
Zestawienie opinii mieszkańców Torunia dotyczących zaproponowanych zmian w komunikacji miejskiej od 1 września 2020r. 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną i związany z tym spadek liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego, a zatem i dochodów 

ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej, od 1 września 2020 r. wprowadzone zostaną niżej omówione zmiany w rozkładzie jazdy autobusów i 

tramwajów. Zapowiedź zmian, która obejmie 11 linii, została opublikowana na stronie serwisu miejskiego https://www.torun.pl w dniu 3 sierpnia 2020 r. 

Mieszkańcy mieli możliwość zapoznać się z nimi oraz przesłać swoje propozycje i uwagi (listownie, elektronicznie i telefonicznie) w terminie do 7 sierpnia 

2020 r. 

Poniżej przedstawiamy zgłoszone uwagi mieszkańców (uwagi oznaczone kursywą nie odnosiły się bezpośrednio do propozycji magistratu) do 

zaproponowanych zmian wraz ze stanowiskiem Organizatora. Łącznie wpłynęło 38 uwag drogą elektroniczną i 3 uwagi zgłoszone telefonicznie.  

Linie nr 10 i 20 

Propozycja dotyczyła wprowadzenia rozkładu feryjnego od poniedziałku do piątku, tj. o 4 kursy mniej niż wcześniejszy rozkład jazdy.  

L.p. Uwagi pasażerów 
Liczba 

opinii 
Opinia Organizatora 

1 Nie zmniejszać liczby kursów 10 i 20  6 Nie przewiduje się zmniejszenia liczby kursów, a pozostawienie 

rozkładu jazdy obowiązującego w ferie. 

2 Scalić oznaczenie oraz trasę przejazdu linii nr 10 i 20  1 Wydzielenie z linii nr 10 linii nr 20 nastąpiło na prośby pasażerów w 

celu jednoznacznego oznakowania kursów, które kończą bieg  przy 

ul. Poznańskiej lub Glinkach. Ujednolicenie trasy przejazdu tych 

linii może tylko wydłużyć czas przejazdu, co nie uzyska aprobaty 

pasażerów.  

3 
Wydłużenie trasy linii 10 lub 20 do pętli Wrzosy I przez ul. Ugory i 

Zbożową/ Słoneczną  
1 

Linie 10 i 20 obsługują os. Jar. Skierowanie jednej z nich w kierunku 

Wrzosów ograniczy o połowę liczbę połączeń z os. Jar.  

4 
Uwzględnienie w rozkładzie jazdy kursu w godzinach 12:00 - 13:00                               

z przystanku Forteczna  
1 

Z kursów do pętli Forteczna korzystają pracownicy firmy Neuca. 

Rozkład jazdy został uzgodniony i dostosowany do godzin 

rozpoczęcia i zakończenia pracy.   

5 
Zmiana godziny odjazdu autobusu linii nr 10 z ul. Szubińskiej z 6:19 na 

6:09 lub z 5:46 na 5:55  
1 

Zgodnie z terminologią transport zbiorowy służy społeczności, a nie 

indywidualnym potrzebom. Dostosowanie rozkładu pod potrzeby 

Wnioskodawcy może zaburzyć przesiadkowość innych pasażerów. 

Kursy te zostaną poddane obserwacji pod kątem wykorzystania. 

Wykorzystanie wskazanych kursów będzie monitorowane pod kątem 

ewentualnych zmian. 

 

https://www.torun.pl/


Linia nr 13 

Ograniczenie kursowania linii, nie zakłócające  dowozów do pracy przy ul. Rudackiej na 1 i 2 zmianę oraz do szkoły SP 17 na godz. 8:00 - zmniejszenie 

liczby kursów z 31 do 22 na dobę w dni robocze i z 23 do 22 w dni wolne.  

L.p. Uwagi pasażerów 
Liczba 

opinii 
Opinia Organizatora 

1 Likwidacja linii 13 przy jednoczesnym wydłużeniu części kursów linii nr 

22 

1 Z Działek Rudak do os. Na Skarpie oraz  Dworca Wschodniego 

można dojechać autobusem linii nr 29. Dodawanie kolejnej linii z os. 

Na Skarpie nie ma uzasadnienia. W trakcie konsultowania tras 

autobusowych na nowym moście mieszkańcy wybrali warianty tras 

linii nr 29 i 44. Linia nr 29 specjalnie kursuje przez ul. 

Żółkiewskiego by zapewnić dojazd do Dworca Wschodniego i 

Galerii Copernicus. 

2 Wydłużenie linii do Dworca Wsch.  1 

 

Linia nr 15 

Wprowadzenie rozkładu feryjnego zamiast obowiązującego obecnie rozkładu od poniedziałku do piątku. 

Rozkład feryjny linii nr 15 w godzinach porannych nie różni się od obecnego rozkładu obowiązującego w roku szkolnym. Różnica występuje w szczycie 

popołudniowym, autobusy kursują co 20 minut, a kursowałyby co 30 minut. Zmiana spowoduje zmniejszenie liczby kursów o 4 z z 40 do 36. 

L.p. Uwagi pasażerów 
Liczba 

opinii 
Opinia Organizatora 

1 

Skrócić trasę linii nr 15 z Rubinkowa do Al. Solidarności ( śladem dawnej 

trasy linii nr 19). Odcinek centrum-Przy Lesie powinna obsługiwać 

odrębna linia)  

1 

Uwaga wymaga rozważenia i zaproponowania ewentualnego 

rozwiązania.  

2 

Zmiana trasy linii nr 15 – przez os. św. Józefa i pn. część Brzezin 

Skomunikowanie osiedla św. Józefa i utworzenie przystanku przy 

przedszkolu na ul. Osiedlowej.  

3 

Proponowana trasa przejazdu nie spełnia warunków do 

prowadzenia komunikacji publicznej. Skrzyżowania ul. Bluszczowej z 

ulicami poprzecznymi są wyniesione (progi), a szerokość jezdni i 

promienie łuków na skrzyżowaniach zbyt małe dla przejazdu 

autobusów.                      Ul. Bluszczowa i  Osiedlowa nie nadają się 

do prowadzenia regularnej komunikacji, parametry techniczne tych 

dróg, nie odpowiadają standardom niezbędnym dla transportu 

zbiorowego. 

 



 

Linie nr 22, 27 i 31 

Wprowadzenie feryjnych rozkładów jazdy w dni od poniedziałku do piątku z jednoczesnym ograniczeniem kursowania w niedziele - kursowanie każdej linii 

z częstotliwością co 45 minut (obecnie 30 minut), a na wspólnych odcinkach co 22-23 minuty (obecnie co 15 minut). Oznacza to zmniejszenie liczby kursów  

w dni robocze o 6 (z 51 na 45) na każdej linii (łącznie 18 kursów), a w niedziele o 11 (z 36 do 25) na każdej linii (łącznie 33 kursy). 

L.p. Uwagi pasażerów 
Liczba 

opinii 
Opinia Organizatora 

1 Nie zmniejszać liczby kursów  7 Feryjny rozkład jazdy różni się od obowiązującego w ciągu roku 

szkolnego ograniczoną częstotliwością kursów w godzinach 

międzyszczytowych - dotychczas co 20 minut (co 10 minut 

przemiennie na wspólnych odcinkach tras), po zmianie co 30 

minut (przemiennie co 15 minut). Obecnie na tej linii 

wykorzystanie kursów wynosi od kilku do kilkunastu pasażerów. 

W tzw. godzinach szczytu nie będą wprowadzane żadne 

ograniczenia.  

2 Wydłużenie linii nr 22 do pętli Gliniecka  1 Wydłużanie linii nr 22 do pętli Gliniecka z uwagi na kursującą ul. 

Rudacką linię nr 29 łączącą z os. Na Skarpie nie ma uzasadnienia. 

Przejazd byłby o ok. 15 minut dłuższy.  

3 
Zmiana trasy linii nr 22 przez Most gen. Zawackiej, Rudacką, do Dworca 

Gł.  
2 

Wcześniejsze opinie mieszkańców negatywnie odnosiły się do 

pomysłu zawiezsenia linii i tym samym zmianie jej trasy. Skierowanie 

jej nowym mostem gen. Zawackiej w znacznej części dublować 

będzie linię nr 29 i 44.  

4 
Skorygowanie rozkładów jazdy pod kątem przesiadek. Wprowadzić 

naprzemiennie kursowanie linii nr 22 i 31 co 10- 15 minut – na trasie 

os. Na Skarpie – Al. Solidarności  

1 

Taka koordynacja odjazdów na odcinkach wspólnych 

funkcjonuje obecnie.  

5 
Skrócić trasę linii nr 22 i 27 do na Al. Solidarności, przy wprowadzeniu 

komunikacji wahadłowej na trasie Al. Solidarności - Dworzec Gł.  
1 

System przesiadkowy i linia wahadłowa z centrum do Dworca 

Głównego była konsultowana w 2018 r i nie uzyskała aprobaty 

mieszkańców. Obecnie dzięki połączeniom bezpośrednim dworzec 

skomunikowany jest ze wszystkimi osiedlami miasta. 

6 
Wprowadzić naprzemiennie kursowanie linii nr 40 i 31 co 15 minut – na 

wspólnej trasie  
1 

Wspólna trasa tych linii przebiega na os. Na Skarpie (na długości 4 

przystanków), odjazdy tych linii koordynowane są w pakietach linii 

(22 ,27 i 31) oraz (26, 34 i 40). Analizując rozkłady jazdy w 

zdecydowanej większości kursów odjazdy  autobusów linii nr 31 i 40 



nie pokrywają się.  

7 Wydłużenie kursowania linii nr 27 do 23:30 z Dworca Gł. w weekend  1 Od godziny 23:00 co godzinę wykonywane są kursy autobusów linii 

nocnej nr 03. Wykorzystanie na poziomie od kilku do kilkunastu osób 

nie jest przesłanką do zwiększania liczby kursów. 

 

Linia nr 30 

Wprowadzenie feryjnych rozkładów jazdy w dni od poniedziałku do piątku, z zachowaniem dodatkowych kursów wykonywanych tylko w roku szkolnym 

w szczycie porannym z pętli Nad Strugą. Zmniejszenie liczby kursów z 50 do 45. 

L.p. Uwagi pasażerów 
Liczba 

opinii 
Opinia Organizatora 

1 Nie zmniejszać liczby kursów  1 W godzinach szczytu porannego uruchomione zostaną 

dodatkowe kursy dowożące do szkól po godzinie 7 – mej z pętli 

Nad Strugą.     Z uwagi na rozproszenie godzin kończenia zajęć w 

szkołach zmiana nie będzie miała dużego wpływu na liczbę 

pasażerów pojazdach.  

2 Zmienić trasę linii nr 30 - ul. Olimpijską, Skłodowskiej Curie  1 Os. Rubinkowo jest celem podróży (szkoły, sklepy, usługi, opieka 

medyczna) dla mieszkańców os. Bielawy-Grębocin, ominięcie 

Rubinkowa znacznie pogorszy dostępność do tych miejsc, a także 

zmniejszy liczbę połączeń mieszkańcom Rubinkowa z centrum 

 

Linia nr 39 

Zawieszenie kursowania autobusów w godzinach od 8:30 do 12:30 (4 kursy) - kursy skrócone do pętli Rubinkowo II. 

L.p. Uwagi pasażerów 
Liczba 

opinii 
Opinia Organizatora 

1 

Dostosowanie rozkładu jazdy autobusu w kierunku Nad Struga do 

godzin lekcyjnych szkoły nr 35 oraz wydłużenie kursowania linii do 

godz. 16:30  

2 

Zmiana nie zostanie wprowadzona od 1 września 2020r. We 

wrześniu zostaną przeprowadzone badania wykorzystania 

kursów linii 39 i po ich analizie w porozumieniu z Dyrekcją SP 

35 zostaną podjęte dalsze decyzje. 

 

 



Linia 18 i 40 

Wydłużenie trasy linii nr 40 kursującej dotychczas od Centrum Handlowego Nowe Bielawy do Pl. Skalskiego, do Portu Drzewnego z jednoczesnym 

zawieszeniem kursów linii nr 18 na trasie Wrzosy I – Port Drzewny. 

 

L.p. Uwagi pasażerów 
Liczba 

opinii 
Opinia Organizatora 

1 

Nie zmniejszać liczby kursów  

3 

Wprowadzenie na wydłużonej trasie linii nr 40 zwiększa liczbę 

kursów na odcinku od Żwirki i Wigury do Portu Drzewnego. Na 

odcinku  Żwirki i Wigury – Wrzosy  wykorzystanie linii nr 18 

było niskie, a są możliwe połączenia przesiadkowe.  

2 Nie wydłużać linii nr 40 do Portu Drzewnego  1 Wydłużenie linii 40 do Portu Drzewnego poprawi 

skomunikowanie z tym rejonem miasta i ułatwi dojazd 

pracownikom m.in. Towimoru, Nova Trading, pracownikom i 

klientom Castoramy oraz studentom WSKSiM 

3 Nie likwidować linii nr 18, pasażerowie nie chcą się przesiadać  5 Linia kursuje na trasie Wrzosy – Port Drzewny z częstotliwością 

w dni nauki szkolnej w godzinach szczytu co 35 minut, a w 

pozostałym okresie co 75 minut. Na odcinku Wrzosy - Żwirki i 

Wigury, gdzie napełnienie taboru wynosi 3 - 6 osób/kurs, 

kursują linie 27, 31, 32 ze wspólną częstotliwością w szczycie co 

najmniej co 10 minut, poza szczytem co 15 minut. Na odcinku 

Żwirki i Wigury - Port Drzewny kursować będzie linia nr 40, 

kursująca co 20 minut w szczycie i 30 - 45 minut poza szczytem.  

W nowym rozkładzie jazdy zapewniono przejazdy przesiadkowe 

na trasie Wrzosy I – Port Drzewny: 

Na godz. 6:00, 7:00 i 8:00 z przesiadką przy ul. Żwirki i Wigury 

Linia nr 31 z Wrzosów I o godz. 5:15 przesiadka na linię 40 o  

5:30, 

Linia nr 27 z Wrzosów I o godz. 6:27 przesiadka na linię 40 o 

6:40, 

Linia nr 27 z Wrzosów I o godz. 7:22 przesiadka na linię 40 o 

7:36. 

4 Wydłużenie linii nr 40 do pętli przy os. Nad Strugą  1 
Osoby z os. Grębocin mają dogodne warunki do korzystania z 

przesiadki na bilecie czasowym z linii 30/44 na linie 26,34 i 40. 



Wydłużenie spowoduje ominięcie przystanków na terenie CH Nowe 

Bielawy.   

 

Wśród zgłoszonych do Organizatora uwag pojawiło się również 8 opinii dotyczących nie wprowadzania jakichkolwiek zmian polegających na ograniczaniu 

kursów w związku z obowiązującym stanem pandemii koronawirusa. Dodatkowo wpłynęły także propozycje zmian, które nie odnoszą się do linii 

stanowiących przedmiotu konsultacji oraz ogólne uwagi związane z komunikacją: 

L.p. Propozycje pasażerów 
Liczba 

opinii 
Opinia Organizatora 

1 Niewprowadzanie zmian ograniczających kursowanie komunikacji w 

związku ze stanem pandemii Covid 19.  

8 Proponowane zmiany wynikają z potrzeby dostosowania oferty 

przewozowej do rzeczywistych potrzeb. Zmiany w ocenie 

organizatora transportu nie mogą wpłynąć na jakość 

świadczonych usług. Proponowane zmiany uwzględniają niższą 

mobilność mieszkańców jaką spowodowała pandemia. Obecnie 

na podstawie danych ze sprzedaży biletów liczba podróży 

komunikacją miejską jest niższa o ok. 25 % w stosunku do 

okresu przed pandemią. Linie komunikacyjne (nr 11, 23, 26, 34, 

35, 40, 45 i 46), na których występuje zwiększone 

zapotrzebowanie na przewozy młodzieży będą funkcjonować wg 

rozkładów jazdy obowiązujących w czasie roku szkolnego.  

2 Częstsze kontrole biletów  1 Częstotliwość przeprowadzania kontroli biletów dostosowywana jest 

na bieżąco do liczby przewożonych pasażerów i obostrzeń 

stosowanych w środkach komunikacji miejskiej. 

3 
Wydłużenie linii nr 17 do Portu Drzewnego w miejsce zawieszonej linii nr 

18  
1 

Linia nr 17 ma mniej kursów niż linia 18, z uwagi na brak 

zainteresowania w godzinach międzyszczytowych kursy zostały 

ograniczone do godzin szczytu. Skierowanie linii nr 40 do Portu 

Drzewnego zwiększa liczbę połączeń i jest bardziej uzasadnione.   

4 

Zmienić trasy linii nr 21 i 35 - ul. Olimpijską, Skłodowskiej Curie. 

Komunikację między Rubinkowem a centrum powinna zapewniać linia nr 

15  

1 

Dzięki przejazdowi przez Rubinkowo nie tylko linii nr 21 i 35, ale 

także linii nr 30, mogą być realizowane przejazdy z os. Bielawy – 

Grębocin oraz z Lubicza na Rubinkowo, które jest celem podróży. To 

na Rubinkowie  znajdują się szkoły, obiekty handlowe i opieki 

medycznej do których przemieszczają się mieszkańcy z innych 

osiedli. Jednocześnie linie te bardzo dobrze komunikują 

mieszkańców Rubinkowa z centrum z miasta.   



5 Wydłużenie linii nr 11 do os. Jar  1 

W godzinach największego zapotrzebowania na przewozy w kierunku 

UMK i szkół na przystanku Koniuchy kursy linii nr 10 i 20 zostały 

skomunikowane z odjazdami linii nr 11. Wraz ze wzrostem liczby 

pasażerów nie wykluczamy skierowania dodatkowej linii do os. Jar.    

6 Podwyższenie cen biletów 30-minutowych N - o 0,20 zł, U – o 0,10 zł  1 Uwaga wymaga analiz ekonomicznych. 

7 
Ograniczenie kursów w godzinach 10:00 – 14:30 oraz po godz. 19:00                    

(z wyłączeniem wieczór w weekendy)  
1 

Zmiany jakie zostały zaproponowane od 1 września br. polegają na 

ograniczeniu kursów w godzinach, w których zapotrzebowanie jest 

mniejsze, a nie w godzinach szczytowych.  

8 
Przesunięcie godziny odjazdu linii nr 36 z Przystanku Port Drzewny z 

14:05 na 14:15  
1 

Z kursu linii nr 36 o godz. 14:05 korzysta ok. 15 pasażerów, a z 

kursu linii nr 18 o godz. 14:12 również ok. 15 osób. W nowym 

rozkładzie jazdy linii nr 40 z Portu Drzewnego autobus odjeżdżać 

będzie o godz. 14:13. Z obserwacji wynika, że pasażerowie 

wybierając linię kierują się celem podróży. Z uwagi na równy takt 

kursowania linii nr 36 w godzinach szczytu i powiazań z odjazdami 

linii na lewobrzeże nie jest wskazane. Uwaga wymaga dalszej 

analizy łącznie z kompleksową zmianą rozkładu jazdy łącznie z 

kursami realizowanymi do Rozgart.  

9 
Wprowadzić komunikację wahadłową na trasie Al. Solidarności - 

Dworzec Toruń Główny  
1 

Wprowadzanie komunikacji wahadłowej na trasie centrum – 

Dworzec Główny przy tak dużej liczbie linii kursujących w obrębie 

Dworca nie ma uzasadnienia.  

Linia 11 od 2 do 4 kursy/godz 

Linia 12 od 1 do 2 kursów/godz 

Linia 14 od 1 do 2 kursów/godz  linie 12 i 14 kursują przemiennie 

Linia 13 od 1 do 2 kursów/godz. 

Linia 36 od 1 do 2 kursów/godz. 

Linia 22 od 1 do 3 kursów/godz. 

Linia 27 od 1 do 3 kursów/godz.  

W ciągu godziny wykonywanych jest razem od 10 do 18 kursów w 

jednym kierunku, w zależności od pory dnia.  

10 
Uruchomienie w godzinach szczytowych np. 5-8 i 13-17, linii pospiesznej 

na trasie Plaza-Bielawy  
1 

Linie pospieszne w Toruniu się nie przyjęły, próby omijania 

niektórych przystanków np. na uruchomionej w 2017 r. linii nr 25 na 

trasie Uniwersytet – Trasa Średnicowa Północna – Elana – 

Kolankowskiego skutkowały petycjami o zatrzymywanie się na 

każdym przystanku.  

11 Wspólny przystanek na ul. Żwirki i Wigury (w stronę Rubinkowa) dla 1 Uwaga zostanie poddana analizie  



autobusów linii nr 26 i 34, a nie tylko  linii nr 40. 

12 
Wydłużyć ważność biletów 30-minutowych na 60 minut, a 60-minutowych 

na 90 minut bez zmiany ich ceny  
1 Sprawa wymaga analiz ekonomicznych 

13 
Zsynchronizowanie systemu przesiadkowego, np. 31 i 26 na przystanku 

Żwirki i Wigury. Połączenie po godz. 22:00 
1 

Linie autobusowe nr 26, 34 i 40 oraz linie nr 27 i 31 między sobą 

kursują przemiennie. W godzinach szczytu skomunikowanie jest 

zapewnione.  Kurs linii nr 26 o godz. 22:12 z Pl. Skalskiego (22:22 

Boboli) będzie skomunikowany z kursem linii nr 31 (22:28) w 

kierunku Wrzosów. 

14 
Monitorowanie napełnienia w okresie pandemii i przestrzegania przez 

pasażerów noszenia maseczek. 
2 

Napełnienie kursów jest monitorowane, a kontrole przestrzegania 

przez pasażerów zasłaniania ust i nosa w środkach komunikacji 

miejskiej są realizowane przez Straż Miejską i Policję. 

15 Wprowadzenie linii łączącej os. Jar z Rubinkowem lub Skarpą. 1 

Połączenie takie jest planowane po oddaniu do użytku linii 

tramwajowej do Os. Jar. Planowana jest linia z pętli Olimpijskaj 

przez Al. Solidarności. 

16 

Skorygowanie o 5 minut (wcześniej) godziny odjazdu pierwszego 

autobusu linii nr 26 w kierunku Plazy oraz uruchomienie tego kursu w 

soboty i niedziele handlowe. 

1 

W dni robocze kurs z Rubinkowa o godz. 4:50 zapewnia dojazd do             

pętli Pl. Skalskiego o godz. 5:20, badania nie wykazały opóźnień. 

Pracownicy do miejsc pracy Lidl i Biedronka dochodzą nie później 

niż godz. 5:25. 

17 Nie dokonywać zmian w rozkładach jazdy linii nr 11 i 34. 1 

Zmiany jakie nastąpią od września to zwiększenie liczby kursów. Na 

linii nr 11 zwiększona zostanie liczba kursów o 7, a na linii 34 oraz 

26 i 40 częstotliwość kursów wzrośnie do 20 minut na każdej z linii.  

 

1. Zaproponowane zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, polegają na dostosowaniu rozkładów jazdy części linii autobusowych                                      

do zmniejszonego popytu spowodowanego ograniczoną mobilnością mieszkańców. Spadek liczby pasażerów to ok. 25 – 30%. 

2. Biorąc pod uwagę stosunkowo niską liczbę zgłoszonych uwag powyższe zmiany zostaną wprowadzone z dniem 1 września 2020r.  na okres próby                   

do 30 września br. 

3. Zmiany zostaną wprowadzone na liniach nr 10, 13, 15, 20, 22, 27, 30, 31 i 40. Linia nr 18 zostanie zawieszona.  

4. Uwzględniając głosy rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 35 nie zostaną wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy linii nr 39. 

Wykorzystanie tej linii będzie monitorowane i od wyników pomiarów uzależniamy ewentualne dalsze zmiany.  

5. Wszystkie linie objęte zmianami będą monitorowane pod względem wykorzystania. W uzasadnionych przypadkach wprowadzane będą korekty                         

w rozkładach jazdy.  

6. Propozycje innych zmian jakie zostały zgłoszone przez pasażerów, zostaną przedstawione w formie propozycji w terminie późniejszym. 

 


