparkować rower, tam jeżdżę rowerem, szczególnie w 
weekend, bo rozkład weekendowy to jest kpina z nas płacących podatki i kupujących bilety. A plakaty 
z aktorami i łyżwiarzami, które  mają zachęcić do jazdy autobusem to jeszcze większy żart z nas i 
bezsensownie wydane pieniądze. 
Miasto wyrzuciło w błoto masę pieniędzy na te wyświetlacze, które raczej dezinformują, a nie 
informują o czasie przyjazdu autobusów i wydaje mi się, że żaden z urzędników pilotujących ten 
program nie korzysta z mzk, bo inaczej musiałby spalić się ze wstydu. Zamiast te środki przeznaczyć 
na więcej kursów autobusów.  
Napisałam jedną skargę do MZK na spóźnienia notoryczne tego samego autobusu. Otrzymałam 
odpowiedź przypisującą winę dużemu natężeniu ruchu. No jak nie ma autobusów, to ludzie wyciągają 
swoje szroty i korek murowany. Ale autobusy potrafią się z notorycznie spóźniać bez powodu np. 
14stka o 8 czy 9 rano w sobotę na przystanku Strzałowa czyli 3 przystanki od pierwszego przystanku. 
Ale czarę goryczy przelał fakt, że ta odpowiedź MZK została przesłana priorytetem ZPO - czyli na takie 
nieuzasadnione wydatki Miasto stać, aby dać bez potrzeby zarobić Poczcie, ale na autobusy to już nie 
wystarcza ?? 
Wniosek: przywrócić częstotliwość sprzed pandemii i zlikwidować te wyświetlacze, tylko ludzi 

korekta 
rozkładu 

   



 
 

 

wprowadzają w błąd. 

209 Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii 21, 30 i 44. korekta 
rozkładu 21 30 44 

210 Mieszkam na bydgoskim przedmieściu 
Plan jazdy 28 kończy się o 16:25. Jadąc do CH Kometa czy ul. Mazowiecka. Przedłużyć do 21.  
Przez bydgoskie przez grudziądzką w kierunku Ostaszewa – do fabryk. Nieszawka również. 
Nieszawka-Centrum.  
Tramwaj 2 kończy się na pętli. Miasto wspominało o przedłużeniu dalej.  
Warto od UMK przez bydgoskie – al. Solidarności – PKS – grudziądzka.  
Połączyć bydgoskie bo jest zubożałe 

korekta 
rozkładu 21   

211 Skorelować 12 z 20 na ul. Wiśniowieckiego.  Mijają się o 5 minut.  Dużo ludzi jedzie z Wrzosów do 
przychodni na Filtrowej i Dekerta.  

korekta 
rozkładu 12   

212 W Osieku jest dużo dzieci jeżdżących do szkół w Toruniu. Rozkład 46 jest dziurawy. Postulujemy 
zwiększenie liczby kursów – dojazd do i ze szkoły.  

korekta 
rozkładu 46   

213 Zwiększenie linii na stawkach. Obecnie są linie 36, 29, 11 – powinny być częściej.   korekta 
rozkładu 36 29 11 

214 46 Osiek – Toruń, zwiększenie częstotliwości. Np. dziecko jedzie 6:42 – w szkole jest o 7:10. Powinien 
być autobus o 7. Z Torunia są luki gdzie dzieci czekają ok. godziny. W godzinach wieczornych autobus 
jest o 20 a następny o 22:30. W niedzielę jest tragedia – 8:50 – 12:50 i po 16.  

korekta 
rozkładu 46   

215 Linia 39. 13:40 14:30 15:30 – dzieci kończą o 15:30. Brakuje 10 minut na dojście ze szkoły. Zawsze 
odjeżdża pusty.  

korekta 
rozkładu 39   

216 Tramwaj z Olimpijskiej (nr 1) z godziny 5:08 przesunąć na 5:03 – nie można dojechać na pociąg do 
Bydgoszczy.  

korekta 
rozkładu 1   

217 Autobus 39 – szkolny. Przystanek na pętli Rubinkowo II. Autobus jadąc w stronę Olsztyńskiej o 15:30. 
Czy mógłby zatrzymywać się o 15:40 przy ul Szosa Lubicka.  

korekta 
rozkładu 39   

218 Autobus 39 z pętli Rubinkowo II powinien ruszać o 15:40 – dzieci nie mogą zdążyć na 15:30. korekta 
rozkładu 39   

219 Linia nr 11. Kończą się zajęcia ok. 18:30. Są sklepy, które są zamykane ok. 18. Autobus na Placu 
Rapackiego jest o 17:57 i 18:40. Nie ma innego połączenia z Czerniewicami. Jeździ zbyt rzadko.  

korekta 
rozkładu 11   

220 Żeby 13 jeździła co 30 minut.  korekta 13   



 
 

 

rozkładu 
221 Linia 15 i 26 oraz 45 i 46 jeżdżą dokładnie do tej samej pętli można byłoby je połączyć 15 z 45 a 26 z 

46. Częstotliwość kursowania na lewy brzeg jest zbyt mała. Na Osiedle Pancernych linia 41 powinna 
mieć kursy w weekendy.  

korekta 
rozkładu 15 26 46 

223 Częściej powinny kursować autobusy linii 45 i 35. Są przepełnione. korekta 
rozkładu 45 35  

224 Brak tramwaju lub autobusu z ul. Konstytucji w soboty przed 5 rano. Nie można dostać się do pracy 
na Sienkiewicza. 4:46 jedzie pierwszy tramwaj ze Skarpy – czy można go przyspieszyć? 

korekta 
rozkładu 

   

225 Linia 20 na Parkowej 5 minut wcześniej ew. 21 - 5 minut później korekta 
rozkładu 20   

226 Od 2 tygodni linia 34 nie kursuje zgodnie z rozkładem. Autobus przyjeżdża przed czasem. Na 
Kościuszki powinien być o 15:52 a pokazuje się na tablicy, że będzie dopiero za jakieś 20-30 minut. Na 
Olimpijskiej dzisiaj autobus odjechał także kilka minut przed czasem. System informacji pasażerskiej 
nie pokazał autobusu, który przyjechał za kilka minut. Warto, żeby autobus nie jechał przez całe 
Rubinkowo tylko pojechał Lubicką. Przy skrzyżowaniu Rydygiera ze Wschodnią 

korekta 
rozkładu 34   

227 Przed pandemią w Czerniewicach 11 jeździła co kilkanaście minut. Obecnie jeździ co pół godziny. Linia 
zbiega się z linią 19. Dobrze, żeby linie nie jeździły w tych samych godzinach. Problem z przesiadkami 
na Dworcu Wschodnim – są różne przystanki co wprowadza w błąd. Linia 19 powinna mieć 
przystanek stricte koło Dworca Wschodniego (tam gdzie linia 40).  

korekta 
rozkładu 11 19  

228 Linia 22 – początkowy przystanek Kosynierów Kościuszkowskich. Prośba o przywrócenie 
poprzedniego rozkładu jazdy – sprzed pandemii.  

korekta 
rozkładu 22   

229 Za duże przerwy między 11 i 19. Autobusy jeżdżą za rzadko.  korekta 
rozkładu 11 19  

230 Linia 13 lub 29. Układając rozkład proszę zrobić przynajmniej 5 minut różnicy. Jak chce się przesiąść 
na inny autobus to on już odjeżdża. Przystanek na Rudackiej jest w lesie i jest ciągle dewastowany.  

korekta 
rozkładu 13 29  

231 Autobusy 10 i 20 powinny jeździć częściej. W czasie pandemii jeżdżą co 12, 15 a nawet co 20 minut. 
Powinien być jeszcze jeden kurs dodany rano.  

korekta 
rozkładu 10 20  

232 Jeszcze jeden autobus z Bartkiewiczówny około godziny 7:30. Wszystkie jeżdżące obecnie są 
przepełnione.  

korekta 
rozkładu 

   



 
 

 

233 Chciałabym poprosić o zweryfikowanie rozkładu jazdy 30, 44 i 21. Przyjmuję, że węzłem 
przesiadkowym jest Rubinkowo I a te autobusy się dublują. Trzeba czekać ok. 40 minut na kolejny 
autobus. 40 w święta jedzie do Carrefoura – po co ona tam jedzie, sklep jest nieczynny. Mogłaby 
dojeżdżać do ulicy Wapiennej. Autobus 39 jest bezsensowny, jest dla mnie autobusem szkolnym. 
Można by zamiast 39 puścić 30 w dogodnych dla dzieci godzinach.  

korekta 
rozkładu 30 44 21 

234 Linia 27 w niedzielę. Chciałabym, żeby kursy były dopasowane do mszy świętych w kościele św. 
Antoniego. Autobus jest o 10:01 a msza jest o 10:30. Tutaj jest ok. Msza kończy się ok. 11:30 i 
autobus powrotny jedzie do pętli na Wrzosy. Dobrze, żeby miał wydłużony kurs do Leśnej Polany. 27 
powinno na stałe kursować do Leśnej Polany.  

korekta 
rozkładu 27   

235 Autobus linii 22 na Skarpie. To jest niemożliwe żeby nie było 22 jak dawniej. Nie można podjechać na 
pociąg. Nie każdy ma siłę na przesiadanie się na alejach Solidarności.  

korekta 
rozkładu 22   

236 Zwiększenie liczby autobusów na dużej liczbie rozkładów – w tej chwili jest dramat. To co zostało 
wycięte w czasie pandemii to jest dramat. Postuluję również powrót do normalnego rozkładu linii 22. 
Marnie jest wykorzystywany nowy most. Warto dołożyć linię przez nowy most.  

korekta 
rozkładu 

   

237 Proszę nie zmniejszać ilości kursów linii 20 na Glinkach.  korekta 
rozkładu 20   

238 Więcej kursów linii 13. Nie ma jak dojechać do pracy i z niej wrócić.  korekta 
rozkładu 13   

239 Trzeba tak zrobić, żeby gdy autobus linii 15 się spóźnia to 45 lub 46 poczekało kilka minut. Pętla w 
Kaszczorku – każdy autobus ma osobno przystanek zamiast jednego wspólnego.  

korekta 
rozkładu 15 45 46 

240 Często jeżdżę na Cmentarz Komunalny. Problem jest w godzinach przedpołudniowych. Dużo 
autobusów jedzie o podobnej godzinie. Później nie ma przez 45 żadnego autobusu z CK (soboty, 
niedziele i święta) 

korekta 
rozkładu 

   

241 Linia 26, 40, 34 i 4 jeździ co 25-30 minut, po 16:00 jeździ co 45. Powinny jeździć częściej. Linia nr 4 
została wg miasta zbudowana dla studentów. Od kiedy buduje się coś dla studentów którzy dzisiaj są 
a jutro ich nie ma? Dlaczego rozkład jazdy na wyświetlaczach nie jest kompatybilny z papierowym? 
Linia nr 40 o godzinie 13:23 spóźnia się cały czas. W momencie kiedy autobus nie przyjedzie to znika z 
rozkładu elektronicznego. Nie ma rozkładu jazdy tramwajów na Dworcu Wschodnim. Czy jak będzie 
linia na JAR to będzie mniej kursów tramwaju linii 4? W Poznaniu ekspresowe tramwaje odjeżdżają co 
3 minuty.  

korekta 
rozkładu 26 30 34 



 
 

 

242 Chciałabym zwrócić uwagę, że w dniach roboczych, godzinach porannych (od godz. 7.00) autobusy nr 
10,20 z Podgórza są bardzo zatłoczone, często na przystanku Hallera nie ma już możliwości wejścia do 
autobusu. Podobna sytuacja ma się w godzinach popołudniowych, w kierunku Podgórza z prawej 
strony Wisły.  
Dodatkowo brakuje bezpośredniego połączenia Podgórza z przemysłową częścią miasta - ul. Polna, 
Mazowiecka, w której to pracuje wielu mieszkańców naszej dzielnicy.  

korekta 
rozkładu 10 20  

243 Chciałbym przedstawić swoje uwagi i sugestie dotyczące linii autobusowej nr 38.  
Przystanek końcowy przy ul. Wrzosowej jest zlokalizowany w centrum osiedla domów 
jednorodzinnych i jest to prawdopodobnie jedyny taki przystanek końcowy linii autobusowej w 
Toruniu. Do najbliższych zabudowań jest zaledwie kilka metrów. Od maja 2021 r. na tej trasie jeżdżą 
głównie autobusy Solaris 8,6, których silniki są bardzo głośne i generują odczuwalne w domach 
wibracje. Kierowcy autobusów nie wyłączają silników na postoju trwającym 3-5 minut co również jest 
bardzo uciążliwe. Przed zawieszeniem linii na tej trasie w okresie listopad 2020 - maj 2021 z powodu 
pandemii problem z uciążliwością nie występował ponieważ na trasie jeździł inny typ autobusów. 
Wydaje mi się, że wtedy na tej trasie kursowały autobusy marki MAN, których silniki są lepiej 
wyciszone. 
W związku z powyższym wnioskuję o: 
 1) modyfikację przebiegu trasy linii autobusowej 38 i przeniesienie przystanku  końcowego, tak aby 
przystanek przy ul. Wrzosowej był przystankiem pośrednim  
 2) wprowadzenie na trasie linii autobusowej 38 pojazdów, które generują mniejszy hałas oraz są 
mniej uciążliwe dla mieszkańców okolicznych domów np. marki MAN (dla przykładu podaję numer 
rejestracyjny takiego autobusu, który nie generował hałasu i wibracji - CT 76916) 
Chciałbym zauważyć, że linia 38 jest mało używana przez mieszkańców i zazwyczaj w autobusie 
znajduje się tylko kilka osób, zatem do rozważenia jest zmniejszenie częstotliwości kursów. 

korekta 
rozkładu 38   

244 Zwiększyć częstotliwość autobusów  w godzinach 14:30-15:00 w okolicy szpitala bielany korekta 
rozkładu 

   

245 Dodatkowe kursy na trasie Kolonia Papowska – Grębocin poprzez wydłużenie niektórych kursów o 
wjazd w Kolonię Papowską 

korekta 
rozkładu 21 37  

246 Zwracam się z prośbą o zmianę rozkładu jazdy linii 21 oraz 37 tak, aby godziny odjazdów z przystanku 
Kolonia Papowska w kierunku Grębocina oraz z Grębocina w kierunku Kolonii Papowskiej jak 
najbardziej służyły uczniom szkoły w Grębocinie przy ZACHOWANIU OBECNEJ ILOŚCI KURSÓW. 

korekta 
rozkładu 21 37  



 
 

 

Chodzi zatem o zmiany jakościowe, a nie ilościowe, co nie obciąży dodatkowo gminnego budżetu. 

247 Chciałabym zwrócić na brak autobusu między godziną 7.24 a 9.49. Nie wiedzieć czemu są za to w 
krótkim odstępie czasu autobusy z Kolonii Papowskiej do Torunia o godzinie 9.49 oraz o 10.22. Można 
by przecież przesunąć godziny odjazdów tak, by jeden autobus był między 8 a 9, a następny między 9 
a 10 – ilość kursów pozostałaby bez zmian. Podobny problem jest o godzinie 15.30, gdzie w 
Grębocinie mijają się dwa autobusy jadące przez Kolonię Papowską – o 15.29 jedzie autobus do 
Gronowa, a o 15.31 do Torunia. Na żaden jednak nie zdążają dzieci kończące lekcje o godz. 15.25. 
Muszą czekać na autobus aż do godz. 16.45, a przecież wystarczyłoby przesunąć jeden autobus o 
kilkanaście minut. Kłopotliwy jest także dojazd gdziekolwiek w soboty i niedziele, kiedy to między 
kursami jest nawet 4 godziny przerwy, ale najważniejsze na ten moment jest wprowadzenie zmian w 
rozkładzie jazdy w dni powszednie, tak by ułatwić uczniom dojazd do szkoły w Grębocinie. 

korekta 
rozkładu 21 37  

248 Jako wojewódzkie miasto nie możemy pozwolić sobie, by turyści na Dworcu Głównym byli zmuszeni 
do nawet piętnastominutowego oczekiwania na autobus jadący do centrum miasta. Niestety, takie 
sytuacje mają miejsce, w szczególności wieczorami i w weekendy. Musimy mieć na uwadze, iż ludzie 
przyjeżdżają do Torunia w różnych porach, także wieczornych. Pierwszym wrażeniem turysty, nie 
powinien być przepełniony pasażerami autobus i długie oczekiwanie na transport do centrum miasta. 
Funkcjonowanie komunikacji miejskiej jest wizytówką miasta. 

korekta 
rozkładu 

   

249 W Toruniu bardzo zaniedbano podmiejskie linie autobusowe. Nieraz apelowano, by zwiększyć 
częstotliwość kursów autobusu linii 36 do Rozgart lub utworzyć nową linię autobusową, która 
skomunikowałaby obszar Rozgart z największymi placówkami oświatowymi i zakładami pracy. Ludzie 
coraz częściej  przeprowadzają się na obrzeża miasta. Miasto powinno nadążać za trendami i 
zwiększać siatkę połączeń linii podmiejskich. Nie możemy pozwolić na to, by mieszkańcy okolic miasta 
byli skazywani na samochód. Miasto powinno prowadzić aktywne działania z lokalnymi władzami 
podmiejskich gmin, by ułatwić i przyspieszyć wprowadzanie tam linii autobusowych. Jednym z 
obszarów, na którym należałoby rozważyć utworzenie nowej linii autobusowej bądź przedłużenie linii 
36 lub 40 są okolice Czarnego Błota i Górska. Zamieszkujący ten obszar, skarżą się na częstotliwość 
przejazdów autobusów kursujących między Toruniem a Bydgoszczą. Do przystanku linii 36 mają do 
przejścia około 20-30 minutową drogę. 

korekta 
rozkładu 36 40  



 
 

 

250 Funkcjonowanie komunikacji miejskiej na lewobrzeżu pozostawia również wiele do życzenia. Około ¼ 
wszystkich linii autobusowych przejeżdża przez lewą stronę mostu, jednakże częstotliwość realizacji 
kursów pozostawia wiele do życzenia, w szczególności w weekendy, w godzinach wieczornych i 
nocnych. 
Niestety, w planie realizacji remontu Mostu Im. Józefa Piłsudskiego, pomimo próśb i nadziei 
mieszkańców, nie uwzględniono budowy nowej linii tramwajowej prowadzącej na lewy brzeg. Takie 
rozwiązanie mogłoby zrewolucjonizować toruński transport publiczny i stać się narzędziem do 
wyrównania różnic pomiędzy prawobrzeżnym a lewobrzeżnym Toruniem. W dalszej perspektywie 
należy realnie myśleć o rozbudowie kolejnej linii tramwajowej wzorowanej na tej prowadzącą przez 
Stawki, działającej do 1984 roku. Obecnie jednak, lewobrzeże należy łączyć z centrum Torunia 
poprzez konsekwentne zwiększanie częstotliwości realizacji przejazdów obecnych linii autobusowych 
oraz dialog z mieszkańcami w kwestii ewentualnego utworzenia kolejnych linii autobusowych. 

korekta 
rozkładu 

   

 

  



 
 

 

Uwagi zgłoszone w procesie konsultacyjnym skatalogowane jako powstanie nowej linii   

251 Linia 18 (nowa linia) 
Linia utworzona testowo na okres 3 miesięcy 
Trasa: Spacerowa (pętla) > Włocławska, Zdrojowa, Łódzka, most Zawackiej (dołem), Wschodnia, Skłodowskiej-
Curie, Dworzec Wschodni, Kościuszki, Podgórna, Bema, Broniewskiego, Pl. Skalskiego, Okrężna > Uniwersytet. 
Na trasie powstały by nowe przystanki 
Częściowo pokrywająca się trasa z linią tramwajową byłaby alternatywą w przypadku awarii. 
Częstotliwość naprzemienna z linią 19. 

nowa linia 18 19  

252 Chciałabym, aby została przywrócona linia 32 z Wrzosów na okólną  
14 Okólna rzadko jeździ w niedziele katastrofa  co godzinę nowa linia 32   

253 Uważam, że potrzebna jest linia autobusowa z JARu w stronę Bielan - połączenie z UMK, Plazą oraz z JARu w stronę 
Rubinkowa-Skarpy. Nowotworzona linia tramwajowa będzie powielała w znacznym stopniu obecnie kursujące 
autobusy linii 10 i 20. Osiedle cały czas się rozrasta i już potrzebne są kolejne decyzje dotyczące skomunikowania z 
pozostałymi częściami Torunia. 

nowa linia 10 20  

254 Powrót autobusów 22!!!! to jest kpina żeby z pętli Kolankowskiego w weekend lub w święta nie można dostać się 
bezpośrednio na dworzec główny, żadną perspektywą jest pójście na autobus 44 który jedzie w święta raz na 
godzinę.  

nowa linia 22   

255 Nowa linia lewobrzeżna, poruszająca się tylko i wyłącznie po lewym brzegu Wisły, przykładowe pętle, Spacerowa - 
Szubińska, Działki Rudak - Poznańska, ewidentnie brakuje takich połączeń i np. właśnie mieszkańcy podgórza mają 
utrudnione poruszanie się po lewym brzegu Wisły. 

nowa linia    

256 Do rozważenia jest linia łącząca przystanek Forteczna z Rubinkowem nowa linia    

257 NOWA LINIA np.18 
- trasa: Pl. Św. Katarzyny>Aleja Solidarności>Pl. Rapackiego>Nieszawska-Wielka Nieszawka>Olender nowa linia    

258 Dodanie linii autobusowej umożliwiającej dojazd do Dworca Głównego nowa linia    

259 Chciałabym zaproponować utworzenie dodatkowej linii autobusowej zastępczej dla 35, która miałaby jeździć do 
Krobii omijając Lubicz Górny, częstość kursowania autobusu linii 35 jest rzadka w kierunku Krobii oraz kończy się 
stosunkowo blisko. Coraz większa grupa społeczna osób uczących się w liceach Toruńskich pochodzi z obrzeży 
miasta, Krobii, Mierzynka, Młyńca Drugiego, taka linia umożliwiłaby im łatwiejszy dojazd do miasta oraz zapewniła 
większe bezpieczeństwo niż konieczność przejścia od pętli w Krobii do swoich miejscowości pobliskich. 

nowa linia 35   



 
 

 

260 Chciałabym zaproponować trasę bezpośrednią z Wrzosy 1 do Toruń Plaza-plac skalskiego. Jadąc do pracy zimą 
muszę niestety marznąć na przystanku, ponieważ trzeba zrobić przesiadkę.  nowa linia    

261 Nie mam konkretnych propozycji zmiany linii, ale chciałabym poruszyć temat braku połączeń z ul. Fieldorfa, 
Traktorowej i okolic. Mieszkam tu od 11 lat i nadal kursuje tędy tylko jeden autobus (nr 12), w dodatku w 
częstotliwości, o której lepiej nie mówić. 
W okolicy zatrzymuje się autobus nr 24, ale dosłownie 7 razy dziennie 

nowa linia 12 24  

262 Wychodząc z propozycja dla całych Czerniewic idealna opcja była by dodatkowa linia autobusowa  
Do Czerniewic dojeżdża tylko 19 i 11  
Jeśli kolejna linia była by problemem  
Innym rozwiązaniem było by zwiększenie częstotliwości jazdy linii 11 oraz 19  
Czekanie 45 min na autobus od godziny 18:00 to wielkie nie porozumienie  
Uważam iż utworzenie nowej linii autobusowej łącząca Czerniewice z prawa strona Torunia ułatwi przejazd oraz 
skróci czas dojazdu. 
Dwie linie to zdecydowanie za mało  
Proszę logicznie podejść do tematu, w stronę Poznańskiej jedzie ogromna ilość linii autobusowej a w stronę 
Czerniewic zaledwie dwie 

nowa linia 11 19  

263 Zgłaszam potrzebę otworzenia bezpośredniej linii autobusowej na trasie AULA UMK - FORTECZNA (PĘTLA). 
Do FORTECZNEJ dojeżdża z okolic Auli wielu studentów (mają w NEUCE staże i praktyki) oraz pozostałych 
pracowników. 
Póki co tę trasę można pokonać tylko na przesiadki, na które niestety traci się dużo czasu. Z przesiadkami łączy się 
również ryzyko niezdążenia na drugi autobus (miałam tak niejednokrotnie na trasie AULA UMK-WIELKI RÓW (17); 
WIELKI RÓW-FORTECZNA(24)). W teorii jest tam 3 minuty na przesiadkę, jednak w praktyce jest duże 
prawdopodobieństwo, że pierwszy autobus będzie opóźniony i na drugi się nie zdąży. 

nowa linia    

264 Uważam że przywrócone powinny zostać autobusy weekendowe nocne na trasie Toruń -Lubicz. 
Jeśli byłaby możliwość to dobrym rozwiązaniem byłoby również zagęszczenie autobusów 35 kursujących w 
godzinie 14-16 pon.-pt.  Jeżdżą one dość często jednak w tych godzinach młodzież kończy zajęcia a my pracę; 
autobusy są pełne i często jest problem aby mieścić pasażerów z następnych przystanków. 

nowa linia    

265 Bardzo proszę o wprowadzenie nowej linii na osiedle Poznańska 294, a jeżeli jest to nie możliwe w co wątpię to 
proszę zwiększyć częstotliwość autobusów linii 20 i 44 ponieważ są to jedyne autobusy które jeżdżą w tym 
kierunku 

nowa linia 20 44  



 
 

 

266 Uważam, że potrzebna jest linia autobusowa z Osiedla Niepodległości w stronę Szpitala Wojewódzkiego a 
następnie na UMK. Z tego osiedla  w wyznaczonym kierunku do szkół i do pracy codziennie jeździ sporo osób, 
dlatego uważam, że taka inwestycja pomimo budowy linii tramwajowej jest koniczna. 

nowa linia    

267 Bardzo proszę o przywrócenie autobusu nr 38 mieszkam na ul. Podgórskiej jest tu teraz duże osiedle i nie mamy 
jak stąd dojechać do centrum handlowego przy ulicy Andersa nie każdy ma samochód a iść pieszo jest daleko 
zwłaszcza dla starszych ludzi. 

nowa linia 38   

268 Chciałam zaproponować nową linie autobusową na trasie Jar - Rubinkowo 2. Tak wiem, że ma być tramwaj, ale 
tramwaj nie rozwiąże problemu z połączeniami. Jestem mama dwójki dzieci, które dojeżdżają do szkoły na 
Rubinkowo - w tej chwili jazda dwoma autobusami zajmuje godzinę. Jeżeli będzie tramwaj, to też będzie jechał na 
około bo będzie musiał dojechać na plac teatralny... Dlatego fajnie by było jakbyście Państwo udostępnili autobus 
łączący te dwa osiedla 

nowa linia    

269 Na osiedlu Jar mieszkam od ponad 6 lat. W tym czasie, oprócz budowy linii tramwajowej, w skomunikowaniu 
naszego osiedla z resztą miasta nie zadziało się nic. Mamy dwie linie autobusowe - 10 i 20, które jadą praktycznie 
w tym samym kierunku. Dojdzie tramwaj, nie wiem po co. Dotarcie np. z dziećmi na zajęcia pozalekcyjne 
autobusem w inne części miasta jest praktycznie nieosiągalne, albo wiąże się z przesiadkami i dużym zapasem 
czasu, którego niestety często brakuje. Chciałam zgłosić prośbę o utworzenie połączeń, które łączyły by nasze 
osiedle z resztą miasta, m. In bydgoskim czy Rubinkowem.  

nowa linia 10 20  

270 wprowadzenie krótkich linii, krążących, które miałyby odjazd co 10 minut w miejscach kluczowych takich jak Plac 
Rapackiego/Aleja Solidarności, Uniwersytet, Szpital Bielany, Bielawy, Wojewódzki Szpital Dziecięcy, Starotoruńska, 
Przysiek, CCK, Jar (Forteczna), Przy Lesie, Wrzosy, Plac św. Katarzyny, Dworzec Wschodni, Toruń Miasto, Elana, 
Wapienna (Olsztyńska), Kaszczorek, Czerniewice, Nieszawka (lista do uzgodnienia) 
i tak np. linia do dworca głównego: Aleja Solidarności - Plac Rapackiego - Dworzec Główny. 
Pozostałe linie doprowadzałyby pasażerów do punktów węzłowych. Dzięki zmniejszeniu długości tras, mogłyby 
kursować częściej. 
Część dłuższych linii jak np. 40, 27, 11, 10 (brakuje jakiejś głównej linii w relacji północ-południe przez most gen. 
Zawadzkiej), które tworzą szeroką siatkę ze wschodu na zachód i z północy na południe warto by zostały. Można 
rozważyć propozycję, by stały się liniami szybkimi (pomijającymi część przystanków w celu szybszego przejazdu). 

nowa linia    

271 Brakuje linii dla samego lewobrzeża - Glinki/Szubińska - Czerniewice - z tego co się orientuję, wszystkie linie 
przejeżdżają przez jeden lub drugi most. 
Warto byłoby poprowadzić przynajmniej jedną linię, która omijałaby newralgiczne miejsca, w których powstają 
zatory/korki, a pozwalałaby mieszkańcom lewobrzeża na przemieszczanie się bez opóźnień w tej części miasta. 

nowa linia    



 
 

 

 brakuje linii z Jar na Rubinkowo III (jest linia 24 prowadząca z Jar do Dworca Wschodniego, ale jeździ bardzo rzadko 
i omija osiedle mieszkalne) nowa linia    

272 Brakuje linii z Brzeziny/Polnej 8 do Winnicy przez Plac św. Katarzyny (Winnica/ul. Lubicka jest zupełnie pominięta 
w komunikacji autobusowej) nowa linia    

273 Poprowadzenie linii nocnej z Dworca Głównego przez Plac Rapackiego w kierunku Uniwersytetu i 
Starotoruńskiej/Przysieka nowa linia    

274 Dzień dobry, ponad dwa lata temu została zlikwidowana linia nr 18 stanowiąca połączenie Wrzosów z kampusem 
UMK i dalej m.in. z możliwością dojazdu do Galerii Plaza. Dojazd 10-minutowy zamienił się w podróż dwoma 
autobusami w czasie minimum 30 minut. Proszę, również w imieniu dwójki moich dzieci szkolnych - poruszających 
się na co dzień komunikacją miejską - o przywrócenie linii nr 18! 

nowa linia 18   

275 Mając na uwadze ciągle Mając na uwadze ciągle zwiększającą się liczbą mieszkańców Podgórza a teraz po 
wybudowaniu kilku kolejnych bloków z rządowego programu "mieszkanie plus", gdzie około 400 mieszkań zostanie 
zasiedlonych nowymi mieszkańcami dzielnicy jak również nowe bloki SM MSM, proponuję utworzenie 
alternatywnego połączenia dla autobusu linii 36. 
Linia która łączyłaby Podgórz bezpośrednio z Centrum Handlowym Plaza bez konieczności objazdu całego 
lewobrzeża, tylko bezpośredni wjazd z przystanku przy ul. Hallera na most imienia J. Piłsudskiego. Uzupełniłoby to 
przepełnione już na ten moment, jeszcze przed zasiedleniem nowych bloków, połączenia autobusowe linii 10 i 20. 
Tym samym. byłoby alternatywą dla połączenia linii 36, które w przeciągu godziny odbywa się mniej więcej tylko 
dwa razy.  
Już na ten moment zdarza się że pasażerowie, nie są w stanie wsiąść do przepełnionych autobusu linii 10 czy 20 i 
zostają na przystanku autobusowym, czekając na kolejne połączenie. 
W ramach nowej linii powstałaby lepszą komunikację z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika oraz Starówką. 
Już dziś zauważam że mieszkańcy oddalonych osiedli dojeżdżają na przykład do ulicy Hallera samochodami, 
pozostawiając auta na parkingu np. przy Lidlu i wsiadają do autobusów. się liczbą mieszkańców Podgórza a teraz 
po wybudowaniu kilku kolejnych bloków z rządowego programu "mieszkanie plus", gdzie około 400 mieszkań 
zostanie zasiedlonych nowymi mieszkańcami dzielnicy jak również nowe bloki SM MSM, proponuję utworzenie 
alternatywnego połączenia dla autobusu linii 36. 

nowa linia    

276 Chciałam zaproponować powrót linii nr 18 z Wrzosów do Porty Drzewnego, po pandemii młodzież wróciła do szkół 
i studenci na wykłady i powrót 18 stki byłby super rozwiązaniem. nowa linia 18   



 
 

 

277 Proponuję uruchomienie linii MZK od Auli UMK do pętli przy ulicy Fortecznej - przy siedzibie firmy Neuca. Tak jak 
wielu pracowników dojeżdżam codziennie do pracy do Neuca, a dojazd MZK w tym momencie jest niezwykle 
uciążliwy. Dojazd z przesiadką na Alei Solidarności zajmuje ponad 45 min. Druga możliwa trasa to przesiadka na 
Wielkim Rowie, gdzie łatwo spóźnić się na przesiadkę. 

nowa linia    

278 Wskazana bezpośrednia linia łącząca Rubinkowo z osiedlem Niepodległości (poprzednio JAR). nowa linia    

279 Nowa linia autobusowa obsługująca nowe zakłady pracy i osiedle wzdłuż ulicy Przelot do ronda z ul. Gminną. Kursy 
dostosowane do rozpoczęcia i zakończenia zmian w zakładach pracy. nowa linia    

280 Nowa linia autobusowa obsługująca zakłady pracy, osiedle i działki wzdłuż ulic Otłoczyńska, Aleksandrowska. Kursy 
dostosowane do rozpoczęcia i zakończenia zmian w zakładach pracy. nowa linia    

281 Proponuję zorganizowanie prostszego dojazdu do jakiegokolwiek centrum handlowego z ulicy Okólnej, przystanek 
Drzymały. Powstało tam nowe osiedle (mieszkanie+), a komunikacja miejska jest ograniczona nowa linia    

282 Uruchomienie linii łączącej ul Kościuszki z ul Poznańską. nowa linia    

283 chciałam zaproponować stworzenie połączenia, które umożliwi mieszkańcom Wrzosów I korzystanie z powstającej 
linii tramwajowej na tzw. jar. Połączenie ulicy Zbożowej z przystankiem tramwajowym na rogu Ugory - Polna, tak 
żeby autobus jednej linii przejeżdżał przez całą długość Ugorów od ul. Zbożowej do ul. Watzenrodego. Umożliwi to 
również mieszkańcom Wrzosów I łatwiejsze dotarcie do sklepów przy rondzie Ugory-Watzenrodego. 

nowa linia    

284 Dzień dobry, przez wielu mieszkańców zgłaszana jest potrzeba bezpośredniego połączenia Czerniewice-Skarpa. nowa linia    

285 Prosimy o rozważenie wprowadzenia linii bezpośredniej z Czerniewic w okolice Skarpy/Rubinkowa nowa linia    

286 Witam, jestem mieszkanką Czerniewic. Bolączka wielu mieszkańców jest brak bezpośredniej linii na trasie 
Czerniewice- Na Skarpie. Obecnie dojazd do tej części Torunia wymaga przesiadki, a niestety autobusy są źle 
skomunikowane. 

nowa linia    

287 Jestem mieszkanka dzielnicy JAR. Kilkukrotnie zdarzyło się że byłam bez auta, mam dwie córeczki, które chodzą do 
przedszkola miejskiego nr.17 (Gagarina). Niestety nie korzystałam z komunikacji miejskiej by 
mogły chodzić do przedszkola w czasie braku auta. Nie ma bezpośredniego połączenia, którego bardzo brakuje mi 
w stronę bydgoskiego - bo to tak blisko a tak daleko ы. Z kolei jazda z przesiadką, czas oczekiwania, brzmi jak 
wielka podróż dla matki z dwójką maluchów - ostatnio próbowałam dojechać na lodowisko 
mentor, był to czwartek, godziny między 15 a 18. Czas oczekiwania między jednym A drugim  autobusem (czas 
przesiadki) wyniósł 20 minut - jednak mam nadzieję że ten problem już niedługo rozwiąże tramwaj. 

nowa linia    



 
 

 

288 Uruchomienie jednej lub dwóch dedykowanych linii autobusowych na trasie wschód-północ-zachód Torunia, 
przebiegającej przez Osiedle Jar, w tym odcinki: Olimpijska pętla, Elana, Polna, Grudziądzka, Watzenrodego, 
Wrzosy, Szpital Bielany, Uniwersytet, Plaza (trasa przykładowa) 

nowa linia    

289 Może warto w końcu rozbudować linie autobusowe na lewobrzeżu. Z okolic Stawki południowe/ Dandelskiego 
jedyne autobusy jakie jeżdżą w stronę starego mostu to 11 i 36  z czego prawie 2/3 linii się pokrywa. Do tego 
autobusy jadą jeden za drugim. Później 30-40 min nie ma żadnego. Brak bezpośredniego połączenia z węzłem na 
Alei Solidarności. Może warto np linię 10 lub 20 puścić Andersa i łódzką? Obie te linie pokrywają się obecnie w 95% 

nowa linia    

290 Przez wielu mieszkańców zgłaszana jest potrzeba  bezpośredniego połączenia Czerniewice-Skarpa.  nowa linia    

291 Prosimy o rozważenie wprowadzenia linii bezpośredniej z Czerniewic w okolice Skarpy/rubinkowa nowa linia    

292 Jestem mieszkanką Czerniewic. Bolączka wielu mieszkańców jest brak bezpośredniej linii na trasie Czerniewice- Na 
Skarpie. Obecnie dojazd do tej części Torunia wymaga przesiadki, a niestety autobusy są źle skomunikowane. nowa linia    

293 Chciałabym zawnioskować o linie autobusowa i przystanek przy ulicy Polnej na odcinku od przejazdu kolejowego 
do Równinnej. Jest tam zlokalizowanych bardzo dużo firm, ale dojeżdżanie do nich komunikacja miejska jest 
bardzo utrudnione - linie 28 i 14 skręcają w Kociewską, a linia 16 jeździ bardzo rzadko i zatrzymuje się na wysokości 
WORD  a później dopiero na Równinnej. Linia autobusowa kursująca w godzinach szczytu oraz przystanek w 
okolicy zakładów pracy na pewno zmotywowałyby pracowników do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej.  

nowa linia    

294 Wnioskuję o poprowadzenie autobusu ul. Kościuszki do dworca głównego PKP. Obecnie jedyne rozwiązanie to 
dojazd samochodem. Tramwaj nie jedzie nawet na al Solidarności, a do tego skoordynowanie ewentualnej 
przesiadki wymagałoby rezerwy czasowej, bowiem mogłoby się zdarzyć, że na autobus do dworca PKP trzeba by 
czekać np. 12 minut. 

nowa linia    



 
 

 

295 W chwili obecnej z Rubinkowa III na Jar nie ma bezpośredniego transportu komunikacji miejskiej. 
Z Dworca Wschodniego jest jeden jedyny autobus - autobus linii 24 o godz. 7:36, który jedzie na Strobanda, 
dokładniej na Forteczną II. Jeśli ktoś nie zdąży na ten autobus, a większość niestety do Dworca Wschodniego 
również dojeżdża..., kolejny autobus linii 24 jest o godz.13:25. Jeśli nawet ktoś chciałby zwolnić się parę godzin z 
pracy i dojechać do niej np. po wizycie u lekarza, w chwili obecnej pozostaje jedynie wziąć cały dzień wolny z 
pracy. Dojeżdżam na Forteczną II z Rubinkowa III i w chwili obecnej to niestety dramat. 
Poza mną, ludzie dojeżdżają do Pracy na Forteczną (przystanek wcześniej przed Forteczną II) i do Neuca. 
Zdecydowanie brakuje transportu bezpośredniego z Rubinkowa na Jar. Do osiedla JAR dojeżdża, również autobus 
linii 10, jednak również z Centrum, a i podobnie jak z autobusem "24" częstotliwość pozostawia niestety wiele do 
życzenia. Myślę, że linia bezpośrednia z Rubinkowa na JAR zwłaszcza w godzinach porannych i popołudniowych 
(godziny do pracy i z pracy) wielu z nas zdecydowanie ułatwiłaby transport do i z pracy. 

nowa linia    

296 Jestem mieszkańcem osiedle Solanki. Często przemieszczam się liniami autobusowymi w kierunku Obrowa. 
Dotrzeć tam to duże wyzwanie.  Muszę przesiadać się trzy razy. Dwa razy dziennie gdyż tam pracuję. Czas 
poświęcony na dojazd w jedną stronę to min. 1.5 godziny. Problem ten byłby rozwiązany poprzez wprowadzenie 
nowej linii autobusowej z Czerniewic do Obrowa, najlepiej bezpośrednio w ostateczności bezpośrednie dotarcie na 
pierwszy przystanek Linii 45,46 na Szosie Lubickiej.  

nowa linia 45 46  

297 Ewidentnie brakuje połączenie bezpośredniego pomiędzy osiedlem Rubinkowo i Na skarpie a osiedlem po 
jednostce radzieckiej w skrócie jar. 
W ogóle osiedle po jednostce radzieckiej jest bardzo kiepsko skomunikowane z resztą miasta i wg mnie  tramwaj 
na pewno nie będzie jedynym praktycznym rozwiązaniem. 

nowa linia    

298 Jestem uczennicą klasy 8 i niebawem będę kontynuowała naukę w szkole średniej. Chciałabym uczyć się dalej w 
3LO na Skarpie. Mieszkam w Czerniewicach. Dojazd z mojego osiedla na 3 Rubinkowo trwa długi bo z 
przesiadkami. Chciałabym prosić o utworzenie bezpośredniej linii Czerniewice - Skarpa, najlepiej najkrótszą trasą 
przez Szosę Lubicką.  

nowa linia    

299 Mam propozycje bardzo była by przydatna bezpośrednia linia autobusowa na Skarpę z Czerniewic. Bardzo by 
ułatwiło to codzienne życie naszym mieszkańcom. nowa linia    

300 Chciałam zgłosić zapotrzebowanie mieszkańców Czerniewic na utworzenie linii autobusowej łączącej Czerniewice 
ze Skarpa. 
Dodatkowo dobrze byłoby przywrócić przystanek autobusowy linii 11 przy czerwonej drodze/osiedle młodych.  

nowa linia    

301 Nie ma dojazdu w godzinach nocnych na Drzymały na 2 chodzę do pracy i zmuszona jestem jeździć samochodem nowa linia    



 
 

 

302 Chciałabym zgłosić potrzebę funkcjonowania linii autobusowych, które skierowane byłyby bezpośrednio z osiedla 
JAR w stronę Rubinkowa, ale także Uniwersytetu. Od 5 lat na/z Jaru jeżdżą jedynie dwie linie autobusowe o 
identycznej trasie (Forteczna-Szubińska-Forteczna), więc w przypadku osób, które uczą się/pracują w innych 
częściach Torunia, niż miejsca przewidziane na trasie linii autobusowych nr 10 i 20, konieczne jest codzienne 
korzystanie z kilku autobusów lub korzystanie wyłącznie z transportu prywatnego. Wprowadzenie dodatkowych 
linii autobusowych zwiększyłoby komfort osób podróżujących komunikacją miejską i dałoby szansę na 
zrezygnowanie z samochodu osobom, które obecnie ze względu na oszczędność czasu nie mogą sobie pozwolić na 
korzystanie z transportu miejskiego. Zaplanowana trasa przebiegu budowanej linii tramwajowej również nie 
spełnia oczekiwań bezpośredniego i jednocześnie szybkiego dotarcia w stronę ul. Okrężnej/Olimpijskiej. 

nowa linia    

303 W związku z nowo powstałymi blokami przy ul. Okólnej brakuje połączenia autobusowego z tamtych rejonów w 
okolice dzielnicy Jakubskie - ulica Sobieskiego bądź Żółkiewskiego przy galerii Copernicus. nowa linia    

304 Brakuje autobusów z rejonu stawek w stronę miasta popołudniami i wieczorami oraz w godzinach porannych, gdy 
wszyscy gdzieś zmierzają.  
Autobusy z miasta za most w godzinach 15-17 są tak pełne, że nie da się czasem wsiąść.  
Brakuje połączeń nocnych 

nowa linia    

305 W ramach prowadzonych konsultacji wnoszę o uruchomienie nowego autobusu na trasie Rubinkowo- Okólna ( 
nowe bloki Mieszania Plus). Obecnie przy blokach jest przystanek na którym zatrzymuje się autobus nr 29, jednak 
jego trasa jest bardzo długa, a tym samym czas przejazdu też. Proszę o uruchomienie połączenia, które jechało by 
nowym mostem wyłącznie prosto ulicą Andersa . 

nowa linia    

306 Dzień dobry. W związku z przeprowadzanymi zmianami/ korektą i trwającymi konsultacjami zgłaszam problem 
braku bezpośredniej linii autobusowej Solanki/ Czerniewice - DZIEWULSKIEGO/LUBICKA i os. SKARPA do 
Olimpijskiej. 

nowa linia    

307 Dość często dojeżdżam z Czerniewic na Skarpę. Niestety  dojazd jest męczący bo brakuje bezpośredniego 
połączenia. Zależałoby mi aby autobus jeździł koło marketu Obi i Lerua Merline. Chciałabym móc przesiąść się 
również w linie nr 45 do Dobrzejewic. Teraz to 2 przesiadki przez co dojazd trwa bardzo długo.:-(. Proszę o 
pozytywne rozpatrzenie mojej opinii i wprowadzenie nowej linii. 

nowa linia    

308 Chciałabym zaproponować utworzenie nowej linii MZK ze starówki do NIESZAWKI 
nowa linia    



 
 

 

309 W mojej ocenie brakuje linii, która zatrzymywałaby się wzdłuż ulicy Polnej. Dodatkowy przystanek na Polnej 
pomiędzy ulicą Kanałową a Równinną (okolice przejazdu kolejowego na Polnej) ułatwiłby dojazd do pracy 
komunikacją wielu osobom i zachęciłby mieszkańców do przestawienia się na dojazd MZK, zamiast własnym 
samochodem. Na dzisiejszy dzień, mieszkańcy dzielnic takich jak Bydgoskie czy Osiedle Młodych mają do wyboru 
linię 28, która kursuje rzadko, lub liczne przesiadki aby złapać linie 14. 

nowa linia    

310 pisze do was z prośba a powiększenie obszar kursowanie linii mzk z Torunia do Nieszawka co najmniej do aquapark 
olender dużo osób w tym momencie nie są obsługiwani byłoby duże polepszenie standard życiowe mieszkańcom 
gminę którzy większość pracuje w Toruniu wiadomo ze mnie auta będą się ruszały po miasta 

nowa linia    

311 Mieszkam na osiedlu Jar. Z tego osiedla brakuje bezpośredniego połączenia z Bielanami. W tamtej części Torunia 
jest szpital, dużo szkół średnich  czy UMK i dalej centrum handlowe Plaza. Z Jaru dużo młodzieży dojeżdża do szkół 
położonych w tamtej dzielnicy. W godzinach szczytu autobus numer 34 czy 26 jadący z Rubinkowa na który się 
przesiadają jest zawsze wypełniony po brzegi. Na osiedlu Jar mieszka też dużo starszych ludzi , specjalnie dla nich 
wybudowane mieszkania. Mają oni problem z dojazdem np. do szpitala czy do przyszpitalnych przychodni. Nawet 
jak będzie wybudowana linia tramwajowa to i tak problem nie zniknie. 

nowa linia    

312 Mieszkańcy osiedla Jar uważają za niezbędne stworzenie połączenia autobusowego Jar-Bielany. Jest to niezbędne 
nie tylko dla studentów, lecz również dla osób pracujących w tych lokalizacjach. Obecne połączenia sprawiają, że 
podróż z ulicy Strobanda na przystanek Uniwersytet z obowiązkową przesiadką trwa około 40 minut, podczas gdy 
sama odległość nie jest duża. Można by przedłużyć trasę linii 15 lub stworzyć nowe połączenie.  

nowa linia    

313 Niedługo wraz z dziećmi przeprowadzamy się na ul. Okólna na osiedle mieszkań plus. Razem z dziećmi dojeżdżamy 
do galerii Copernicus, córka uczęszcza do ZDZ na plac Daszyńskiego i praktycznie z Okólnej nie ma tam dojazdów. 
Bardzo proszę o korektę rozkładu jazdy, która ułatwi nam dojazd komunikacja miejska. 

nowa linia    

314 Wprowadzenie linii która łączyłaby Osiedle Mokre (Bumar/Kościuszki) z Placem 18 Stycznia (Dworzec Miasto, 
Przychodnia Kolejowa) nowa linia    

315 Wprowadzenie linii nocnej łączącej Aleję Solidarności z Osiedlem Mokre (Bumar/Kościuszki) nowa linia    

315 Chciałabym zgłosić problem dojazdu z auli UMK na Wrzosy. Kiedyś 18 łączyła tą część Torunia z wrzosami a teraz 
trzeba się przesiadać. Dodam że jest mi niezmiernie przykro ze ta linia została zlikwidowana, linia mojego 
dzieciństwa łącząca Stary Toruń z Toruniem;( szkoda ze takie zabytkowe linie są likwidowane. Nie wyobrażam 
sobie Torunia bez linii 15 albo 26, to weterani:)) i 18 tez do nich należała. 

nowa linia 18   

316 Połączenie osiedli Bielawy oraz Grębocin z UMK oraz Centrum Handlowo-Rozrywkowym Plaza. nowa linia    

317 Przywrócenie kursowania autobusu linii nr 39 na trasie Nad Strugą - Kaszczorek. nowa linia 39   



 
 

 

318 Chciałabym zwrócić uwagę na brak połączenia komunikacyjnego Osiedla Niepodległości ( daw. Jar) z Rubinkowem. 
Mam dziecko z autyzmem. Wszystkie specjalne i integracyjne szkoły są zlokalizowane na Rubinkowem. Dojazd do 
takiej szkoły w jedną stronę zajmuje godzinę. 
Linia nr  10 i 20 jadą w tym samym kierunku. Dla dzieci z autyzmem tak długi czas dojazdu jest bardzo kłopotliwy. 

nowa linia    

319 W układzie linii nocnych brakuje jednak bardzo ważnego elementu: krótkiej linii łączącej Dworzec Główny PKP z 
Węzłem przesiadkowym w Al. Solidarności - krótkiej ale kursującej z dużą częstotliwością (co ok. 30 min). 
Połączenie dworca Głównego PKP z Centrum w obecnym układzie jest prawie żadne lub bardzo, bardzo słabe - 
pozostają tylko taksówki dla podróżnych z opóźnionych czy nocnych w sezonie letnim pociągów dalekobieżnych, 
bo nikt nie będzie czekał 2  godz. lub dłużej na rzadko kursujący autobus. To tak jakby nie było go wcale. jeżeli jest 
rzadko dostępny. 
Zmiana oznaczeń linii  obsługujących gminy ościenne wprowadza BARDZO KORZYSTNE USPRAWNIENIE I 
CZYTELNOŚĆ. To bardzo dobry krok do przodu. Tych linii z pewnością w czasie będzie przybywało, więc 
wyodrębnienie ich we własną usystematyzowaną grupę numeracyjną wprowadza porządek i przejrzystość. 
Pozostaje jeszcze uporządkowanie oznaczeń (numeracji) linii stałych dziennych. Najlepiej zaczynając od nr 50 w 
górę (wzorem innych miast z siecią tramwajową). Poniżej 50 numeracja linii tramwajowych np. 1 - 20 stałych, od 
20 okresowych. 

nowa linia    

320 Dołożenie linii autobusowej bezpośrednio z Olimpijskiej na Aleję Solidarności. Obecnie sensowny możliwy jest 
tylko dojazd tramwajem, ale gdy nie kursują to dostanie suę "na miasto" jest jak wyprawa z przesiadkami do 
innego miasta. 

nowa linia    

321 Zgłosiłam  sugestię dot. modyfikacji linii nr 14, natomiast kolejną propozycją jest stworzeniem nowej linii, 
bezpośredniego kursu obejmującego przystanki: Drzymały, Hallera, Plac Rapackiego, Przy Kaszowniku, Kościuszki, 
Kozacka. Będę jeździć każdego dnia dwa razy dziennie od przystanku Drzymały do przystanku Kozacka i odwrotnie. 
Warto wziąć ten pomysł pod uwagę ze względu na nowe osiedle bloków, które aktualnie jest zasiedlane (MDR 
Okólna). 

nowa linia 14   

322 Chciałem zasygnalizować problem komunikacyjny jaki istnieje pomiędzy osiedlami Bielawy i Na Skarpie. Wiele 
dzieci z Bielaw uczy się w Liceum Ogólnokształcącym nr 3 przy ul. Raszei 1. Choć z centrum osiedla Bielawy (park, 
kościół, szkoła) do LO 3 jest stosunkowo blisko (około 3 km), nie jeździ tu żaden autobus, niegdyś działająca linia 39 
zmieniła swój przebieg i omija ul. Konstytucji 3 Maja (choć jeździła zbyt rzadko i „ na około" zahaczając o OBI, to 
zapewniała jakąkolwiek komunikację). 
Składam wniosek o skomunikowanie centrum osiedla Bielawy z ul. Konstytucji 3 Maja w taki sposób by dzieci z 
osiedla Bielawy w prosty sposób mogły dojeżdżać do  szkoły. 

nowa linia 39   



 
 

 

323 Linia autobusowa Wrzosy--Cmentarz Komunalny; nowa linia    

324 Linia na odcinku Wrzosy, Jar i może Wrzosy2; nowa linia    

325 dodatkowa linia lub przedłużenie innej linii nie przemieszczającej się przez most; nowa linia    

326 Autobus na Elanę z Wrzosów nowa linia    

327 Połączenie z Plazą, Copernicusem i skarpą z Wrzosów nowa linia    

328 Najbardziej przydatne byłyby trasy na Rubinkowo i na bydgoskie przedmieście z Wrzosów nowa linia    

329 Połączenie do Plazy i na starówkę przez bydgoskie przedmieście z Wrzosów nowa linia    

330 Połączenie do Plazy; z wrzosów nowa linia    

331 Połącznie na dworzec główny; z Wrzosów nowa linia    

332 Bezpośrednio połączenie na Rubinkowo I przez Dworzec Wschodni. Z Wrzosów nowa linia    

333 Bezpośredni na rubinkowo 3; z Wrzosów nowa linia    

334 Kurs łączący osiedle z Netto, Lidlem, Castoramą i Plazą - wzdłuż Polnej i Szosy Okrężnej; z Wrzosów nowa linia    

335 Połączenie do Bumaru i dalej do Bażyńskich, z Wrzosów nowa linia    

336 Bezpośrednie połączenie wrzosy - Jar; nowa linia    

337 Brak połączeń z Wrzosów na osiedle Grębocin przez Polną, Curie-Skłodowskiej, Olsztyńska; nowa linia    

338 Brak komunikacji bezpośredniej z Dworcem Miasto czy Dworcem Wschodnim. Z Wrzosów nowa linia    

340 Brak sensownych bezpośrednich połączeń Wrzosy (zajezdnia) - Sienkiewicza/Od Nowa/Bielany; nowa linia    

341 Stworzyć linię jeżdżącą na Wrzosach i Jarze (krótka trasa odprowadzająca pasażerów do głównych nitek 
komunikacyjnych) nowa linia    

342 Stworzyć dodatkową linię ułatwiającą dotarcie na Jar i Wrzosy z Rubinkowa, Skarpy i Grębocina nowa linia    

343 Brak połączenia Wrzosy – JAR nowa linia    

344 Jar jest kiepsko skomunikowany z resztą miasta. nowa linia    

345 Wnioskuję o przywrócenie funkcjonowania linii nr 18. 
Obecnie połączenie Bydgoskiego Przedmieście z Wrzosami wymaga korzystania z dwóch różnych linii 
autobusowych (linia nr 32 to autobus -widmo....). To zwiększa koszt a przede wszystkim czas dojazdu. 

nowa linia 18   

346 Linia tramwajowe ze Skarpy do Citomedu. Ludzie często jeżdżą tam z problemami.  nowa linia    

347 Powinna powstać linia łącząca JAR, Szpital Bielany oraz UMK. nowa linia    

348 Proszę o stworzenie połączenia Grębocina z ul. Grudziądzką – szczególnie w godzinach szczytu. nowa linia    



 
 

 

349 Podgórz, nowe osiedle. Pracuję na Gagarina i dużo osób pracuje tam z Podgórza. Proszę o jeszcze jeden autobus, 
który połączy Podgórz z ul. Gagarina. Najlepiej, żeby nie jechał przez całe osiedle tylko tak jak 10 – Plac Rapackiego, 
Poznańska, Drzymały.  

nowa linia    

350 Brak linii nocnej na nowym moście.  Za mało linii autobusowej łączących Rubinkowo z lewym brzegiem. Często są 
skumulowane dwie linie a później przez długi czas nie ma nic.  nowa linia    

351 Bardzo brakuje mi linii nr 22. Czy w kierunku Kluczyków jest planowana jakaś linia?  nowa linia 22   

352 czy jest możliwość przywrócenia podobnej linii jak 38.Autobus nr 29 owszem kursuje na Rudak ale z pominięciem 
ulicy Plebiscytowej a tutaj też mieszkają ludzie starsi którzy korzystają z przychodni na Rudaku a wymagać 
przesiadek na 12 czy 29 to lekka przesada. Nie każda osoba w okolicy wieku 80 lat dobrze umie korzystać z 
internetu, żeby dostosować się do przesiadek. No i linia nr 11 można było by w godzinach szczytu dołożyć więcej 
kursów. 

nowa linia 38 29 12 

353 Lewobrzeżna cześć miasta wydaje się być najszybciej rozwijającą się częścią miasta. Nowe budownictwo 
mieszkaniowe, działki sprzedawane od cele inwestycyjne, a także remonty infrastruktury drogowej, sprawiają że w 
odczuciu wielu mieszkańców można wręcz mówić o skoku cywilizacyjnym dla lewobrzeża. Mieszkanie po tej 
stronie Wisły staje się atrakcyjne i zapewne jeszcze przez wiele lat będziemy obserwować napływ nowych osób, 
które właśnie tutaj postanawiają stworzyć swoje centrum życiowe.  
Z tym trendem konieczne jest modyfikowanie ułatwień komunikacyjnych dla mieszkańców.  
Obecnie, aby dostać się z lewobrzeżnej części miasta (z części Glinki, Podgórz) na osiedla Rubinkowo I, II oraz Na 
Skarpie możliwe jest to tylko autobusem nr 29 oraz 44, z czego linia nr 29 jedzie przez Rudak, co wiąże się ze 
sporym odstępem czasowym. Częstotliwość tych kursów bywa różna, ale czas przejazdu (deklarowany wg rozkładu 
jazdy) to około 45-50 min (z części Podgórza na Rubinkowo I).  
Następnym argumentem za złożeniem wniosku o kolejną linię autobusową wydaje się być fakt, że z 
Glinek/Podgórza w kierunku Rubinkowa I i II oraz Skarpy dojeżdżający do szkół młodzież lub pracownicy mieliby 
szansę zaoszczędzenia wiele ich bardzo cennego czasu, nie wspominając o walorze skorzystania z małego centrum 
handlowego, jaki powstał przy ul. Łódzkiej 115. Funkcjonują tam sklepy wielkopowierzchniowe: Lidl, Biedronka, 
Kik, Pepco, Gzella, Bartkowscy, Sowa, Rossmann. Korzystanie z tych placówek obecnie zdaje się być jedynie 
wygodnym dla osób zmotoryzowanych, podczas gdy coraz częściej mówimy i zalecamy  korzystanie z transportu 
publicznego.       
Zakończono prace remontowe na moście im. Piłsudskiego, a jednak nadal często stoimy w „korku”. Uruchomienie 
nowej linii autobusowej, która trasę z Glinek/Podgórza/Stawek w kierunku Rubinkowo/Skarpa przemierzałaby 
„nowym” mostem, miałaby szansę skłonić mieszkańców do ograniczenia korzystania z własnych pojazdów. 

nowa linia 29 44  



 
 

 

Perspektywa szybszego i bezkolizyjnego dotarcia do celu byłaby nieodpartą pozytywną zachętą. 
Mieszkańcom lewego brzegu dałoby to nowe możliwości komunikacyjne i łatwiejszy dostęp do wielu miejsc w 
mieście.  

 

  



 
 

 

Uwagi zgłoszone w procesie konsultacyjnym skatalogowane jako zmiana numeracji linii  

354 Przede wszystkim potrzebne jest przejrzyste uporządkowanie i pogrupowanie numeracji linii autobusowych. Obecnie wymieszane jest w 
jednej grupie wszystko, bez logicznego – sugestywnego układu. 
Wzorem innych miast, np. Łodzi (posiadającej logiczny i czytelny system oznaczeń) proponuję wprowadzić następujące grupy (przedziały) 
numeracji: 
od 1 do 50 – linie tramwajowe. 
W tym: 
od 1 do 10 – linie tramwajowe zwykłe, dzienne 
od 10 do 20 -  linie tramwajowe okresowe (np. do Motoareny) 
od 20 w górę – linie tramwajowe nocne. 
od 50 do 100 - linie autobusowe dzienne, zwykłe. 
W tym: 
od 50 do 70 – linie autobusowe dzienne, zwykłe. W tej grupie linie znalazłyby się lnie autobusowe, które łączą lewobrzeżną i 
prawobrzeżną część miasta. 
od 70 w górę – pozostałe linie autobusowe dzienne. 
od 100 – 200 – linie autobusowe podmiejskie (II strefa), łączące Toruń z okolicznymi gminami. 
od 200 w górę linie nocne lub specjalne. 

numeracja 
linii 

 

Uwagi zgłoszone w procesie konsultacyjnym skatalogowane jako zmiana nazwy przystanku   

355 Zmiana nazwy przystanku Spacerowa (przy szkole) na Gardzielewskiego (pętla bez zmian) zmiana nazwy 
przystanku 

356 Zmiana nazwy przystanku Stacja Benzynowa na Fort XIV (byłaby to też promocja toruńskiej Twierdzy) zmiana nazwy 
przystanku 

 

 

  



 
 

 

Uwagi zgłoszone w procesie konsultacyjnym skatalogowane jako kwestie techniczne  

357 Przydałoby się również wymienić tablice SIP na Dworcu Głównym. Dostosowanie starych do nowego 
systemu nie do końca się udało i więcej one nie działają niż działają, co źle wygląda w tak reprezentacyjnym 
miejscu jak dworzec. 

technika    

358 Autobus linii 35 w godzinach porannych i popołudniowych powinien być większy, bywały sytuacje, w których 
do autobusu nie można było się dostać, ponieważ autobus był przepełniony w związku z 
dojazdem/powrotem osób do/ze szkoły/pracy. 

technika 35   

359 Biletomaty - powinny być we wszystkich autobusach. Nie zawsze jest możliwość kupienia biletu w sklepie, 
bo na przykład w obrębie przystanku nie ma sklepu, w którym taki bilet można zakupić. technika    

360 Ponadto zachowanie młodzieży w autobusie przekracza wszelkie granice... 
Słuchają głośno muzyki, nie ustępują miejsca osobą starszym lub poruszających się o kulach... Wiem, że 
wychowanie należy do rodziców ale może jakieś plakaty zachęcające do kulturalnego zachowania trochę by 
zawstydziły te osoby.  

technika    

361 Z pomysłów na komunikację proponowałbym żeby przystanek przy nowo budowanej linii na tramwajowej 
na JAR mógłby być typu PAT tj. autobusowo-tramwajowy u zbiegu Szosy Chełmińskiej, Bema i Podgórnej lub 
pozostawić miejsce pod późniejszą dobudowę/przebudowę. Wydaje mi się że przy skrzyżowaniu Sz. 
Chełmińskiej i Żwirki i Wigury może być za mało miejsca na taki przystanek. 

technika    

362  Przystanek "Sienkiewicza" ( chodź to już Bema) lini nr 28 w kierunku Mazowieckie został przeniesiony z 
faktycznie ul. Sienkiewicza aż tak daleko pod stacje Amic, gdzie za rogiem jest już przystanek Kraszewskiego. 
Kto to wgl wymyślił? No i od kiedy można zrobić przystanek na skręcie do stacji? Moja uwaga dotyczy tego 
aby przystanek wrócił na swoje dawne miejsce lub zrobić go vis a vis przystanku 28 kierunek uniwersytet 
żeby ludzie nie mieli problemu z tym gdzie teraz staje autobus linii 28 ( jak i również link nr 15) w stronę 
centrum. 

technika 28   



 
 

 

363 W pierwszej kolejności chciałbym się zapytać, czemu na większości skrzyżowań gdzie jest sygnalizacja 
świetlna tramwaje nie mają priorytetu? Jest wiele miejsc gdzie tramwaj musi dojechać do miejsca gdzie się 
wzbudza sygnalizację, zatrzymać i dopiero otrzymuje zezwolenie do jazdy lub wzbudzanie sygnalizacji jest 
pod samym sygnalizatorem co powoduje brak płynnej jazdy. Takie miejsca to Sienkiewicza/Broniewskiego 
(światła dla linii numer 2 i 5), Podgórna/Kościuszki, Świętopełka (dla samochodów pali się światło zielone, 
tramwaj stoi), pl. Skarbka. W innych miejscach brak jest funkcji, która by przytrzymała zezwolenie do jazdy, 
w sytuacji gdy tramwaj zbliża się do skrzyżowania. Takie rozwiązania są na większości skrzyżowań. Brak 
priorytetu dla tramwajów powoduje, że zwiększa się zużycie prądu, wydłuża czas przejazdu. 

technika    

364 Mam jedną prośbę, aby tramwaje wysokopodłogowe nie jeździły jeden po drugim, teraz jeżdżą i czas 
oczekiwania na skład niskopodłogowy to czasem aż 30 minut technika    

365 Uruchomienie punktów sprzedaży biletów w okolicach punktów przystankowych na Osiedlu Jar, gdyż 
obecnie nabycie biletów możliwe jest wyłącznie poprzez zakup w pojazdach, znacznie ograniczony z uwagi 
na pandemię. Same biletomaty czy aplikacje nie są wystarczające, gdyż nie są urządzeniami przyjaznymi dla 
osób starszych, osób nie obsługujących kart płatniczych, osób z niepełnosprawnościami (np. osoby 
niewidome), czy nie posiadających smartfonów. 

technika    

366 Co do linii kursującej przy kościele w Złotorii nr 46 przez Grabowiec Obrowo itp gdzie są przystanki Złotoria I 
i Złotoria II?? Może przydało by się jakieś ich lepsze oznaczenie? Bo nie wiadomo gdzie ich szukać. technika 46   

367 Wprowadzenie nakazu zdejmowania plecaków dla młodzieży szkolne, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i 
studentów w komunikacji miejsce.  Notorycznie jestem świadkiem jak młodzież wsiadająca do autobusu lub 
tramwaju nie zwraca uwagi na innych podróżujących i pasażerów siedzących i cały czas trąca ich plecakami. 
Taki nakaz funkcjonuje w Bydgoszczy i bardzo dobrze się sprawdza.   

technika    

368 Rozważanie nowego przystanku przy ul. Chrobrego 1. Na tym odcinku istnieją już miejsca w których autobus 
mógłby się zatrzymać nie zatrzymując ruchu samochodowego. Przystanek w tym miejscu byłby ułatwieniem 
dla ludzi z ul. Wojska Polskiego. 

technika    

369 Rozważanie przystanku przy szpitalu miejskim. Tutaj niestety się zatrzymuje tylko tramwaj. technika    

370 Rozważanie połączenia Dworca Toruń Miasto z komunikacją miejską autobusową. Na miejscu jest dużo 
przestrzeni, aby autobus mógłby się zatrzymać w drodze do lub z placu św. Katarzyny technika    

371 Rozważanie przystanku przy rondzie Chrapka. Przystanek w tej lokalizacji (kierunek centrum) mógłby ułatwić 
przesiadkę z tramwaju i z linii autobusów 12,14 na 15,21,22,30,31,35,37 technika 14 12  



 
 

 

372 Proponuję zainstalowanie ławki na przystanku Drzymały w stronę dworca głównego (autobus 36). Autobusy 
z tego przystanku jeżdżą co ok. 30 minut a nie ma gdzie usiąść. Jestem osobą znacznie niepełnosprawną 
ruchowo i w oczekiwaniu na autobus siadam na ziemi.  
Teraz na ul. Okólnej powstało nowe osiedle i jego mieszkańcy (w tym ja:)) z pewnością będą z tego 
przystanku często korzystać. 

technika    

373  Śladem innych miast numeracja linii mogłaby być uporządkowana, np. 
- tramwaje od numeru 1, 2, 3....... 
- autobusy w mieście od linii nr 50, 51, 52, ..... 
- autobusy wyjeżdżające poza 1 strefę (podmiejskie) od numeru 100, 101, 102, .... 

technika    

374 Autobusy mogłyby jeździć w barwach miasta tak jak nowe tramwaje technika    

375 Można by wprowadzić bilety 2 przystankowe za 2 zł., dlatego że czasem nie opłaca się kupować normalnego 
biletu na krótkie trasy. technika    

376 Ogólna uwaga: siatka połączeń, żeby miała sens musi być gęsta i częsta. Inaczej nie opłaca się stać i czekać 
na autobus 30 minut (szczególnie z rodziną) technika    

377 Bilety dla dzieci ze szkół podstawowych powinny być darmowe śladem innych miast. Byłoby mniej korków 
porannych. technika    

378 Bilet na parking park&ride powinien być jak w Warszawie biletem przynajmniej dobowym dla całej rodziny technika    

379 Autobusy i tramwaje powinny jeździć zgodnie z rozkładem na tablicy elektronicznej i nigdy nie odjeżdżać 
przed czasem, szczególnie ostatnie. technika    

380 Ostatnia rzecz, której wręcz wstydzę się wobec gości z innych miast. MZK Toruń nie ma żadnego jednolitego 
systemu malowania pojazdów. A przecież taki jest prawie w każdym mieście i wpływa na jego charakter 
(czerwono-żółte pojazdy w Warszawie, zielone w Poznaniu, niebieskie we Wrocławiu itd.). U nas nawet 
tramwaje są malowane na trzy różne sposoby. A jeśli chodzi o autobusy, bardzo proszę, by zakończyć 
wreszcie karygodną praktykę zaklejania reklamami okien. Jest to niesłychanie nieestetyczne z zewnątrz, ale 
też bardzo nieprzyjemne z w wewnątrz, utrudnia też orientację. 

technika    



 
 

 

381 Chciałabym jeszcze raz prosić by przystanek Szkoła (kierunek Działki Rudak, linia 13)nie był na żądanie.4 
maja jechałam z dzieckiem do szkoły (z przystanku Podgórska, godz 7.44) ,kierowca nie zatrzymał się na 
przystanku, dopiero po głośnym, że wysiadamy ,ustal kilka metrów za przystankiem, i poinformował, że 
trzeba przycisk szybciej naciskać, przycisk na żądanie nie był sprawny. 
Na przystanku wysiadło 5 uczniów wraz z rodzicami. 
Proszę przeanalizować godziny funkcjonowania 13,by autobus przyjeżdżał szybciej  lub 10 minut stał na pętli 
końcowej  by spokojnie na niego  zdążyć odprowadzając dziecko do szkoły, a nie czekać ok 50 minut na 
kolejną 13,bo w kierunku miasta  z tego przystanku nic nie ma. 

technika 13   

382 Autobusy są notorycznie spóźnione na każdej linii.  technika    

383 Czasy przejazdów są niedoszacowane.  technika    

384 Bardzo dobrym pomysłem jest zmiana numerów linii podmiejskich na 3 cyfrowe. 
Śladem innych polskich dużych miast linie tramwajowe mają numerację od 1, a linie autobusowe zaczynają 
się np. od 50 wzwyż - u nas byłoby to również proste do zmiany. 

technika    

385 Dzieci szkół podstawowych w wielu innych miastach jeżdżą do szkoły za darmo. W Toruniu opłaci się 
bardziej dowieźć dziecko autem powodując korki w mieście, technika    

386 Czy nie jest czas, aby wprowadzić w Toruniu kartę miejską, na której byłyby zapisywane zakupione bilety 
okresowe? Powinniśmy iść tutaj np. śladem Wrocławia czy Warszawy. technika    

387 Brakuje automatów z biletami. Być może warto wprowadzić system jak we Wrocławiu, gdzie płaci się kartą i 
bilet nie jest już nawet drukowany technika    

388 Toruń jest ewenementem jeśli chodzi o nieład związany z kolorystyką komunikacji. Mamy piękne tramwaje 
w kolorach miasta, ale autobusy już są niestety białe bez miejskich barw (nawet nowe) technika    

389 Podstawowym zadaniem dzisiaj jest zachęcić Torunian do kursowania liniami miejskimi, a żeby to było 
skuteczne: 
- bilety dla dzieci powinny być bezpłatne 
- sieć gęsta i częste kursy 
- bilety np. 2 przystankowe lub 15 minutowe - tanie i opłacalne, żeby chciało się wsiąść i podjechać kawałek 
bo dzisiaj się nie opłaca jechać blisko w tej cenie. Mamy w Toruniu niewykorzystane tory kolejowe - warto 
pomyśleć o kolei miejskiej typu SKM. 

technika    



 
 

 

390 Wprowadzone ostatnio zmiany oznaczeń (numeracji) linii nocnych są czytelne logiczne i co najważniejsze 
grupują pewien obszar oznaczeń komunikacji w jeden przedział. KROK W DOBRYM KIERUNKU. technika    

391 W związku z trwającymi konsultacjami, proszę o rozważenie propozycji stworzenia nowego przystanku 
autobusowego linii nr 10 i 20 oraz przystanku na nowo budowanej linii tramwajowej w kierunku tzw. 
Osiedla Jar w okolicach skrzyżowania ulicy Legionów i Polnej / np. na wysokości ul. Inżynierskiej lub 
Harcerskiej.  
Powyższe uzasadnione jest brakiem przystanku autobusowego i tramwajowego na nowo budowanej linii 
tramwajowej w tych okolicach, a funkcjonowanie takiego przystanku umożliwiłoby wielu mieszkańcom tych 
okolic, w tym wielu starszym osobom, bliższy i łatwiejszy dostęp do komunikacji miejskiej. 
Wcześniej autobusy linii nr 10 i 20 kończyły swój bieg na przystanku "Koniuchy", nie jadąc dalej w kierunku 
osiedla Jar i stworzenie takiego przystanku było niemożliwe i nieuzasadnione. 
Obecnie, kiedy od dłuższego czasu linie te dojeżdżają do pętli na osiedlu Jar, uzasadnione jest stworzenie 
takiego przystanku w obu kierunkach w okolicy skrzyżowania ul. Polnej i Legionów, np. na wysokości ul. 
Inżynierskiej czy Harcerskiej . Przystanek linii autobusowych nr 10 i 20 jadących w kierunku centrum 
znajduje się przy rondzie koło Intermarche, przy ul. Ugory, następny dopiero przy rondzie Czadcy, 
przystanek "Koniuchy". Podobnie w drugim kierunku. Jest to więc spora odległość, a wielu mieszkańców 
bloków przy ulicy Legionów, Harcerska, Mohna, znajdujących się za zajezdnią MZK w kierunku ulicy Polnej, 
czy nawet mieszkańcy ul. Drzewieckiego dużo bliżej mieliby do przystanku komunikacji miejskiej 
usytuowanego właśnie w pobliżu skrzyżowania ul. Legionów i Polnej.  
Jeśli nie jest możliwe stworzenie stałego przystanku w tych okolicach, proszę o rozważenie stworzenia 
takiego rozwiązania chociażby jako "przystanek na żądanie".   
Powyższe rozwiązanie ułatwiłoby dostęp do komunikacji miejskiej dla dużej liczby mieszkańców w/w ulic, w 
tym osobom niepełnosprawnym, matkom z małymi dziećmi, wielu osobom starszym i skróciłoby drogę do 
przystanku komunikacji miejskiej, która obecnie, z bloków w/w ulic, do przystanku "Koniuchy" trwa ok. 10 
minut. 

technika    

392 Tyle się mówi o ekologii i namawia się nas do korzystania ze środków transportu MZK w Toruniu, ja jeszcze 
korzystam z MZK, ale częstotliwość kursowania autobusów na nasze osiedle raczej skłania do przesiadania 
się do prywatnych aut.  
Biorąc pod uwagę ceny paliwa mieszkańcy chętniej korzystaliby z  miejskich środków transportu tylko trzeba 
im to umożliwić, wprowadzając stosowne zmiany. 

technika    

393 Nowy przystanek na ul. Polnej na wysokiej sklepu Biedronka; technika    



 
 

 

394 Nowy przystanek na ul. Traktorowej ( na wys. Biedronki); technika    

395 Stworzyć nowy przystanek na ul. Polnej na wysokości Biedronki (tam gdzie zatoczka autobusowa) technika    

396 Stworzyć przystanek na pętli na Traktorowej. technika    

397 Jesteśmy emerytami i często korzystamy z autobusów miejskich. 
Prosimy o przeszkolenie kierowców aby ruszając z miejsca robili łagodnie i bez szarpnięć. To samo 
hamowania.  
Wasi kierowcy w większości nie zauważają że wożą ludzi a nie towary. Wymóg szanowania pasażerów 
powinien być niezbędny i kontrolowany przez przełożonych.  

technika    

398 Pojazdy są zatłoczone - do tego stopnia, że niejednokrotnie jest problem, by dostać się do środka. technika 46   

399 Korekta rozkładu. Brak bus pasów. Należy dostosować rozkłady do natężenia ruchu. Sygnalizacja świetlna 
nie działa na korzyść komunikacji. Po godzinach szczytu są skrócone czasy przejazdów a realnie nic się nie 
zmienia. Na placu daszyńskiego 15 lub 26 mogłaby jeździć górą. 

technika 15 26  

400 Na Dworcu głównym są nieczynne wyświetlacze a przystanki są po dwóch stronach dworca. Jak się 
dobiegnie na jedną stronę to po drugiej stronie autobus ucieknie. Wyświetlacze były nieaktualne. Obecnie w 
ogóle nie działają. Niekiedy trzy autobusy jadą w jednym kierunku pod rząd.  

technika    

401 Pętla Kaszczorek. Autobusy stają na 3 różnych przystankach. Założenie poprzednie było takie, że wszystkie 
stają na jednym. Teraz człowiek musi biegać. Szczególny problem dla ludzi starszych.  technika    

402 Linie autobusowe powinny mieć trzycyfrowe oznaczenia np. 110, 111, 134. Linie w aglomeracji toruńskiej 
powinny mieć oznaczenia od 200. Linie nocne od 300 a linie nocne tramwajowe np. 51, 52. technika    

403 Prośba o przystanek przy Sz. Chełmińskiej przy rynku. Teraz trzeba iść za daleko.  technika    

 

  



 
 

 

Uwagi zgłoszone w procesie konsultacyjnym skatalogowane jako zmiana trasy przejazdu 

404 Przejazd przez pętlę Dworzec Główny powinien być zastosowany dla wszystkich linii zatrzymujących się na 
przystanku Kujawska, a sam ten przystanek zlikwidowany. Udrożniło by to nieco ruch, gdyż przystanek ten 
nie posiada zatoki. Nie jest on też widoczny dla przyjezdnych z innych miast. 

zmiana trasy    

405 Koniecznym wydaje się utworzenie linii autobusowej jadącej ulicą Strzałową w kierunku centrum. Na 
dwóch nowych osiedlach na rogu Strzałowej i Okólnej mieszka wiele osób, w tym osoby starsze i rodziny z 
dziećmi, a odległość do przystanków Strzałowa i Łódzka jest znaczna, dojście z dzieckiem zajmuje nawet 15 
minut.  

zmiana trasy    

406 Zwracam się z wnioskiem o wydłużenie linii roboczej 135 z Krobi do Józefowa. Na trasie Krobia - Józefowo 
nie jeździ żaden autobus oraz bus i mieszkańcy tego odcinka a szczególnie ulicy Wypoczynkowej 
prowadzącej do jeziora w Józefowie są odcięci od dojazdu do Torunia. Młodzież chodzi pieszo do zajezdni w 
Krobi gdzie czas przejścia pieszo do samej zajezdni to 1 h. Brak jest chodnika na tej trasie co stanowi 
zagrożenie dla wszystkich pieszych a w szczególności jest to młodzież ucząca się. W JOZEFOWIE jest jezioro 
i wydłużenie linii do końca ulicy Wypoczynkowej w Józefowie umożliwi mieszkańcom Torunia dojazd 
autobusem miejskim do jeziora, odkorkuje skrzyżowanie w Krobi częściowo bo większość mieszkańców 
tego rejonu będzie korzystać z komunikacji miejskiej.  
Proszę o uwzględnienie wniosku szczególnie że zajezdnia na ulicy Wypoczynkowej również się znajduje i 
tam staje autobus szkolny.  

zmiana trasy 35   

407 Proponuję by więcej autobusów jechało nowym mostem nie starym  
np linia 22 , 14 lub 12 dzięki takiemu rozwiązaniu odciążony zostanie stary most  
linia 46 z godziny 6 która jedzie z Osieka żeby nie objeżdżała Kaszczorka 
tam nikt nie wsiada mieszkańcy mają 23  

zmiana trasy 22 14 12 

408 Jako pasażer toruńskiego MZK mam propozycję dot. zmiany na linii tramwajowej 2 i 4. 
Obie te linie biegną ze wschodu na zachód, ale żadna nie przechodzi przez węzeł przesiadkowy na Al. 
Solidarności – a szkoda. Trzeba iść od Cinema City na Al. Solidarności, żeby się przesiąść np. na autobus 
m.in. na lewobrzeże czy na Chełmińskie. Jedyna linia tramwajowa która umożliwia przesiadanie się na 
węźle przesiadkowym to linia nr 1 ze Skarpy. A pozostałe linie tramwajowe biegnące z kierunku 
wschodniego (Elana) jadą prosto do ul. Kraszewskiego. 
Kiedyś funkcjonowała linia nr 3 (jechała tak, jak ww. propozycja), a dzisiaj można by jedną z linii (np. 2) 
skorygować i puścić przez węzeł przesiadkowy, co znacznie ułatwi korzystanie z węzła przesiadkowego 

zmiana trasy 2 4  



 
 

 

wszystkim mieszkańcom Mokrego i części Jakubskiego. 

409 Wydłużenie jednej z linii ( 10 albo 20 ) do pętli Wrzosy I, z ulicy Ugory mogłaby jakaś linia dojeżdżać do ulicy 
Zbożowej, przy okazji odciążając trochę i tak zapełnioną linię 27 zmiana trasy 10 20  

410 Proszę o wzięcie pod uwagę pozbawionych praktycznie komunikacji miejskiej mieszkańców ulic: Bananowa, 
Prosowa, Gryczana, Pistacjowa, Bławatkowa, Figowa oraz pozostałych ulic usytuowanych w okolicach ulic 
Sadowej, Brzoskwiniowej. Ulica Brzoskwiniowa jest urządzona z myślą o usytuowaniu przystanków 
autobusowych, są gotowe zatoczki i sporo miejsc na wiaty. Mieszkańcy ulic wymienionych powyżej do 
najbliższego przystanku w stronę centrum miasta mają ok 15-20 minut drogi. Problem ten jest szczególnie 
istotny dla osób starszych  niezmotoryzowanych oraz młodzieży szkolnej. Wbrew pozorom nie każdy 
mieszkaniec tej części Wrzosów porusza się samochodem. Zresztą dobrze rozlokowane przystanki 
autobusowe mogłyby skłonić osoby zmotoryzowane do korzystania z komunikacji miejskiej. Względy 
ekologiczne i ekonomiczne w tym przypadku należy bezwzględnie wziąć pod uwagę.  

zmiana trasy    

411 Od jakiegoś już czasy torowisko na ul. Bydgoskiej jest modernizowane i nie pamiętam, jakie miały trasy 
tramwaje jeżdżące tamtędy. Uważam jednak za potrzebne, aby z tamtego kierunku przez Plac Rapackiego 
jedna linia jechała do Olimpijskiej a druga do Elany. 

zmiana trasy    

412 Zmiana trasy przejazdu od skrzyżowania Trasy Średnicowej z Chrobrego : skręt w 
Chrobrego>Polna>Równinna>Skłodowskiej>>>Na Skarpie  zmiana trasy 25   

413 Zmiana trasy przejazdu od 
Grudziądzkiej>Polna>Forteczna>Strobanda>Watzenrodego>Ugory>Zbożową>SzosąChełminską>>>WRZOSY 
lub od Ugory>Kwiatową>Szosą Chełmińską>>>WRZOSY I 

zmiana trasy 16   

414 Przywrócenie przystanku przy II BRAMIE CCK lub utworzenie przystanku na żądanie zmiana trasy 0   

415 Przywrócenie przystanku przy II BRAMIE CCK lub utworzenie przystanku na żądanie zmiana trasy C   

416 Przywrócenie przystanku przy II BRAMIE CCK lub utworzenie przystanku na żądanie zmiana trasy 14   

417 Przywrócenie przystanku przy II BRAMIE CCK lub utworzenie przystanku na żądanie zmiana trasy 17   

418 Zmiana trasy/wydłużenie w rejonach Działek Rudak/Glinieckiej tzn. aby autobus kierował się dalej i 
dojeżdżał do ul. Otłoczyńskiej(okolice przy dawnej stacji kolejowej Toruń-Rudak/druga strona działek) zmiana trasy 13   

419 linia nr 12 na rondzie przy tzw. starej Polnej zjeżdża w ulicę Forteczną, następnie Strobanda, Watzenrodego 
i dalej dotychczasową trasą ul. Ugory i na Wrzosy, zmiana trasy 12   



 
 

 

420 Zmiana przebiegu linii 26 lub 34 lub 40 umożliwiająca połączenie Rubinkowa z ul.Watzenrodego i 
Strobanda. zmiana trasy 26 3 40 

421 Nie ma także żadnego połączenia z okolicznymi szkołami SP3 na ul. Legionów oraz SP4 i SP5 na ul. Żwirki i 
Wigury. A przecież niemal wszystkie dzieci w okolicy chodzą do szkół właśnie tam. Może mógłby któryś z 
autobusów jadących Polną/ Grudziądzką przejechać przez Traktorową, a następnie skręcać w kierunku 
centrum w ul. Legionów.   

zmiana trasy    

422 Przez Lubicz Dolny, Krobie, Brzozówka itp przebiega trasa MZK. Zwracam się z ogromną prośbę, abyście 
pamiętali o Jedwabnie, Rogów, Rogowo. Przez nasze wsie jeździ busik tylko kilka razy dziennie i to często 
trzeba jechać dookoła, aby dojechać do Torunia. Najbardziej cierpią na tym dzieci i schorowane starsze 
osoby. Bardzo proszę o nas pamiętać. 

zmiana trasy    

423 Mam propozycję i prośbę o zmianę tras przejazdu autobusów jadących w przez ul. Olsztyńską. Czy jest 
możliwość by wszystkie lub część kursów odbywały się poprzez wjazd na przystanek BIELAWY. 
Duża ilość osób pracujących w galerii i klientów dojeżdża do tego miejsca. Zmiana ta ułatwiła by ich dojazd 
do pracy i powrót oraz zrobienie zakupów. Nie tylko w galerii Bielawy ale i Leroy Merlin i niedawno 
otwartym salonie Media Expert. Niestety powrót jest tu szczególnie ważny. Gdyż po godzinie 21:00 czyli 
zamknięciu galerii. Trudno jest zdążyć na kurs 21:08. a następny kurs jest taki że trzeba długo czekać.  
Rozwiązanie wjazdu kursów które zatrzymują się na przystanku Barwna na przystanek BIELAWY by 
rozwiązało sprawę. 

zmiana trasy    

424 Poprowadzenie linii 17, 25, 28 dalej do Przy Lesie niż tylko do pętli Uniwersytet. zmiana trasy 17 25 28 
425 Podzielenie linii 10 i 20 tak by jedna z nich przejeżdżała przez Polną i Grudziądzką zmiana trasy 10 20  

426 Linia nocna 01 po 63. Pułku Piechoty mogłaby skręcać w stronę Dworca Głównego zmiana trasy N01   

427 Przywrócenie linii 32 przez Andersa/Dreszera do ul. Okólnej lub stworzenie poszczególnych kursów innej 
linii w ciągu dnia która biegła by przez ten odcinek drogi (tam tez mieszkają ludzie!)  zmiana trasy 32   

428 Przydałby się także przystanek w okolicy Małgorzatowa w Lubiczu Dolnym (okolice Cereal Partners Poland 
Toruń - Pacific). Ułatwiłoby to dojazd i powrót do/ze szkoły i pracy, w ciepłe dni nie jest dużym problemem 
przejście średnio 2-3 km na przystanek, natomiast podczas złych warunków pogodowych (śnieg, deszcz, 
wiatr) dojście na przystanek jest bardzo mocno utrudnione, a zamieszkują tam też osoby starsze. 

zmiana trasy    

429 Czy istnieje taka możliwość, aby przedłużyć linię 40 do pętli Nad Strugą? zmiana trasy 40   

430 W związku ze zbliżającym się terminem oddania osiedla przy Okólnej 2-16, tzw. mieszkania plus, proszę o 
rozważenie przedłużenia trasy linii nr 32 od strony centrum do przystanku autobusowego Drzymały. 
Obecnie trasa kończy się spory kawałek od osiedla na przystanku Letnia. 

zmiana trasy 32   



 
 

 

431 Zależy mi na wydłużeniu linii 23 do miejscowości Obory  zmiana trasy 23   

432 Wydłużenie przynajmniej  linii 23 w kierunku miejscowości Obory w godzinach gdy mieszkańcy jeżdżą do 
pracy i do szkoły, również żeby starsze osoby mogły dojechać do Torunia do lekarzy i powrót w godzinach 
powrotu z pracy i ze szkoły 

zmiana trasy 23   

433 Chciałabym również zgłosić potrzebę utworzenia linii bądź "puszczenia" już istniejącej w okolice ulicy 
Płaskiej w Toruniu gdzie powstają coraz to większe zakłady pracy a dojazd tam jest niemożliwy. Można 
dojechać autobusem 25 (który nie jeździ o godzinie 22 oraz nie ma kursów w weekendy) ale tylko na 
Bukową, skąd jest jeszcze około 15min drogi pieszo, lub tramwajem który jedzie do Elany, tutaj mamy 
około 20min spaceru. 

zmiana trasy    

434 Moja propozycja to przedłużenie linii nr 40 (pętla Bielawy obecnie) do pętli  Nad Struga w dzielnicy 
Grębocin nad Struga. zmiana trasy 40   

435 Myślę, że powinno się przedłużyć trasę autobusu nr 23 nie tylko do Kopanina, ale również do Obór. Pomysł 
powinien być reaktywowany. zmiana trasy 23   

436 Witam zwracam się z prośbą o przedłużenie Linii nr 23 do Obór. Ostatni przystanek jest w Kopaninie. 
Mieszkańcy mają na przestanek dosyć daleko , a wiele osób chciało by korzystać z komunikacji . 
Proponowane godziny ok 5,6,7,8 ,9 w stronę miasta Toruń, oraz powroty od 14-18  oraz 20-22. 

zmiana trasy 23   

437 Czy jest możliwość kontynuacji Linii nr 23 do Obór np w godzinach  ok 5,6,7,8 ,9 w stronę miasta Toruń, 
oraz powroty od 14-18  oraz 20-22. zmiana trasy 23   

438 Po wybudowaniu linii tramwajowej na JAR linię autobusową nr 27 skierowałbym ulicą Legionów zamiast 
Szosą Chełmińską i na dawną trasę wracałaby ta linia ulicą Długą - skracamy odcinek pokrywający się z 
tramwajami. 

zmiana trasy 27   

439 Linia 38 z Chełmińskiej zamiast do Pl. Św. Katarzyny w Podgórną, Grudziądzką, Bażyńskich, Batorego, 
Towarowa, Chrobrego, Polna, Równinna, Płaska, Szymańskiego, ulica przy Maflow, Na Zapleczu, Kołowa zmiana trasy 38   

440 Mieszkam w małej pod toruńskie miejscowości Obory. Nasza wieś stara się o przedłużenie Linii 
autobusowej nr 23 do naszej miejscowości. Wiem że już  rozmowy trwają. Autobus miałby do pokonania 
tylko niecałe 2 kilometry od obecnej pętli autobusowej w miejscowości Kopanina. My już mamy pętle 
autobusowa zrobiona od dwóch lat. Gdyż już wtedy miała być przedłużona linia autobusowa. Bardzo proszę 
o pochylenie się nad nasza sprawa. Mieszka u nas dużo dzieci szkolnych jak i Emerytów i ludzi pracujących 
zawodowo dla których naprawdę jest potrzebny autobus. 

zmiana trasy 23   



 
 

 

441 Jestem mieszkańcem podtoruńskich Obór. 
Kilkakrotnie było w naszej miejscowości podejście do wydłużenia linii 23 aby przystanek końcowy był w 
Oborach nie w Kopaninie. 
Gmina jakieś 3 lata temu wybudowała zatoczkę wykorzystywana obecnie tylko przez autobus szkolny. 
Dotychczasowe wydłużenie linii było ponoć wstrzymywane ze względów technicznych - autobus nie może 
się zmieścić w wyjazd z miejscowości Kopanino. 
Nie wiem czemu jest takie podejście gdyż cały czas dojeżdżają do nas zarówno Tiry z materiałami na 
budowy, jak i innego gabarytu ciężarówki i autobusy. 
Widać że nie ma ograniczeń aby autobus dojeżdżał. 
Wnioskuję o wydłużenie linii gdyż na pewno częściej i łatwiej będzie mojej rodzinie (9 osób - 2 dorosłych i 7 
dzieci) dojeżdżać do szkół i pracy w Toruniu. Poza tym częściej korzystali byśmy z autobusu, co wpłynie na 
ekologię i ruch kołowy. Ruch pojazdów na odcinku Obory Toruń zmniejszy się co za tym idzie i korki w 
Złotorii i Kaszczorku będą mniejsze. Wiele dzieci i dorosłych korzysta z linii 23 z naszej miejscowości. 
Zapewne wykorzystanie byłoby jeszcze większe.  
Nie chodzi mi tu o każdy kurs aby kończył się u nas. Zakładam że może co 2 może 1 na 3 kursy. 
Pewnie trzeba by określić kiedy najwięcej osób jeździ z Obór - czyli pierwsze kursy tak do 8. Potem po 13 i 
w godzinach wieczornych. 

zmiana trasy 23   

442 Głównie chodzi mi o przedłużenie linii autobusowej MZK nr 23 do naszej miejscowości. zmiana trasy 23   

443 Bardzo potrzebny autobus do Obór, do Kopanina mamy ponad 2 km i czasem lepiej jednak wsiąść w 
samochód niż drałować pieszo pół godziny. zmiana trasy    

444 Przekierowanie jednej lub kilku linii z ul. Chrobrego i Przy Kaszowniku na ul. Kościuszki i Warneńczyka zmiana trasy    

445 jako mieszkaniec sołectwa Obory pod Toruniem, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie i 
przyspieszenie realizacji planu wydłużenia linii autobusowej nr 23 do danej miejscowości. Aktualnie kurs 
kończy się w Kopaninie. Obory natomiast liczą już na ten moment więcej mieszkańców, niż Kopanino, i 
wciąż ich przybywa. Wydłużenie linii do Obór znacząco zwiększyłoby rentowność danej linii. Większość 
mieszkańców Obór to ludzie młodzi, którzy codziennie muszą dojechać do Torunia do pracy czy szkoły. 
Obecnie każda potrzeba dostania się do miasta czy też sklepu w sąsiedniej Złotorii, wymaga uruchomienia 
samochodu, a gdy nie ma również tej możliwości, mieszkańcy są zmuszeni przejść 2 km, aby dostać się na 
pętlę autobusową w Kopaninie. Ponadto wydłużenie linii do Obór znacznie ograniczyłoby ruch 
samochodów w Kopaninie, na który mieszkańcy Kopanina narzekają. Do Obór prowadzi nowa, szeroka, 
asfaltowa droga, a na jej końcu znajduje się pętla wybudowana specjalnie dla planowanego autobusu linii 

zmiana trasy 23   



 
 

 

23. Mieszkańcy od dawna wyczekują pozytywnych postępów odnośnie danego przedsięwzięcia. W imieniu 
wszystkich mieszkańców Obór, proszę o finalizację projektu połączenia naszego sołectwa z miastem Toruń. 

446 Dzień dobry moim zdaniem czy jest szansa zmienić trasę jakiś link autobusowej z rubinowa lub olimpijskiej 
przez polną do osiedla jar bo nie ma bezpośredniej trasy a coraz więcej ludzi pracuję na Rubikowie z jaru zmiana trasy    

447 Autobusy linii 19 powinny docierać do pl. Teatralnego będącego dużym 
węzłem przesiadkowym . Na pewno poprawiłoby to wypełnienie tych 
autobusów . Przy okazji powinny one kursować co pół godziny . 

zmiana trasy 19   

448 Postuluje przywrócenie dawnej trasy linii 12 - ul. Kościuszki do Dworca Wschodniego. Kiedyś 13 jeździł tam 
i stanowił doskonałe połączenie dla mieszkańców osiedli przy ul. Kościuszki z dworcem. 
Później trasa linii 13 została zmieniona do pl. Katarzyny - co jest bez sensu, bo z Al. Solidarności jeździ wiele 
autobusów i 2 linie tramwajowe do pl. Katarzyny. Postuluje więc przywrócenie dawnej trasy linii 13 - do 
Dworca Wschodniego 

zmiana trasy 13   

449 Przydało by się przedłużyć linię 31 do Różankowa. zmiana trasy 31   

450 Przydało by się przedłożyć linie 31 do Różankowa zmiana trasy 31   

451 Przystanek Szkoła  ( linia13)nie powinien być przystankiem na żądanie 
,jeździ po tej trasie sporo uczniów i nie powinien być w ten sposób 
oznakowany, gdyż sporo osób jest wsiadających czy też wysiadających, 
przy szkole autobus powinien zatrzymywać się normalnie . 

zmiana trasy 13   

452 Przydałoby się przedłużyć linie 31 do Różankowa. zmiana trasy 31   

453 w związku z dynamicznym rozwojem Osiedli na ulicy Strzałowej oraz planowanym powstaniem szkoły przy 
ulicy Strzałowej 15 proponuję aby linie autobusowe 11 oraz 36 przejeżdżały przez ulice Strzałową. Zasadne 
będzie stworzenie przystanku autobusowego przy osiedlu Sosnowy Las Strzałowa 17-19 gdyż osiedle 
bardzo się rozrasta i bardzo ułatwiłoby to mieszkańcom transport przez most Piłsudskiego. 

zmiana trasy    

454 Przydało by się przedłożyć linie 31 do Różankowa zmiana trasy 31   

455 Modyfikacje w ramach istniejących linii w celu połączenia Osiedla Jar ze wschodnią i zachodnią częścią 
Torunia, bez konieczności korzystania z punktów przesiadkowych w centralnej części miasta; zmiana trasy    



 
 

 

456 Autobusy linii 19 powinny docierać do pl. Teatralnego będącego dużym węzłem przesiadkowym . Na 
pewno poprawiłoby to wypełnienie tych autobusów . Przy okazji powinny one kursować co pół godziny . 
Inna kwestia znaną z kontaktów z mieszkańcami jest potrzeba zwiększenia liczby autobusów docierających 
do Szembekowa. Trzy kursy dziennie nie służą zupełnie mieszkańcom.  

zmiana trasy 19   

457 Przydało by się przedłużyć linie 31 do Różankowa. Proszę o pozytywne rozpatrzenie zmiana trasy 31   

458 Przydało by się wydłużyć linie MZK 31 do miejscowości Różankowa bardzo by to ułatwiło dojazd do Torunia  zmiana trasy 31   

459 Przydałoby się przedłużyć linie 31 do Różankowo zmiana trasy 31   

460 ,,Przydałoby się przedłużyć linie 31 do Rożankowa '' zmiana trasy 31   

461 W imieniu mieszkańców dzielnicy Rudak proszę o wydłużenie trasy autobusu nr 13 do Dworca 
Wschodniego.  Ze względu na coraz większą ilość osób, która zamieszkuje Rudak, Stawki brak połączenia z 
okolic ulicy Podgórskiej z: galerią Copernicus   szpitalem miejskim, szkołami i Urzędem Miejskim na ul. 
BAROREGO bardzo utrudnią komunikację.  Osoby pracujące na prawobrzeżu mają spory kłopot z 
dojazdami. Linia autobusu nr 29 kierująca się na prawobrzeże swój przystanek ma na ulicy Grzybowej. Jest 
to spora odległość oraz niezbyt przyjazna droga.  

zmiana trasy 13 29  

462 Proponuję zmianę trasy linii nr 29. Czas przejazdu tej linii  jest strasznie długi. Wracając popołudniami z 
praca odcinek 10 km pokonuję w niecałą godzinę. Wsiadam na przystanku Letnia, wysiadam Rubinkowo 
Centrum. Proponuję aby linia 29 jeździła starą trasą z pętli Olimpijska, przez Szosę Lubicką, przystanek 
Leszczynowa, nowy most, Andersa, Latanią. Może należało by wprowadzić nową krótszą  linię łącząco 
Rubinkowo z osiedlem Letnia. 

zmiana trasy 29   

463 Druga uwaga dotyczy linii 16 chodzi o przystanek Tofama kierunek Olimpijska, myślę że przystanek ten 
powinien być na żądanie. Bardzo rzadko kto tam wsiada ,kierowca musi się zatrzymać, często są tam korki i 
opóźnia to czas przejazdu. 

zmiana trasy 16   

464 Składam propozycje zmiany autobusu linii 15, który kończy trasę  przy ul. Polnej niedaleko stacji 
benzynowej Orlen 
Propozycja przedłużenia o jeden przystanek do ul. Traktorowej na której jest gotowe rondo nie 
wykorzystane 
I gotowa zatoka  przystanku  przy Ul. Polnej /kawiarnia Beza/  umożliwi połączenie do Plazy Rubinkowa 
oraz 
Przesiadkę na linie 36 i inne. 

zmiana trasy 15   



 
 

 

465 Kolejna propozycja przedłużenie autobusu linii  11 kończy trasę przy ul Legionów 
Przedłużenie  trasy ul. Legionów, Ugory przystanek linii 12 jest gotowy  przez ul. Zbożową przystanek 27 
gotowy  do pętli ul. Chełmińska i z powrotem do Legionów Włocławska. 
Zmiana przedłużenia w/w linii autobusów  nie spowoduje wysokich kosztów  są gotowe przystanki  27 i 12 
A umożliwi lepszą komunikacje osiedla Wrzosy z pozostałą częścią miasta 

zmiana trasy 11 12 27 

466 W ramach prowadzonych konsultacji proponuję przedłużenie linii 
autobusowej nr 12 do pętli Okólna przez ulice: Okólna (od przychodni 
Rudak-Med do skrzyżowania z ul. Łódzką, dalej w prawo Łódzką i w 
lewo do Hallera, przez Hallera do ronda, w lewo na Kniaziewicza i dalej 
w kierunku pętli. 

zmiana trasy 12   

467 bardzo proszę o zmianę przebiegu trasy autobusu nr 35 tak, aby wjeżdżał na ulicę Przelot. Znajduje się tu 
Centrum Logistyczne TZMO SA, Inpost, Bella Sp. z o.o. oraz wiele innych mniejszych miejsc pracy, a ludzie 
mają przystanek oddalony ponad kilometr. Jest to duże utrudnienie. Jest rondo, gdzie autobus mógłby 
zawracać, jest nawet przystanek autobusowy, który został przygotowany po remoncie ulicy Przelot, więc 
technicznie wjazd autobusu na tą ulicę nie powinien być problemem. 

zmiana trasy 35   

468 zgłaszam prośbę zmiany trasy linii 29. Jest potrzeba, aby na trasie Okólna-Rubinkowo Centrum autobusy 
linii 29 jechały bezpośrednio przez ulicę Andersa, Łódzką i Trasę Wschodnią, gdyż aktualna trasa na tym 
odcinku jest okrężna i długa. 

zmiana trasy 29   

469 zwiększenia różnorodności tras z tzw. Osiedla Jar - w szczególności tak, by możliwy był dojazd do centrum 
handlowego Plaza i Copernicus, zmiana trasy    

470 Czy autobus linii 10 może zmienić trasę przejazdu? 
Szubińska -> bez zmian do OSIEDLA TYSIĄCLECIA ->  
KONIUCHY ( tam gdzie zatrzymuje się autobus nr 16, 34) 
WIELKI RÓW ( tam gdzie zatrzymuje się autobus nr 12, 14, 16 i inne) 
POLNA ( tam gdzie zatrzymuje się autobus nr 12, 24) 
ROLNICZA -> TRAKTOROWA -> WIŚNIOWIECKIEGO 
Droga powrotna autobusu w stronę SZUBIŃSKIEJ analogicznie. 

zmiana trasy 10   



 
 

 

471 W związku z mającymi miejsce konsultacjami społecznymi dot. komunikacji miejskiej w Toruniu bardzo 
proszę o wzięcie pod uwagę możliwości dojazdu na trasie od przystanku Drzymały do przystanku 
Kozacka/Koniuchy bez zmiany linii autobusowej, bez przesiadki. 
Dojazd na tej trasie jest bardzo uciążliwy, często zajmuje około 40 minut, a w godzinach szczytu nawet do 
godziny. Moją sugestią jest wydłużenie kursu linii nr 14, która jeździ na tej trasie, natomiast dojeżdża tylko 
do ulicy Okólnej. 

zmiana trasy 14   

472 chciałabym zaproponować zmianę trasy linii numer 32 w kierunku ul. Letniej. 
Proponuję przedłużenie kursowania kilku porannych i popołudniowych kursów w/w linii do pętli przy ul. 
Okólnej. Swoją prośbę uzasadniam faktem, iż w chwili obecnej, linia numer 14 jest jedyną linią, która 
dojeżdża do tej pętli (oprócz jednego porannego kursu linii 29). Stawki są dzielnicą, która rozwija się bardzo 
prężnie. W okolicy pętli „Okólna" powstało bardzo dużo domków jednorodzinnych i bloków mieszkalnych. 
W bliskim sąsiedztwie pętli znajdują się również duże ogródki działkowe (ROD). 
Wprowadzenie kilku kursów wydłużonych do pętli przy ul. Okólnej, zdecydowanie poprawiłoby dojazd do 
tego obszaru i komfort podróży.   
Jednocześnie chciałabym również zwrócić uwagę na stan przystanków przy Alei Solidarności oraz Palcu 
Rapackiego. Z przykrością muszę stwierdzić, iż utrzymanie w czystości i porządku tych obiektów nie spełnia 
oczekiwań. Chodniki dosłownie „lepią się" od brudu. Bardzo proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na 
czystość w tych miejscach, ponieważ jest to ścisłe centrum Torunia, jego wizytówka. 

zmiana trasy 32   

473 Proponuję przedłużenie kursu linii 34 albo 26 tak, aby zahaczały ulicę Polną. Na "nowej" Polnej są miejsca 
na przystanki ,  ale nic nie kursuje. Ciężko dojechać w te okolice, bo kursuje tylko linia 12. zmiana trasy 34 26  

474 Zgłaszam prośbę o wydłużenie przebiegu kursu linii nr 10 i 20 z przystanku Strobanda do pętli Forteczna. zmiana trasy 10 20  

475 Komunikacja miejska dotyczy linii nr 15. 
Na konsultacjach przed przebudową ul. Bluszczowej Pan Dyrektor MZD Rafał Wiewiórski obiecał, że puści 
linię autobusową nr 15 właśnie ul. Morycińskiego i Bluszczową z przystankiem w okolicy rondka Bluszczowa 
i Morycińskiego. Czekamy na realizację tego pomysłu. Obecnie na tym odcinku, linia  autobusowa na 15 
biegnie lasami obok fortu VII gdzie nikt nie mieszka, a przybliżenie jej do naszych osiedli ułatwi nam 
dotarcie do komunikacji miejskiej i na pewno zwiększy jej wykorzystanie. 
 
Obecnie nasze osiedla Działki Św. Józefa i Brzezina stanowią ogromną pustynię w komunikacji miejskiej 
Torunia, dojście do przystanku wymaga marszu ok 1 km, co dla starszych mieszkańców jest to bardzo dużo. 

zmiana trasy 15   

476 Połączenia osiedli Bielawy oraz Grębocin z Placem św. Katarzyny autobusem przejeżdżającym ulicą Lubicką. zmiana trasy    



 
 

 

477 Dotyczy linii nr 35  dodatkowy przystanek na ulicy Przelot. Moja sugestia dotyczy  wydłużenia trasy 
autobusu linii 35  tak, żeby autobus dojeżdżał/przejeżdżał przez ulicę Przelot.  
/w połowie ulicy przelot jest rondo na którym autobus mógłby zawracać i tam również mógłyby znajdować 
się przystanek/ Na Przelocie powstają kolejne firmy, magazyny a jedyny przystanek to Odległa II z którego 
dojście do pracy zajmuje około 15  minut na Przelot. 
Ja na przykład ma do pracy 10 kilometrów w linii prostej z czego prawie dwa kilometry pokonuje pieszo.  
Podobnie wygląda sytuacja (co do odległości) z  przystanku Cegielnia gdzie zatrzymują się autobusy linii 21, 
30  Tu podobnie od przystanku są  dwa kilometry i 20 minut.  

zmiana trasy 35 21 30 

478 Autobus linii 11 kończy swoją trasę na Koniuchach, uważam, że bardziej celowa będzie zmiana trasy w 
kierunku osiedla Wrzosy.  Po przystanku ,,Szpital Bielany "autobus linii nr 11 skręcał by w ul. Szosa 
Chełmińska i w ten sposób bez przesiadki pasażerowie mogliby dotrzeć do Szpitala i Przychodni Matopat, 
Zespołu Szkół Muzycznych, CISTOR  Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, DPS im. Leona Szumana. 

zmiana trasy 11   

479 Mieszkańcy naszego osiedla (Czerniewice) nie dojadą bezpośrednio na Wrzosy, Mazowiecką, Rubinkowo, 
Jar, Grudziądzką itd. MZK otwiera nowe linie do coraz dalszych części naszego miasta a ja mam wrażenie, 
że nas się pomija. 

zmiana trasy    



 
 

 

480 Na wstępie pragnę podziękować za możliwość wyrażenia swojego zdania ws. doskonalenia toruńskiego 
systemu komunikacji miejskiej i jego dostosowania do bieżących potrzeb mieszkańców. Od ponad 
dwudziestu lat jestem mieszkańcem osiedla Na Skarpie. Moim adresem zameldowania jest ul. Feliksa 
Stamma. Z uwagi na miejsce zamieszkania pozwolę sobie odnieść się do kwestii dotyczących tego regionu 
Torunia. Przede wszystkim chciałbym zauważyć, że w mojej ocenie zbędnym jest tworzenie parkingu Park 
and Ride przy pętli tramwajowej na ul. Olimpijskiej. Takie rozwiązania mają rację bytu w miastach typu 
Warszawa, gdzie faktycznie w miejscowości Ząbki tworzą się „naturalne" / „dzikie" parkingi przy pętlach 
kolejki podmiejskiej, tak aby pracownicy mogli dostać się do centrum miasta. Uwagę tą stawiam na 
podstawie obserwacji jakie poczyniłem pracując przez kilka lat na Akademii Obrony Narodowej (dziś 
Akademii Sztuki Wojennej) w warszawskim Rembertowie i poznając specyfikę funkcjonowania tak dużej 
aglomeracji. Lepszym rozwiązaniem byłoby usprawnienie połączeń komunikacyjnych z gminami 
podtoruńskimi jak Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Brzozówka, Krobia, ale także Grębocin poprzez zapewnienie 
większej liczby autobusów i częstszych ich kursów. Przy rozpoczęciu realizacji inwestycji parkingu Park and 
Ride należy stwierdzić, że postulowane usprawnienie komunikacji może odbyć się nie tyle w zastępstwie ile 
równolegle do tej inwestycji. Jednym z rozwiązań mogłoby być wprowadzenie częstych kursów pomiędzy 
Grębocinem a Lubiczem Górnym przez Toruń. Prawdziwym bowiem problemem tej części miasta jest 
trudność komunikacyjna polegająca na dostaniu się do Torunia (zwłaszcza z kierunku Lubicz) a nie kłopot w 
pozostawieniu auta już w jego obrębie by móc załatwić sprawę urzędową czy zrobić zakupy. 
Poprowadzenie takich dodatkowych połączeń mogłoby ułatwić osobom ze wspomnianych gmin 
podtoruńskich dostęp do toruńskiego rynku pracy i pomóc Naszemu Miastu w rozwoju przedsiębiorczości, 
która korzystałaby na lepszym i sprawniejszym dostępie pracowników. Poza tym, jeśli chodzi o zmiany 
infrastrukturalane w tej części Torunia większą korzyść, która pomogłaby w komunikacji (również 
publicznej) przyniosłoby stworzenie alternatywnego drogowego połączenia ze wspomnianymi gminami z 
kierunku Lubicza aniżeli przez wiadukt prowadzący do węzła autostradowego. Wówczas mieszkańcy gmin 
podtoruńskich z tamtego kierunku mogliby zdecydować czy wolą poruszać się komunikacją miejską (dzięki 
usprawnionym połączeniom) czy też własnym autem bez obaw, że będą mieli kłopot z dostaniem się do 
centrum. Drugim problemem tej część miasta, który wiąże się z komunikacją jest nierozwiązany problem 
hałasu wynikający z natężenia ruchu w obrębie ul. Olimpijskiej (i w głąb osiedla Bielawy) od skrzyżowania z 
ul. Szosa Lubicka do skrzyżowania z ul. Olsztyńską. Na przestrzeni lat ulica ta (i dalsze jak ul. Gdańska) stała 
się miejscem zlokalizowania nie tylko budynków usługowych, ale również wielokondygnacyjnych bloków 
mieszkalnych. Brak ekranów dźwiękoszczelnych jest o tyle nieproporcjonalnym rozwiązaniem do sytuacji 
podobnych, gdyż w ciągu ul. Olimpijskiej – od skrzyżowania z ul. Olsztyńską do ul. Skłodowskiej-Curie, a 

zmiana trasy    



 
 

 

także w ciągu ul. Olsztyńskiej od skrzyżowania z ul. Olimpijską w stronę Grębocina są one już zainstalowane 
– przy niższej zabudowie i mniejszym zagęszczeniu mieszkańców. Nawet jeżeli plan zagospodarowania 
przestrzennego przewidywałby przebudowę ulicy Olimpijskiej (od skrzyżowania z ul. Szosa Lubicka do 
skrzyżowania z ul. Olsztyńską na tyłach galerii Nowe Bielawy) i to miałoby wstrzymywać zainstalowanie 
ekranów, należy wziąć pod uwagę fakt, że hałas występuje już teraz. I jest on uciążliwy dla coraz większej 
liczby osób. O faktycznym natężeniu hałasu świadczyć może zaś argumentacja zawarta w piśmie z dnia 31 
marca 2022 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu (WIOŚ-
DT-DzI.7024.1.2022.RSe). Wojewódzki Inspektorat odnosił się w nim do zawiadomienia interwencyjnego w 
sprawie hałasu dobiegającego z terenu Centrum Handlowego Nowe Bielawy. Inspektorat wyraźnie 
stwierdził jednak, że nie był w stanie przeprowadzić rzetelnego badania w porze dziennej, gdyż 
uniemożliwiał to hałas dochodzący z ulicy, który zakłócał pomiary (!). Wspomniany hałas jest szczególnie 
uciążliwy, gdyż drogą tą przemieszczają się auta ciężarowe TIR, które docierają z autostrady i kierują się w 
stronę trasy średnicowej, czy też w kierunku odwrotnym. Plany pokierowania ruchu do i z autostrady tym 
odcinkiem mogły być w pełni uzasadnione, w sytuacji gdy w pobliżu trasy nie zamieszkiwało coraz więcej 
osób. Rozwiązaniem tego problemu, które korespondowałoby jednocześnie z wprowadzeniem rozwiązania 
pierwszego z problemów podniesionych w niniejszym piśmie mogłoby być ograniczenie ruchu dla aut 
powyżej 3,5 t. na odcinku ulicy Olimpijskiej od skrzyżowania z ul. Szosa Lubicka do skrzyżowania z ul. 
Olsztyńską / Skłodowskiej-Curie. Z powyższego ograniczenia mogłyby być wyłączone auta dostawcze do 
obiektów usługowych, a także auta komunikacji miejskiej. Ruch aut pow. 3,5 t. pokierowany mógłby być z 
powodzeniem z kierunku węzła autostradowego (i w kierunku przeciwnym) poprzez ul. Szosa Lubicka do 
skrzyżowania z ul. Olsztyńską i dalej ul. Olsztyńską do skrzyżowania z ul. Olimpijską / Skłodowskiej-Curie. 
Wspomniany tu odcinek ul. Szosa Lubicka oraz odcinek ul. Olsztyńskiej już są trasami dwupasmowymi z 
dwoma jezdniami ruchu oddzielonymi pasem zieleni. Co więcej przy ulicy Olsztyńskiej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Szosa Lubicka do skrzyżowania z ul. Olimpijską / Skłodowskiej-Curie znajdują się 
wyłącznie budynki usługowe - handlowe oraz użyteczności publicznej. Poprowadzenie tu ciężkiego 
transportu nie wpłynęłoby na pogorszenie jakości życia mieszkańców. Przyjęcie takiego rozwiązania 
pozwalałoby dodatkowo zainstalować ekrany akustyczne we wspomnianym uprzednio odcinku ul. 
Olimpijskiej (na tyłach galerii Nowe Bielawy), nawet bez wprowadzania ograniczenia dla aut pow. 3,5 t. 
Wspomnianych ekranów nie trzeba byłoby następnie usuwać / przesuwać, gdyż kształt ciągu drogowego 
nie uległby już istotnej zmianie. Jednocześnie zgodna z proponowanym rozwiązaniem ewentualna 
przebudowa skrzyżowania ul. Olimpijskiej / Skłodowskiej-Curie i Olsztyńskiej (dla ułatwienia skrętu w 
prawo z ul. Olimpijskiej / Skłodowskiej-Curie w kierunku salonu Agata Meble) z całą pewnością pozwoliłaby 



 
 

 

zaoszczędzić znaczną część środków potrzebnych do przebudowy tego samego skrzyżowania gdyby miało 
ono prowadzić do rozbudowanej (w przyszłości) na dwupasmowy fragment ul. Olimpijskiej na tyłach galerii 
Nowe Bielawy (co nie byłoby potrzebne przy przyjęciu proponowanego rozwiązania). 
Z powyższego wynika jednocześnie, że przedkładanego rozwiązania mogłoby być wdrażane etapami. Samo 
przekierowanie ruchu i dokonanie odpowiednich modyfikacji drogi (czy też skrzyżowania) mogłoby zostać 
odłożone w czasie. Ustawienie ekranów mogłoby natomiast odbyć się szybciej i być wprowadzone nawet 
przy pozostawieniu ruchu w dotychczasowej postaci. Z kolei ostateczne wprowadzenie proponowanego 
rozwiązania z pokierowaniem ruchu aut ciężkich (de facto ruchu tranzytowego) proponowaną trasą po 
modyfikacji pozwoliłoby również usprawnić poruszanie się miejskiej komunikacji kołowej pomiędzy 
Lubiczem a Grębocinem przez Toruń. 

481 Poprawić połączenie Wrzosów z Rubinkowem zmiana trasy    

482 "Linie autobusów 10 i 20 z Jaru to nieporozumienie. Nie dość, że są tylko dwa, to jeszcze jeżdżą w tym 
samym kierunku. A gdzie linie w inne rejony miasta? zmiana trasy 10 20  

483 Zmiana trasy autobusów 27 Żeby z ugorów nie skręcał w Fasolową po to by na Chabrowej się zatrzymać, 
lepsze rozwiązanie to przystanek za Fasolową na ul. ugory , dalej trasa w kierunku ul. kwiatowej tu zmiana 
kierunku jazdy , dalej ul. kwiatową i przystanek przed ul Chabrową 

zmiana trasy 27   

484 Brakuje połączenia Jaru z Bielanami, ludzie tam studiują i pracują, a dojadą tylko autem albo przesiadką. 
Przesiadki oczywiście też pozostawiają wiele do życzenia, bo niejednokrotnie między jednym, a drugim 
autobusem po południu czekałam 30 minut. 

zmiana trasy    



 
 

 

485 Proponuję rozdzielić trasy linii autobusowej 10 i 20. Niech których z tych autobusów jeździ np. ul. 
Grudziądzką! 3/4 trasy tych linii się pokrywa. może warto pomyśleć na tym, aby mieszkańcy Jaru mogli 
dojechać w stronę Rubinkowa, bez konieczności przesiadki w centrum? 

zmiana trasy 10 20  

486 Przedłużyć trasę autobusu nr 15 zmiana trasy 15   

487 Mieszkam na ulicy Kombajnowej. Od 2 lat po szkole odbieram mojego wnuczka i mamy ogromny kłopot z 
dotarciem. Chodzi do SP4 na Żwirki i Wigury. Niestety trzeba jeździć z przesiadkami, albo iść spory kawałek. 
Proponuję  zmianę trasy autobusu 17 tak, aby z Polnej nie skręcał w Grudziądzką, tylko pojechał dalej 
prosto (Polną) i dopiero przy Biedronce skręcił w ulicę Legionów dojeżdżając do Żwirki i Wigury ( i dalej jak 
jest).  
Ewentualnie autobus nr 14, aby nie skręcał w Grudziądzką, tylko pojechał Polną i skręcał w Legionów. 
Mieszkamy w takim miejscu, że wszystkie autobusy jadą trasą północ-południe przez Grudziądzką albo 
przez Chełmińską. Niby można dojść do autobusu, który jedzie z jaru, ale przystanki są daleko za 
skrzyżowaniami. A od autobusu 10 i 20 nadal jest bardzo daleko do szkoły. Proszę o jakieś minimalne 
udogodnienie. 

zmiana trasy 17 10 20 

488 Mieszkam od niedawna na osiedlu Zieleniec przy ul. Olimpijskiej.  Jestem emerytką na szczęście jeszcze bez 
problemów z poruszaniem się. Jednak z wiekiem problem ten na pewno pojawi się a więc i kontakt z 
przychodniami będzie konieczny.  Korzystam z przychodni Citomed ale dojazd  z tej okolicy (nie mając auta) 
jest utrudniony.  Z Osiedla przy ul. Gdańskiej do pętli tramwajowej nr 1,5 mamy około 10 min, 
do linii 2 jest bardzo daleko, a autobus linii 37 jeździ rzadko. 
Czy nie można przedłużyć kursowania autobusu linii 34  tak aby jechał ul. Olimpijską do pętli tramwaju linii 
2.  Brak jest połączenia tramwajowego między linią 2 a linią 1,5. 
Oczywiście jest to moja propozycja do rozpatrzenia. 

zmiana trasy 34 2 37 

489 Od niedawna jestem mieszkanką Podgórza. Chciałabym zgłosić uwagi - prośbę - dotyczącą funkcjonowania 
linii nr. 44. Czy byłaby taka możliwość, aby nieco zmodyfikować trasę tak, by autobus przejeżdżał w pobliżu 
nowych bloków na Okólnej, np. na ul. Drzymały. W ten sposób bardzo ułatwiłoby to dojazd synowi do 
szkoły na Skarpie. 
Z kolei drugi syn dojeżdża do szkoły na ul. Batorego. Niestety, nie ma bezpośredniej linii, która docierałaby 
choćby w pobliże ul. Kościuszki. Nie ukrywam, że poprowadzenie którejś z linii w tamte rejony (np. do ul. 
Grudziądzkiej) bardzo ułatwiłoby dojazd. Jeśli jednak nie jest to możliwe, to w tym przypadku ułatwieniem 
byłoby przesunięcie porannej godz. odjazdu linii 32 (przedział między 7 a 8 - z 7:37 przystanek Drzymały na 
np. 7:30) ponieważ, syn musi przesiąść się na tramwaj nr 2 lub 4, a obowiązujące godz. powodują, że syn 
nie zdąża na 7:52 na tramwaj nr 2 (jedyny o tej godzinie, żeby zdążyć na 8:00 do szkoły. 

zmiana trasy 44   



 
 

 

490 Wydłużenie trasy linii 34 do pętli Nad Strugą. zmiana trasy 34   

491 Jakiś czas temu pracowałem w biurowcu przy ul. Gdańskiej 4a - przystanek "ul. Barwna". Dojazd 
autobusem/tramwajem z centrum (okolice ul. Kraszewskiego, Osiedle Młodych) zajmował mi ok. 40 min, 
niezależnie od kombinacji jaką wybrałem. Atrakcyjna wydawała mi się linia 25, którą dojechałbym dużo 
szybciej z przystanku "Hala Sportowa" przy ul. Bema przez Trasę Średnicową. Niestety, linia 25 skręca w ul. 
Bukową i do Barwnej miałem jeszcze spory kawałek drogi. Gdyby ta linia dojeżdżała do "Barwnej", byłoby 
mi dużo łatwiej. Poza tym linia 25 kursuje bardzo rzadko. 
Uważam, że biurowiec przy Gdańskiej 4a (przy przystanku "Barwna") powinien być lepiej skomunikowany z 
centralną i zachodnią częścią miasta. W tym biurowcu pracuje kilkaset osób, zatem myślę że nie zabrakłoby 
pasażerów. Dodatkowo, obok jest przecież kompleks hipermarketów. 
Ogólnie, dziwi mnie że Trasa Średnicowa jest tak słabo wykorzystywana przez komunikację miejską. Myślę 
że powinno istnieć coś w rodzaju "linii pośpiesznych", które pozwolą szybko przemieścić się w kierunkach 
wschód-zachód. Przecież taka właśnie była idea Trasy Średnicowej! Autobusy takich "linii pośpiesznych" 
powinny mieć mniej przystanków, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć przejazd na dalsze odległości. 
Obecnie, pasażerowie np. z Bielaw/Grębocina którzy chcą dostać się do Centrum lub np. na kampus UMK 
na Bielanach, są skazani na "kluczenie" przez Rubinkowo. To jest straszna strata czasu. 

zmiana trasy 25   

492 26, 40, 34 jadą do Plazy – nie ma żadnego autobusu z Kościuszki na plac Rapackiego. Tramwaje też nie 
jeżdżą na Bydgoską. Na węźle można przesiąść się w stronę Czerniewic. Autobusy jeżdżą co 2 minuty. 
Mogłyby rzadziej.  

zmiana trasy 26 40 34 

493 Pistacjowa, Bananowa, Prosowa, Rodzynkowa – daleko do autobusu. Brzoskwiniowa jest przygotowana do 
ruchu autobusowego.  zmiana trasy    

494 Traktorowa – jest tam zatoka i nie staje żaden autobus. Okolice osiedla Rusałka. Robimy zakupy w 
Biedronce i dobrze byłoby podjechać tam autobusem. W okolicy jeździ autobus nr 12.  
Polna/Grudziądzka – nie ma żadnego autobusu. Autobusy jeżdżą w odstępach 1-2 minuty.  
Tramwaj na JAR – czy pomyślano o skomunikowaniu osiedla przy ul. Traktorowej.  

zmiana trasy 12   

495 Linia 45. Z Lubicza do Obrowa korzystniej byłoby, żeby wjeżdżał tak jak 35 – pod osiedle w Lubiczu. W tej 
chwili nie zjeżdża z DK10.  zmiana trasy 45 35  

496 W imieniu seniorów ROD przy Słowiczej. Czy 31 nie może jechać ulicą Łyskowskiego? Gro osób z ROD jest z 
Rubinkowa.  zmiana trasy 31   

497 Proszę o rozważenie powrotu przystanku 11 i 14 przy Parku Tysiąclecia. Na osiedlu mieszka dużo starszych 
ludzi. Proszę również o rozważenie dojazdu MZK do Wielkiej Nieszawki jest tam dużo działek zmiana trasy 11 14  



 
 

 

pracowniczych.  

498 Linia 11 i 14 powinny jeździć do Parku Tysiąclecia zmiana trasy 11 14  

499 11, 12, 13 i 14 powinny dojeżdżać do Parku Tysiąclecia. Brakuje odstępów pomiędzy poszczególnymi 
liniami. Na Szubińskiej jest przystanek na żądanie – proszę, żeby nie trzeba było wymachiwać ręką, żeby 
autobus się zatrzymał. Powinien być jeden przystanek na Placu Armii Krajowej żeby nie trzeba było 
przechodzić na inny gdy nie zdąży się na autobus. 

zmiana trasy 11 12 13 

500 Wnoszę o zapewnienie komunikacji miejskiej w okolicy ul. Przelot. W związku z przebudową Olsztyńskiej 
nie wiem jak będzie zorganizowana komunikacja. Na przystanku przy ul. Cegielnia po jednej stronie brakuje 
oświetlenia.  

zmiana trasy    

501 44 jadąc przez Rubinkowo zatrzymuje się na Mocarskiego i Rydygiera. Przydałoby się, żeby zatrzymywał się 
przy Leszczynowej. Linia 22 – trzeba zwiększyć częstotliwość – nie ma możliwości dojechać na Dworzec 
Główny przed południem.  

zmiana trasy    

502 Prośba o przedłużenie kursów 30 do Grębocina. Są długie przerwy innych linii i nie ma czym dojechać. 
Przerwy są nawet 2h.  zmiana trasy 30   

503 Dlaczego, żaden autobus nie jedzie Szosą Lubicką. Wszystkie linie jadą Żółkiewskiego.  zmiana trasy    

504 Brak alternatywy dla Szosy Lubickiej – tam jeździ tylko tramwaj. Jakiś autobus powinien zmienić trasę żeby 
była możliwość przesiadki kiedy tramwaj stoi.  zmiana trasy    

505 Osiedle Słoneczne Tarasy – nie ma tu jak dojechać z miasta. Przystanek jest zbyt daleko. Nie opłaca się do 
niego iść. Jest to problematyczne dla mieszkańców. Przydałby się przystanek bliżej osiedla. Ponadto 
przydałaby się linia autobusowa od Lubickiej do Olkmedu (przychodnia) albo do Dworca Głównego.  

zmiana trasy    

506 Potrzebna jest linia do Górska. Jeżdżą do Rozgart ale można przedłużyć trasę do Górska.  zmiana trasy    

507 Kiedy 13 będzie jeździła do końca? zmiana trasy 13   

508 Linia nr 44 trasa Nad Strugą, Poznańska 
Zbyt duża odległość między przystankami Dworzec Główny a Hallera propozycja przystanku przy ul. 
Poznańskiej 2, przy schodach. Jest tu mały ruch samochodowy a byłoby to dużym udogodnieniem dla 
mieszkańców osiedla.  

zmiana trasy 44   

509 Zmiana trasy linii 32.,mógłby jechać ulicą Orlicza-Dreszera  zatrzymując się na przystanku 63 Pułku. Zbyt 
daleki przystanek na ul Hallera jest wielka niedogodnością dla 
Mieszkańców osiedla szczególnie w podeszłym wieku. 

zmiana trasy 32   



 
 

 

510 Organizacja połączenia Rubinkowa ze śródmieściem zniechęca do korzystania z usług MZK. Autobusy 
wszystkich 3 linii (21, 30, 35)  w obu kierunkach odjeżdżają z przystanków najczęściej jednocześnie lub w 
kilkuminutowych odstępach, po czym następuje kilku a nawet kilkudziesięciu minutowa przerwa. Może jest 
to spowodowane wygodą pasażerów podmiejskich osiedli, ale MZK powinno zapewniać wygodne 
połączenia mieszkańcom miasta. W dni wolne brak jest często koordynacji kursów z imprezami w centrum. 
I trudno się dziwić, że zamiast komunikacją publiczną mieszkańcy Rubinkowa jadą swoimi samochodami 
zwiększając tłok na Starówce. Może gdyby układającym rozkłady zabronić korzystania z samochodów 
prywatnych (lub służbowych) zwróciliby uwagę na potrzeby niezmotoryzowanych obywateli naszego 
miasta. 

zmiana trasy 21 30 35 

511 Skrócenie niektórych kursów poprzez wyeliminowanie wjazdu w ulicę Wapienną zmiana trasy 21 37  

512 Usunięcie z trasy przystanku „Olbrachta” zmiana trasy 21 37  

513 Pragniemy przedstawić naszą wizje zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.  Proponowane przez 
nas zmiany objęłyby całą sieć komunikacji miejskiej. Utrzymywany przez lata system bezpośrednich 
połączeń wraz z wprowadzonymi zmianami zostałby przekształcony w dużej mierze w system 
przesiadkowy. W celu stworzenia takiego systemu poczynione zostały pewne założenia, które przyświecały 
tworzeniu poszczególnych połączeń: - charakteryzacja linii - podział na linie magistralne, podstawowe 
uzupełniające; - zróżnicowanie częstotliwości linii w zależności od jej charakteru; - grupowanie linii - 
wspólne rozkłady jazdy dla linii o tej samej funkcji, wspólne częstotliwości; - możliwość dojazdu do danego 
miejsca z maksymalnie 1 przesiadką (wyjątki 2 przesiadki); - wprowadzenie wariantów linii ujętych w 
rozkładach jazdy i na wyświetlaczach pojazdów; - numeracja linii zależna od jej charakteru, kierunku 
podróży (linie północ-południe numery parzyste, linie wschód-zachód numery nieparzyste); - utworzenie 
węzłów przesiadkowych; - modułowe rozkłady jazdy; - przypisanie rodzaju taboru obsługującego daną linię. 
Proponowane przez nas zmiany zakładają stan komunikacji miejskiej po wybudowaniu linii tramwajowej na 
osiedle JAR, a także wykonanie niektórych inwestycji zaplanowanych w bliskiej przyszłości. Głównym 
trzonem transportu publicznego w Toruniu byłyby 4 linie tramwajowe oraz 5 linii autobusowych 
magistralnych, które będą kursować z wysoką częstotliwością. Oprócz tego proponujemy utworzenie 12 
linii podstawowych, z których część ma uzupełniać linie magistralne. Dodatkowo proponujemy utworzenie 
8 linii uzupełniających, których zadaniem będzie albo dowożenie do linii magistralnych i tramwajowych lub 
obsługę osiedli i terenów przemysłowych. Proponowane przez nas zmiany zakładają także wykorzystanie 
różnego typu taboru, poczynając od małopojemnościowych autobusów klasy MIDI dla linii o mniejszym 
znaczeniu, standardowych pojazdów klasy MAXI oraz wysokopojemnych pojazdów przegubowych klasy 
MEGA. Za to w przypadku komunikacji tramwajowej proponujemy podział na tabor mały i wysoko 

zmiana trasy    



 
 

 

pojemny, co odpowiada odpowiednio pojedynczym wagonom Konstal i krótkim tramwajom PESA oraz 
wagonom Konstal zestawionym podwójnie i długim tramwajom PESA. Proponowana przez nas 
reorganizacja obejmuje także nocną komunikacje miejską. Przedstawiamy Państwu 2 warianty zmian. 
Szczegółowe informacje o poszczególnych liniach przedstawiono w załączonych zestawieniach zmian.  

 

 

l.p. Stanowisko rad okręgów zgłoszone w ramach konsultacji społecznych  

1. Rada Okręgu Wrzosy:  
Dzień dobry, przesyłam uwagi mieszkańców ws. komunikacji miejskiej: 
-linia autobusowa Wrzosy--Cmentarz Komunalny;  
-linia na odcinku  Wrzosy, Jar i może Wrzosy2;  
-nowy przystanek na ul. Polnej na wysokiej sklepu Biedronka;  
-nowy przystanek na ul. Traktorowej ( na wys. Biedronki);  
-pokrywanie się rozkładów jazdy autobusów 10 i 20 oraz ich licznych spóźnień;  
-dodatkowa linia lub przedłużenie innej linii nie przemieszczającej się przez most;  
-zwiększenie kursowania linii w okresie feryjnym w godzinach porannych i popołudniowym wedle wzoru 
"normalnego" rozkładu jazdy;  
-autobus nr 27, 10 lub 12 co 15 minut;  
-autobus na Elanę;  
-połączenie z Plazą, Copernicusem i Skarpą;  
- najbardziej przydatne byłyby trasy na Rubinkowo i na Bydgoskie Przedmieście;  
- poprawić połączenie z Rubinkowem;  



 
 

 

- Połączenie do Plazy i na starówkę przez Bydgoskie Przedmieście;  
- połączenie do Plazy;  
- połącznie na Dworze Główny;  
- bezpośrednio połączenie na Rubinkowo i przez Dworzec Wschodni; 
- bezpośredni na Rubinkowo 3;  
- kurs łączący osiedle z Netto, Lidlem, Castoramą i Plazą - wzdłuż Polnej i Szosy Okrężnej;  
- połączenie do Bumaru i dalej do Bażyńskich; 
- bezpośrednie połączenie Wrzosy - Jar;  
- brak połączeń z Wrzosów na osiedle Grębocin przez Polną, Curie-Skłodowskiej, Olsztyńska;  
- linie autobusów 10 i 20 z Jaru to nieporozumienie. Nie dość, że są tylko dwa, to jeszcze jeżdżą w tym samym 
kierunku. A gdzie linie w inne rejony miasta?;  
- brak komunikacji bezpośredniej z Dworcem Miasto czy Dworcem Wschodnim;  
- brak sensownych bezpośrednich połączeń Wrzosy (zajezdnia) - Sienkiewicza/Od Nowa/Bielany;  
- zmiana trasy autobusów 27 Żeby z ugorów nie skręcał w Fasolową po to, by na Chabrowej się zatrzymać, lepsze 
rozwiązanie to przystanek za Fasolową na ul. Ugory, dalej trasa w kierunku ul. Kwiatowej tu zmiana kierunku jazdy, 
dalej ul. Kwiatową i przystanek przed ul. Chabrową;  
-brakuje połączenia Jaru z Bielanami, ludzie tam studiują i pracują, a dojadą tylko autem albo przesiadką;  
- przesiadki oczywiście też pozostawiają wiele do życzenia, bo niejednokrotnie między jednym a drugim 
autobusem po południu czekałam 30 minut;  
- proponuję rozdzielić trasy linii autobusowej 10 i 20. Niech których z tych autobusów jeździ np. ul. Grudziądzką! 
3/4 trasy tych linii się pokrywa. Może warto pomyśleć na tym, aby mieszkańcy Jaru mogli dojechać w stronę 
Rubinkowa, bez konieczności przesiadki w centrum?  
- stworzyć nowy przystanek na ul. Polnej na wysokości Biedronki (tam gdzie zatoczka autobusowa); 
-zwiększyć różnicę czasu między 10 i 20, by się nie pokrywały rozkłady;  
-stworzyć przystanek na pętli na Traktorowej;  
-stworzyć linię jeżdżącą na Wrzosach i Jarze (krótka trasa odprowadzająca pasażerów do głównych nitek 
komunikacyjnych);  
- stworzyć dodatkową linię ułatwiającą dotarcie na Jar i Wrzosy z Rubinkowa, Skarpy i Grębocina;  
-przedłużyć trasę autobusu nr 15; 
-rozkłady jazdy feryjne utrudniają komunikację miejską osób pracujących należy dostosować ją w godzinach 
porannych i popołudniowych do potrzeb osób pracujących ; 
- brak połączenia Wrzosy – JAR;  



 
 

 

- Jar jest kiepsko skomunikowany z resztą miasta;  
- 10 i 20 spóźniają się ciągle; 

2. Rada Okręgu Staromiejskie:  
Rada Okręgu nie wnosi zastrzeżeń do zgłaszanych przez mieszkańców postulatów. Rada apeluje o wnikliwe 
przyjrzenie się im, w szczególności tym mówiącym o:  
1. skorelowaniu kursów linii autobusowych z rozkładami pociągów na dworcu Toruń Główny (w szczególności tymi 
odjeżdżającymi wcześnie rano i przyjeżdżającymi późnym wieczorem)  
 
2. takim projektowaniu odjazdów autobusów z peryferyjnych części miasta, by można było zdążyć do pracy i szkoły 
na najpopularniejsze godziny ich rozpoczęcia (8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00)  
 
3. uniknięciu sytuacji, gdzie w jednym kierunku / z jednego kierunku odjeżdża w jednym momencie kilka 
autobusów, lub tramwajów, a potem jest długa przerwa w rozkładzie. Jest to uciążliwe zarówno dla mieszkańców 
centrum, jak i peryferyjnych części miasta.  
 
Rada Okręgu wnosi o:  
 
1. powiązanie transportu publicznego z polityką parkingową miasta:  
- uruchomienie bezpośredniej linii stale jeżdżącej w weekendy i podczas organizacji wydarzeń w inne dni tygodnia 
pomiędzy Areną Toruń i Al. Solidarności.  
- wprowadzenie darmowych przejazdów na trasie Dworzec Miasto-Al. solidarności-Pl. Rapackiego dla posiadaczy 
biletów parkingowych na parkingi w strefie A i B oraz na parkingi w otulinie Starego Miasta (CSW, CKK Jordanki, 
parkingi zarządzane przez Targi Toruńskie).  
- uruchomienie parkingów buforowych podczas dużych wydarzeń, odbywających się na Starym Mieście w Toruniu i 
darmowe przejazdy komunikacją do centrum na bilety parkingowe z tych parkingów.  
2. Rada okręgu wnosi o wdrożenie usługi Mobility as a Service (MaaS) w najpopularniejszej aplikacji Google Maps, 
by wpisując trasę w mieście, można było uzyskać informację jak z punktu A do punktu B dotrzeć transportem 
publicznym. Usługa ta działa w wielu miastach w Polsce i na świecie.  
3. Rada okręgu wnosi o wdrożenie biletu elektronicznego, zawierającego bilety okresowe oraz e-portmonetkę. 
Tego typu rozwiązanie działa w 50 miastach (na 66 miast na prawach powiatu w Polsce), dodatkowo w trzech 
kolejnych miastach nie jest potrzebne, ponieważ komunikacja miejska jest darmowa. Toruń jest zatem w tej 



 
 

 

kwestii niechlubnym wyjątkiem.  
4. Rada okręgu wnosi o uruchomienie bezpośredniego połączenia tramwajowego na trasie Pl. Rapackiego-
Uniwersytet, po zakończeniu remontu torowiska na ul. Bydgoskiej i Chopina.  
5. Rada okręgu wnosi o korektę tras wszystkich linii podmiejskich, tak by zatrzymywały się na Al. Solidarności. 
Dojazd niektórych z nich tylko do Pl. Św. Katarzyny, albo z pominięciem al. Solidarności, powoduje że nie są one 
prawidłowo wpięte w system transportowy miasta. 

3. Rada Okręgu Czerniewice: 
W związku z przystąpieniem do drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących przebiegu i częstotliwości 

kursowania linii komunikacji miejskiej Rada Okręgu nr 4 Czerniewice przedstawia poniżej swoje stanowisko do 
zgłoszonych przez mieszkańców postulatów. 
Mamy świadomość, że wszelkie wprowadzone zmiany będą budziły w opinii publicznej wiele emocji - dlatego 
formułując nasze uwagi, które dotyczą głównie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Czerniewicach staraliśmy 
się widzieć je jako dobrze służące większości mieszkańców. 

- Zwiększenie częstotliwości przejazdów linii autobusowych: 

Linia 11 
Zwiększenie częstotliwości kursów autobusu linii 11 między godziną 5.00 a 9.00 oraz między godziną 14.00 a 17.00 
z trzech kursów do czterech kursów na godzinę. 
Zwiększenie częstotliwości kursów autobusu nr 11 między godziną 18.00 a 19.00, między godziną20.00 a 22.00 
oraz między godz.23.00 a 24.00 z jednego do dwóch kursów na godzinę. 
Linia 9 
Zwiększenie częstotliwości kursów autobusu linii 19 między godziną 5.00 a 8.00 oraz między godziną 13.00 a 17.00 
z dwóch kursów do trzech kursów na godzinę. 
Zwiększenie częstotliwości kursów autobusu linii 19 między godziną 8.00 a 13.00 oraz między godzinąl7.00 a 22.00 
z jednego kursu do dwóch kursów na godzinę. 
Zmiany te będą korzystne dla mieszkańców nie tylko naszego osiedla, ale całego lewobrzeża. 
Zaznaczamy również, że w/w dwie linie autobusowe są jedynymi dojeżdżającymi do Czerniewic. Zwiększając ich 
częstotliwość kursowania wpłyniemy na poprawę komfortu życia mieszkańców, którzy korzystają wyłącznie z usług 
MZK: osoby starsze, uczniowie i studenci. 
Dużym prawdopodobieństwem jest także możliwy dopływ nowych klientów MZK, gdyż przejazd komunikacją 



 
 

 

miejską stanie się wygodną alternatywą dla korzystających obecnie z własnych środków przejazdu. 
 
Inne uwagi 
Wiele uwag dotyczyło słabego skomunikowania z innymi liniami oraz utworzenia bezpośredniej linii autobusowej z 
Czerniewic na Rubinkowo. Właśnie zwiększenie liczby kursów autobusów linii nr 11 i 19 pozwoli klientom MZK w 
pełni korzystać z możliwości szybszego i mniej stresującego pokonywania odległości w naszym mieście. 
Nie widzimy konieczności wydłużania istniejących linii autobusowych nr 11 i 19. Obecny zakres linii dobrze wpisał 
się mieszkańcom Czerniewic. Wprowadzenie takich zmian może skutkować zmniejszeniem ilości kursów 
autobusów. 

4. Rada Okręgu Rubinkowo: 
Jako Rada Okręgu Rubinkowo zauważamy coraz większe problemy w poruszaniu się po mieście, zarówno 
transportem indywidualnym, jak i pojazdami publicznego transportu zbiorowego. Głównym powodem wyżej 
wymienionego problemu jest coraz większe zatłoczenie na toruńskich drogach. Częstszy wybór transportu 
indywidualnego przez mieszkańców naszego miasta jest spowodowany m. in. brakiem odpowiedniej alternatywy w 
postaci komunikacji miejskiej. Nie zgadzamy się z twierdzeniem, że posiadanie własnego pojazdu wyklucza 
korzystanie z usług MZK, ponieważ jak pokazują przykłady z zachodnich krajów, chociażby Poznania lub Warszawy, 
można mieć auto, a wybierać transport miejski jako podstawowe narzędzie do przemieszczania się po mieście. 
Chcielibyśmy przedstawić swoje spostrzeżenia i zaproponować rozwiązania, mające na 
celu poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu. 
1. Siatka połączeń – zauważamy, że obecna oferta zapewnia bezpośrednie połączenia z wielu miejsc miasta w inne. 
To rozwiązanie ma swoje plusy, jakim jest bezpośredniość dojazdu, ale niestety odbija się to na częstotliwości 
połączeń, które są bardziej w stylu „PKS” (kursy 1-2 na godzinę) i dobrym podróżowaniu z przesiadkami. Utrudnia 
to dojazd z Rubinkowa w inne dzielnice miasta, czy chociażby do /z dworca Toruń Główny (pomimo kursowania 
linii nr 44). Uważamy, że miasto powinno przystąpić do remarszrutyzacji układu komunikacyjnego na układ 
głównych linii kursujących z bardzo wysoką częstotliwością oraz liniami uzupełniającymi i osiedlowymi. Lepiej 
podróżować z punktu A do punktu B dwiema liniami kursującymi bardzo często z dogodną (do 5 minut ) przesiadką 
niż jednym autobusem, który mamy 1-2 razy na godzinę. Uważamy również, że w miarę możliwości należałoby 
zapewnić 
skomunikowanie naszego miasta z nocnymi pociągami sezonowymi, pierwszym pociągiem do 
Bydgoszczy oraz z ostatnim przyjeżdżającym z miasta nad Brdą, ponieważ część mieszkańców 
swoje życie zawodowe prowadzi w tym mieście i ułatwienie im dojazdu na pociąg byłoby zachętą do pozostawienia 



 
 

 

auta. 
2. Częstotliwość kursowania – autobusy i tramwaje powinny kursować w stałych cyklach o tych samych godzinach. 
Częstotliwość powinna być dzielnikiem liczby 60 – (częstotliwość kursowania co 5/ 6/ 7.5/ 10/ 12/ 15/ 30 minut ) 
lub co 24 lub 40 minut ( W tym przypadku mamy te same odjazdy o każdej godzinie parzystej i te same o 
nieparzystej). 
Dzięki takiemu zabiegowi komunikacja staje się dla pasażera bardziej czytelna. Zdajemy sobie sprawę, że nie 
zawsze jest to możliwe do wykonania, jednak cieszymy się, że na coraz większej liczbie linii można to zauważyć, np. 
linia 15 i 34 w dni powszednie, linie 18 i 30 w dni wolne. 
1. Informacja pasażerska – w naszej opinii nowe rozkłady jazdy są za małe (o ile układ rozkładu jest bardzo dobry, o 
tyle uważamy, że powinny być one nieco większe). Zauważamy, że ten problem jest podnoszony przez wielu 
mieszkańców naszego miasta. Apelujemy więc 
o powiększenie przystankowych rozkładów jazdy. Przy tej okazji chcielibyśmy podkreślić również, że rozwiązanie z 
elektronicznymi tablicami rozkładowymi uważamy za bardzo dobre i przydatne dla mieszkańców. 
Chcielibyśmy również dodać, że możliwość podróżowania po Toruniu pociągami Arriva RP oraz Polregio na 
podstawie biletów czasowych i miesięcznych byłoby dobrym uzupełnieniem oferty komunikacyjnej naszego 
miasta. 
Uważamy również, że bardzo ciekawe pomysły na funkcjonowanie komunikacji miejskiej 
podczas konsultacji społecznych przedstawiło Stowarzyszenie Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej. 

5. Rada Okręgu Jakubskie - Mokre:  
(…) Rada zwróciła uwagę, iż komunikacja publiczna w Toruniu funkcjonuje w sposób niedostateczny i związane 
jest to przede wszystkim z problemami, które źródła swoje mają w przestarzałym studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium to opiera się na szkielecie dróg krajowych kategorii 
głównej biegnących tranzytem przez centrum miasta. W ślad za tym powstają miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, które obarczone są już błędami studium. Daje to nam obraz miasta 
przestarzałego, opartego na transporcie indywidualnym, który jest dla miasta i jego mieszkańców uciążliwy i 
kosztochłonny. 
Zebrani wyrażają podziękowania mieszkańcom, którzy zgłosili w konsultacjach sporo uwag, co daje nadzieję, że 
nadal z niej korzystają i wierzą jeszcze w jej uzdrowienie. 
40% spadek liczby pasażerów, który w ostatnim czasie opublikowany został w Raporcie o stanie Gminy Miasta 
Toruń za 2021 rok przeraża. Rada uważa, że trzeba czym prędzej podjąć zdecydowane kroki w kierunku 



 
 

 

całkowitego zreformowania komunikacji miejskiej w Toruniu. 

Członkowie Rady wyrazili pogląd, iż należy korzystać z mądrości mieszkańców, dlatego w pełni popierają wszystkie 
uwagi zgłoszone na etapie konsultacji. 
Rada uważa, że następujące uwagi należy podkreślić: 
- konieczne jest zwiększenie częstotliwości przejazdów komunikacji publicznej; 
- linie powinny być maksymalnie krótkie; 
- ilość węzłów przesiadkowych należy zwiększyć, 
- przesiadki pomiędzy pojazdami drzwi - w - drzwi; 
- wyznaczyć bus-pasy i pasy autobusowo-tramwajowe; 
- priorytet w ruchu ulicznym dla tramwajów i autobusów; 
- więcej automatów biletowych; 
- darmowe przejazdy dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. 

/ 

6. Rada Okręgu Bydgoskie: 
 

Rzetelne przeanalizowanie listy ponad 500 uwag zebranych od mieszkańców całego miasta i miejscowości 
podmiejskich, zawierających często bardzo szczegółowe propozycje zmian przekracza możliwości Rady Okręgu. 
Sieć komunikacji miejskiej stanowi żywy organizm, w którym zmiana jednego elementu pociąga za sobą nieraz 
istotne konsekwencje dla wszystkich pozostałych. Zmiana godziny odjazdu ułatwiająca życie jednemu 
mieszkańcowi może utrudnić życie drugiemu mieszkańcowi. Na trwającym trzy godziny posiedzeniu omówiliśmy 
możliwie szeroko przesłany materiał. Niemniej wyczerpująca analiza wielu z przedstawionych postulatów 
wymagałaby dostępu do danych dotyczących intensywności korzystania z poszczególnych linii czy zakresu 
możliwości wprowadzania przez MZK Sp. z o.o. do ruchu kolejnych kursów. Widać wyraźnie potrzebę do 
przeprowadzenie takiej analizy przez specjalistyczną firmę. Rada Okręgu nie ma do takich analiz środków, 
personelu ani kompetencji. Dziękując za przesłanie niezwykle cennego materiału, chcemy prosić, aby zwrócić się 
do Rady Okręgu raz jeszcze, kiedy zostanie wypracowanych kilka alternatywnych propozycji zmian, z 
wyszczególnieniem ich potencjalnych konsekwencji. Poniżej przedstawiamy listę wstępnych wniosków natury 
ogólnej oraz nasze opinie odnośnie do wybranych przedłożonych przez mieszkańców uwag i propozycji, które 
Rada Okręgu była w stanie ocenić. 
 



 
 

 

Podstawowe uwagi: 
1.trzeba możliwie zagęścić kursy tak, aby szło się na przystanek, a nie autobus 
2.przesiadki i długie przerwy zniechęcają do korzystania z komunikacji miejskiej 
3.komunikacja musi być możliwie intuicyjna, prosta i bezpłatna 
4. proponujemy, aby rozważyć wprowadzenie podstawowego kręgosłupa układu komunikacyjnego złożonego z 
długich linii łączących główne części miasta, ewentualnie krzyżujących się w centrum. 

 
 

Numer uwagi Stanowisko Rady Okręgu 

Uwaga nr 6 Proponujemy korektę niektórych kursów linii nr 11 w soboty i niedziele zgodnie z 
intencją mieszkańca. Przykładowo proponujemy odjazd autobusu o 15:59 zamiast o 
16:04, aby można było się przesiąść na linię nr 131. 

Uwaga nr 8 Można wziąć pod rozwagę testowe wprowadzenie zaproponowanej linii - w związku 
ze zmianami wprowadzonymi od dnia 1 lipca 2022 roku linia ta musiałaby nosić 
numer 21. 

 

Uwaga nr 33 Proponujemy, aby zastanowić się, czy lepiej zrobić nową linię czy może zmienić kształt 
linii nr 34 tak, aby zahaczała o osiedle Jar i dopiero potem kierowała się na 
Rubinkowo. 

Uwaga nr 41 Popieramy jak najbardziej realizację propozycji istotnej z punktu widzenia osób 
pracujących na terenie naszego okręgu. 

Uwaga nr 51 Jak najbardziej zasadna uwaga. Dotyczy także linii tramwajowej nr 1, która w 
godzinach przedpołudniowych jest niedopasowana do godzin zajęć studentów. 

Uwaga nr 53 Jak najbardziej zasadna uwaga. Proponujemy, aby z ulicy Bydgoskiej kursowała jedna 
linia w kierunku na Olimpijską i druga w kierunku na Elanę. 



 
 

 

Uwaga nr 54 Jest to jak najbardziej zasadna uwaga. 

Uwaga nr 70 Popieramy utworzenie linii przez Plażę, Broniewskiego, Kraszewskiego i Szosą 
Chełmińską na Wrzosy koło Szkoły Muzycznej i Szkoły Ojców Salezjanów i dalej na 
Barbarkę. 

Uwaga nr 74 Proponujemy dostosować odjazdy linii nr 24 z Wielkiego Rowu, aby odjeżdżały z 
Wielkiego Rowu 5 minut po linii nr 17, aby umożliwić przesiadkę przybywającym z 
Bielan na Wielki Rów.  

Uwaga nr 79 Popieramy zwiększenie liczby kursów linii nr 25. 

Uwaga nr 81 
Zob. stanowisko odnośnie do uwagi nr 33. Proponujemy, aby zastanowić się, czy 

lepiej zrobić nową linię czy może zmienić kształt linii nr 34 tak, aby zahaczała o osiedle 

Jar i dopiero potem kierowała się na Rubinkowo. 

Uwaga nr 90 Bardzo cenna uwaga. 

Uwaga nr 98 
Zob. stanowisko odnośnie do uwagi nr 54. Jest to jak najbardziej zasadna uwaga. 

Uwaga nr 166 
Stara lokalizacja przystanku była korzystniejsza dla mieszkańców. Obecna lokalizacja 

jest odległa od głównych miejsc ruchu pieszego i zupełnie niepraktyczna w przypadku 

przesiadek. Proponujemy przywrócenie poprzedniej lokalizacji. 



 
 

 

Uwaga  nr 197 
Zob. stanowisko odnośnie do uwagi nr 53. Jak najbardziej zasadna uwaga. 

Proponujemy, aby z ulicy Bydgoskiej kursowała jedna linia w kierunku na Olimpijską i

linia w kierunku na Elanę. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

Propozycja przesłana przez Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Podsumowanie 
 

    Ten dokument ma charakter wstępny. Podsumowanie będzie 
mogło być dodane po zakończeniu analizy materiału zebranego 
podczas dotychczasowych etapów konsultacji (etap I oraz etap II).  
 
    

  
 

 

 

 
Załączniki 

 
Wybrane 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 
 
Współpraca merytoryczna: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia  



 
 

 

Załącznik - Wybrane informacje w mediach lokalnych 

Informacja na stronie internetowej torun.pl, 6 kwietnia  2022 r.  

 

Cały tekst: 

W 2022 roku prowadzimy konsultacje społeczne mające na celu wypracowanie zmian w 
przebiegu poszczególnych linii i korekt w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej. 
 
Komunikacja miejska jest jednym z czynników wpływających na komfort życia w mieście. 
Odpowiednia liczba linii autobusowych i tramwajowych oraz możliwość szybkiego 
podróżowania pomiędzy poszczególnymi osiedlami oraz miejscami ważnymi z punktu 
widzenia mieszkańca miasta to wyznaczniki dobrze zarządzanego systemu komunikacyjnego. 

Obecnie komunikacja w Toruniu odbywa się na 40 liniach autobusowych oraz 4 liniach 
tramwajowych. Ponadto każdej nocy mieszkańcy mogą korzystać z 7 nocnych linii 
autobusowych i tramwajowych. 

Ciągle pracujemy nad doskonaleniem toruńskiego systemu komunikacji miejskiej i jego 
dostosowaniem do bieżących potrzeb mieszkańców. Dlatego w 2022 roku prowadzimy 
konsultacje społeczne mające na celu wypracowanie zmian w przebiegu poszczególnych linii 
i korekt w rozkładach jazdy. 

 

Co w ramach konsultacji? 
W pierwszym etapie procesu konsultacyjnego, który potrwa do 6 maja 2022 r. zbieramy 



 
 

 

uwagi i propozycje od mieszkańców - nadsyłane pocztą elektroniczną lub zwykłą oraz 
telefonicznie. 

Następnie zebrany materiał zostanie uporządkowany i przekazany do konsultacji Radom 
Okręgów. 

Po wakacjach będziemy mogli przedstawić torunianom wstępne propozycje zmian, omówić 
wynikające z nich korzyści i problemy, a następnie przygotować rekomendowany projekt 
zmian w toruńskiej komunikacji miejskiej. 

 

O czym rozmawiamy? 

 zmiany w przebiegu tras poszczególnych linii autobusowych i tramwajowych, w tym 
tworzenie, łączenie/likwidacja, 

 zmiany w rozkładach jazdy, 
 wykorzystanie parkingów Park&Ride, 
 komunikacja na lewobrzeżu, 
 inne problemy związane z systemem komunikacji miejskiej. 

Harmonogram: 

1. Termin konsultacji: 6 kwietnia – 30 października 2022 r. 

I Etap (6 kwietnia - 6 maja 2022) 

 zbieranie uwag drogą elektroniczną, telefoniczną lub pisemną, 
 ankieta terenowa wśród pasażerów komunikacji miejskiej na różnych liniach. 

Uwagi i wnioski można wnosić w terminie do 6 maja 2022 r.: 

 drogą elektroniczną na adres: konsultacje@um.torun.pl 
 pocztą zwykłą na adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 

220, 87-100 Toruń 
 telefonicznie pod nr tel. 56 611 86 81 

Uwagi zebrane w pierwszym etapie zostaną pogrupowane tematycznie, opublikowane oraz 
poddane dalszym analizom. 

II Etap (do 15 czerwca 2022) 

 konsultacja w ramach prac Rad Okręgów, 
 dalsze prace analityczne nad zebranym materiałem, prowadzone przez Wydział Gospodarki 

Komunalnej UMT. 

III Etap (wrzesień - październik) 

 spotkania informacyjne lub dyżury konsultacyjne z mieszkańcami - prezentacja 
wypracowanych propozycji zmian, opiniowanie, wnioski końcowe i rekomendacje 



 
 

 

 

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
we współpracy merytorycznej z Wydziałem Gospodarki Komunalnej. Kontakt w sprawach 
organizacyjnych: konsultacje@um.torun.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Strona www.konsultacje.torun.pl, 6 kwietnia  2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Biuletyn Informacji Publicznej UMT, 6 kwietnia 2022r  www.bip.torun.pl; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Radio GRA Toruń, 23.06.2022r: www.gra.fm 

 

Tylko Toruń, 06.04.2022: www.tylkotorun.pl 

 

 



 
 

 

 

Artur Eichhorst, 30.04.2022r: https://artureichhorst.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona www.ddtorun.pl, 6 kwietnia 2022 r. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Nowości, 20 czerwca 2022r: nowości.com.pl 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Toruń Nasze Miasto, 12.04.2022r. i 20.06.2022r. 

 

 


