Jaka jest Twoja opinia?
Miejska linia autobusowa 107 w Pruszczu Gdańskim

Wnioski z konsultacji społecznych dotyczących funkcjonowania bezpłatnej,
miejskiej linii autobusowej w Pruszczu Gdańskim

Pruszcz Gdański, październik 2015
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Streszczenie
Prowadzone konsultacje dotyczyły funkcjonowania miejskiej, bezpłatnej linii
autobusowej w Pruszczu Gdańskim, uruchomionej 1 września 2015 roku. Ich celem było:
1) poznanie potrzeb mieszkańców w zakresie funkcjonowania autobusu: trasy, lokalizacji
przystanków, rozkładu jazdy,
2) poznanie oceny dotychczasowych propozycji,
3) zdiagnozowanie znajomości linii 107 i źródła informacji o bezpłatnym autobusie.
Konsultacje społeczne prowadzone były w terminie od 14 do 30 września 2015 roku
w formie otwartych spotkań warsztatowych zorganizowanych na terenie głównych
przystanków miejskich, ankiety internetowej oraz sondażu (uzupełnione kilkoma wywiadami
po 1 października i zmianie rozkładu jazdy). W konsultacjach udział wzięło w sumie
429 osób.
Konsultacje społeczne, w porozumieniu z Urzędem Miasta w Pruszczu Gdańskim,
prowadziło

Pomorskie

Stowarzyszenie

Aktywni

Lokalnie

(PSAL).

Informacja

o konsultacjach społecznych udostępniona została na stronie internetowej Urzędu Miasta
w Pruszczu Gdański, na profilach Facebook Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim
i Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywni Lokalnie oraz przesłana w newsletterze PSAL.
Informacja o konsultacjach społecznych pojawiła się także w tygodniku "Echo Pruszcza".
Uczestnicy konsultacji społecznych wysoko oceniają wprowadzenie linii miejskiej
oraz to, że linia jest bezpłatna. Nieznacznie niżej oceniają przebieg trasy autobusu.
Wśród uwag i wniosków składanych przez uczestników konsultacji społecznych
wyróżnić można 11 głównych kategorii: dostosowanie rozkładu jazdy do godzin pracy
i lekcji, aby umożliwić dojazd pracownikom i uczniom; dostosowanie rozkładu jazdy do
rozkładu jazdy pociągów; zmiana trasy; nowe przystanki; zmiana rozkładu jazdy;
synchronizacja / dublowanie kursów; spóźnienia; kierowcy; dostępność rozkładu jazdy;
wyposażenie i nazwy przystanków oraz inne uwagi.
Najważniejsze wnioski z konsultacji społecznych to: dostosowanie rozkładu jazdy do
godzin funkcjonowania dużych generatorów ruchu (zakłady pracy, szkoły, urzędy, punkty
handlowe i usługowe, kościoły); zmiana rozkładu jazdy lub tras - rozszerzenie oferty,
nie likwidowanie części połączeń czy skracanie trasy; dostosowanie rozkładów jazdy do
realnych warunków na drogach, szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego; lepsza
informacja na temat rozkładu jazdy (np. w połączeniu z mapą, wprowadzenie dwóch
numerów autobusu w zależności od trasy) oraz lepsze oznaczenie przystanków (np. nazwy
od większych ulic czy charakterystycznych obiektów).
3

Co było przedmiotem konsultacji społecznych?
Prowadzone konsultacje dotyczyły funkcjonowania miejskiej, bezpłatnej linii
autobusowej w Pruszczu Gdańskim, uruchomionej 1 września 2015 roku.
W raporcie znajdują się informacje na temat przebiegu procesu partycypacyjnego
oraz wyniki konsultacji. Kursywą oznaczono cytaty z wypowiedzi uczestników konsultacji.

W jakim celu prowadzono konsultacje społeczne?
Celem konsultacji społecznych było:
1) poznanie potrzeb mieszkańców w zakresie funkcjonowania autobusu: trasy, lokalizacji
przystanków, rozkładu jazdy,
2) poznanie oceny dotychczasowych propozycji,
3) zdiagnozowanie znajomości linii 107 i źródła informacji o bezpłatnym autobusie.

Jak prowadzono konsultacje społeczne?
Konsultacje społeczne prowadzone były w terminie od 14 do 30 września 2015 roku
w formie otwartych spotkań warsztatowych zorganizowanych na terenie głównych
przestanków miejskich. Konsultacje społeczne obejmowały 3 spotkania trwające po 3 godziny
zegarowe każde w dniach:
1) 15 września 2015 roku, wtorek, 13:00-16:00,
2) 24 września 2015 roku, czwartek, 13:00-16:00,
3) 26 września 2015 roku, sobota, 8:30-11:30.
W trakcie konsultacji społecznych uczestnicy mogli zapoznać się z założeniami
funkcjonowania linii autobusowej oraz przedstawić swoje pomysły i opinie. Uzupełnieniem
były:
1) wywiady indywidualne (sondaż) w autobusach,
2) ankieta internetowa.

Kto prowadził konsultacje społeczne?
Konsultacje społeczne, w porozumieniu z Urzędem Miasta w Pruszczu Gdańskim,
prowadziło Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie (PSAL).
Konsultacje społeczne prowadzone były w ramach projektu "Wspólna przestrzeń aktywni obywatele i obywatelki Pruszcza Gdańskiego na rzecz poprawy jakości publicznej
miasta" finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
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Jak informowano o konsultacjach społecznych?
Informacja o konsultacjach społecznych udostępniona została na stronie internetowej
Urzędu Miasta w Pruszczu Gdański, na profilach Facebook Urzędu Miasta w Pruszczu
Gdańskim i Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywni Lokalnie oraz przesłana w newsletterze
PSAL. Informacja o konsultacjach społecznych pojawiła się także w tygodniku "Echo
Pruszcza".

Kto uczestniczył w konsultacjach społecznych?
Konsultacje społeczne były otwarte i dostępne dla każdego zainteresowanego.
Uczestniczyli w nich mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego oraz osoby odwiedzające miasto.
W konsultacjach uczestniczyło w sumie 429 osób, w tym:
1) warsztaty: 91 osób,
2) ankieta internetowa: 266 osób,
3) wywiady indywidualne (sondaż w autobusach): 72 osoby.

W ankiecie internetowej 91% respondentów stanowili mieszkańcy Pruszcza
Gdańskiego, 9% to osoby spoza Pruszcza.

Ryc. 1. Miejsce zamieszkania respondentów w %
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Większość osób, które wypełniły ankietę internetową to kobiety (63% wobec 37%
mężczyzn).
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Ryc. 2. Płeć respondentów w %
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wśród respondentów ankiety internetowej zdecydowaną większość stanowiły osoby
pracujące (74%). Uczniowie i studenci stanowili 18% badanych, osoby zajmujące się domem,
osoby bezrobotne i emeryci oraz renciści 8%.

Ryc. 3. Status zawodowy respondentów w %
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Czy użytkownicy wiedzą o autobusie miejskim?
Niemal wszyscy (97,5%) spośród uczestników warsztatów i ankiety internetowej,
prawie wszyscy znali miejską linię autobusową 107.

Tab. 1. Znajomość miejskiej linii autobusowej 107
%
lp.
1.

tak

97,5

94,9

ankieta
internetowa
98,9

2.

nie

2,5

5,1

1,1

ogółem

warsztaty

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

.

Najpopularniejszymi źródłami informacji o autobusie 107 były: Internet (49,0%),

strona i profil Facebook Urzędu Miasta (38,3%) oraz rodzina i znajomi (32,1%). Jedynie
uczestnicy warsztatów częściej niż z Internetu czerpali wiadomości o autobusie bezpośrednio
z informacji na przystankach (21,0%).

Tab. 2. Źródło informacji o miejskiej linii autobusowej 107
%
lp.
1.

znajomi, rodzina

32,1

29,4

ankieta
internetowa
32,2

2.

informacja na przystanku

20,2

21,0

20,2

11,1

3.

prasa

17,9

18,9

17,6

9,7

4.

radio, telewizja

2,1

0,0

3,8

0,0

5.

Internet

49,0

12,6

68,7

38,9

6.

strona, FB Urzędu

38,3

9,1

58,8

15,3

7.

zauważenie autobusu

2,6

4,9

1,7

0,0

8.

inne

1,9

4,2

0,9

0,0

ogółem

warsztaty

sondaż
25,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Odsetek odpowiedzi nie sumuje się
do 100%, ponieważ można było wybrać do 3 odpowiedzi.

W kategorii inne pojawiły się odpowiedzi: przedszkole (1), rozmowa z kierowcą
innego autobusu (3), burmistrz (4), klienci (1) oraz Urząd Miasta (2). Część osób o autobusie
dowiedziała się zauważając go na ulicy:
1) zauważyłam autobus z nowym numerem 107 i sprawdziłam w Internecie informacje na
ten temat,
2) zobaczyłem jak jedzie,
7

3) widziałem na ulicy autobus,
4) zauważyłem kursy nieznanego mi autobusu na ulicach.

Jak użytkownicy korzystają z autobusu miejskiego?
Ponad dwie trzecie (68,2%) uczestników warsztatów i ankiety przynajmniej raz
jechało autobusem 107. Codziennie korzysta z niej prawie połowa uczestników warsztatów
(47,0%), ponad jedna czwarta respondentów ankiety internetowej (26,9%) oraz 42,4%
uczestników sondażu. Tylko raz z przejazdu skorzystało 12,2% uczestników warsztatów,
13,4% uczestników ankiety internetowej i 3,8% sondażu.

Tab. 3. Korzystanie z linii autobusowej 107
%
lp.
1.

tak

68,2

68,5

ankieta
internetowa
68,1

2.

nie

31,8

31,5

31,9

Ogółem

warsztaty

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tab. 4. Częstotliwość korzystania z linii autobusowej 107
%
lp.
1.

codziennie

35,4

47,0

ankieta
internetowa
26,9

2.

kilka razy

52,8

40,8

59,3

53,8

3.

raz

11,7

12,2

13,4

3,8

Ogółem

warsztaty

sondaż
42,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Najczęściej użytkowanymi przystankami, z których rozpoczynano / na których
kończono podróż to przystanki: Chopina, Osiedle Bursztynowe i Osiedle Kasprowicza.
Podróż autobusem 107 najczęściej rozpoczynano z domu. Celem podróży były najczęściej:
dom, praca lub miejsce dokonywania zakupów/ korzystania z usług.
Zauważyć tutaj należy, że uczestnicy konsultacji społecznych inaczej nazywali
przystanki Chopina i Waląga. Obecny przystanek Chopina nazywany był często przystankiem
Grunwaldzka, na Grunwaldzkiej. Z kolei przystanek Waląga był przystankiem Chopina,
na Chopina.
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Tab. 5. Przystanki startowe (ostatnia podróż)
%
lp.
1.

Broniewskiego

2,2

1,25

ankieta
internetowa
2,7

2.

CER

0,7

0,0

0,9

3.

Cicha

5,8

1,25

7,1

4.

Chopina

15,9

22,5

3,6

5.

Drzymały

1,4

1,25

1,8

6.

Faktoria

1,4

2,5

1,8

7.

Komarowo

3,6

6,25

4,5

8.

Matejki

3,6

5,0

4,5

9.

Niemcewicza

3,6

2,5

4,5

10.

Nowowiejskiego

2,2

1,25

2,7

11.

Obrońców Wybrzeża

3,6

0,0

4,5

12.

Obrońców Westerplatte

6,5

7,5

2,7

13.

Osiedle Bursztynowe

10,9

5,0

13,4

14.

Osiedle Kasprowicza

21,7

11,25

25,9

15.

Osiedle Wschód

0,7

16,25

0,9

16.

Plater

0,7

1,25

0,0

17.

Reymonta

2,9

0,0

3,6

18.

Urząd Skarbowy

0,7

1,25

0,9

19.

Waląga

5,1

8,75

6,3

20.

Wiśniewskiego

2,9

1,25

3,6

21.

Żwirki i Wigury

3,6

3,75

4,5

ogółem

warsztaty

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tab. 6. Źródło podróży (ostatnia podróż)
%
lp.
1.

dom

66,5

62,3

ankieta
internetowa
67,8

2.

praca

11,6

11,3

11,7

3.

szkoła

7,1

11,3

5,8

4.

zakupy, punkty usługowe
miejsca wypoczynku,
rekreacji
znajomi, rodzina
miejsce załatwiania spraw
urzędowych, służbowych
kościół

9,4

13,2

8,2

1,3

0,0

1,8

2,2

0,0

2,9

1,8

1,9

1,8

0,0

0,0

0,0

5.
6.
7.
8.

ogółem

warsztaty
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9.

cmentarz

0,0

0,0

0,0

10.

inne

0,0

0,0

0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tab. 7. Przystanki końcowe (ostatnia podróż)
%
lp.

ogółem

warsztaty

ankieta
internetowa

2.

Batalionów
Chłopskich/Fabryczna
Broniewskiego

3.

CER

1,9

2,7

2,3

4.

Cicha

4,9

6,7

6,2

5.

Chopina

34,0

42,7

17,9

6.

Drzymały

0,6

0,0

0,8

7.

Faktoria

1,9

0,0

2,3

8.

Komarowo

2,5

2,7

3,1

9.

Matejki

3,1

4,0

3,9

10.

Niemcewicza

0,0

0,0

0,0

11.

Nowowiejskiego

3,1

1,3

3,9

12.

Obrońców Wybrzeża

3,1

2,7

3,9

13.

Obrońców Westerplatte

3,7

4,0

4,7

14.

Osiedle Bursztynowe

9,9

4,0

12,4

15.

Osiedle Kasprowicza

10,5

5,3

13,2

16.

Osiedle Wschód

2,5

9,3

3,1

17.

Plater

0,6

0,0

0,8

18.

Powstańców Warszawy

0,6

1,3

0,0

19.

Reymonta

0,6

1,3

0,8

20.

Rondo Kaszubskie

0,6

0,0

0,8

21.

Urząd Skarbowy

1,9

4,0

2,3

22.

Waląga

3,7

0,0

4,7

23.

Wiśniewskiego

1,2

0,0

1,6

24.

Żwirki i Wigury

6,2

5,3

7,8

1.

1,2

2,7

1,6

1,9

0,0

2,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Tab. 8. Cel podróży (ostatnia podróż)
%
lp.
1.

dom

27,6

19,7

ankieta
internetowa
27,6

2.

praca

24,7

25,0

24,7

3.

szkoła

8,2

11,8

8,2

4.

14,1

13,2

14,1

4,7

2,6

4,7

9,4

6,6

9,4

5,3

10,5

5,3

8.

zakupy, punkty usługowe
miejsca wypoczynku,
rekreacji
znajomi, rodzina
miejsce załatwiania spraw
urzędowych, służbowych
kościół

0,0

0,0

0,0

9.

cmentarz

1,8

9,2

1,7

10.

inne

4,1

1,3

4,1

5.
6.
7.

ogółem

warsztaty

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W kategorii inne cele podróży pojawiły się odpowiedzi: warsztat samochodowy,
przedszkole, zajęcia pozalekcyjne, wszędzie, do centrum, czyli do węzła przesiadkowego na
inny bus do Gdańska. Część osób jechała autobusem 107, żeby sprawdzić jego trasę:
1) sprawdzić dokąd jedzie autobus,
2) jazda testowa.

Jak użytkownicy oceniają autobus miejski?
Uczestnicy konsultacji społecznych wysoko oceniali sam fakt wprowadzenia miejskiej
linii autobusowej, średnia ocena (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo
dobrze) to 4,8. Wyżej wprowadzenie linii oceniali uczestnicy warsztatów i sondażu (po 4,9),
nieznacznie niżej ankiety internetowej (4,8). Ocenę tą różnicowała częstotliwość, z jaką
uczestnicy konsultacji korzystali z autobusu. Najwyżej oceniały go osoby, które jeżdżą nim
codziennie lub korzystały z niego tylko raz (po 4,9). Niższą oceną wystawiały osoby, które
korzystały z autobusu kilka razy (4,8), najniższą te, które jeszcze nigdy nim nie jechały (4,7).
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Tab. 9. Ocena wprowadzenia linii 107
%
lp.
1.

bardzo dobrze

86,9

91,8

ankieta
internetowa
84,1

2.

dobrze

10,3

6,2

12,3

11,6

3.

ani dobrze, ani źle

1,9

1,3

2,4

1,4

4.

źle

0,4

0,7

0,4

0,0

5.

bardzo źle

0,4

0,0

0,8

0,0

ogółem

warsztaty

sondaż
87,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tab. 10. Ocena wprowadzenia linii 107 w zależności od częstotliwości przejazdów
%

lp.

codziennie

1.

bardzo dobrze

2.

kilka razy

raz

nigdy

91,0

85,0

94,1

83,1

dobrze

8,1

13,8

5,9

10,2

3.

ani dobrze, ani źle

0,9

1,3

0,0

3,4

4.

źle

0,0

0,0

0,0

1,7

5.

bardzo źle

0,0

0,0

0,0

1,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Uczestnicy konsultacji społecznych przebieg trasy oceniają średnio na 4,4. Wyżej
oceniają ją uczestnicy warsztatów (4,7) i sondażu (4,6) niż ankiety internetowej (4,2). Ocena
ta uzależniona jest od częstotliwości korzystania z autobusu. Najwyżej oceniają ją osoby
korzystające z linii 107 codziennie (4,6), niżej te, które jechały nią kilka razy (4,4) lub tylko
raz (4,0).

Tab. 11. Ocena przebiegu trasy linii 107
%
lp.
1.

bardzo dobrze

53,7

75,8

ankieta
internetowa
37,3

2.

dobrze

34,6

18,2

46,9

42,7

3.

ani dobrze, ani źle

10,4

5,3

14,1

2,4

4.

źle

1,0

0,8

1,1

0,0

5.

bardzo źle

0,3

0,0

0,6

0,0

ogółem

warsztaty

Sondaż
54,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Tab. 12. Ocena przebiegu trasy linii 107 w zależności od częstotliwości przejazdów
%

lp.

codziennie

kilka razy

Raz

1.

bardzo dobrze

64,3

47,6

31,4

2.

dobrze

29,5

41,6

51,4

3.

ani dobrze, ani źle

5,4

10,8

8,6

4.

źle

0,9

0,0

5,7

5.

bardzo źle

0,0

0,0

2,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Uczestnicy konsultacji społecznych rozmawiali także o tym, że linia miejska
jest autobusem bezpłatnym. Średnia ocena faktu, że linia 107 kursuje jako autobus bezpłatny
to 4,9 (uczestnicy warsztatów, ankiety internetowej, sondażu, osoby, które nigdy nie jechały
tym autobusem lub korzystały z linii raz lub kilka razy). Nieznacznie niżej (4,8) oceniły ten
fakt osoby, które jeżdżą autobusem 107 codziennie.

Tab. 13. Ocena wprowadzenia linii 107 jako linii bezpłatnej
%
lp.

94,0

95,2

ankieta
internetowa
92,8

dobrze

3,4

2,7

4,5

0,0

3.

ani dobrze, ani źle

2,1

2,1

1,9

2,8

4.

źle

0,2

0,0

0,4

0,0

5.

bardzo źle

0,2

0,0

0,4

0,0

ogółem

1.

bardzo dobrze

2.

warsztaty

sondaż
97,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tab. 14. Ocena wprowadzenia linii 107 jako linii bezpłatnej w zależności od częstotliwości
przejazdów
%

lp.

codziennie

1.

bardzo dobrze

2.

kilka razy

raz

nigdy

97,1

93,3

94,6

90,8

dobrze

1,0

3,6

2,7

6,2

3.

ani dobrze, ani źle

2,0

3,0

2,7

1,5

4.

źle

0,0

0,0

0,0

0,8

5.

bardzo źle

0,0

0,0

0,0

0,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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W trakcie warsztatów oraz w opiniach w ankiecie internetowej pojawiały się także
pozytywne oceny nowej linii autobusowej:
1) super (12 osób)
2) Dziękuję za tą linię.
3) Strzał w 10tkę z tą linią gratuluję pomysłu!
4) Oby tak dalej.
5) Inne miasta powinny brać przykład z tej inicjatywy! Gratuluję!
6) darmowy autobus super sprawa- róbcie tak dalej.
7) super inicjatywa
8) Bardzo dobry pomysł z linią łączącą dwa końce Pruszcza. Pozdrawiam
9) Uważam że jest to bardzo dobry pomysł. Córka dojeżdża do szkoły :-)
10) Nie mam uwag, po prostu linia 107 to SUKCES
11) brawo za taką inicjatywę :-)
12) autobus dobry dla seniorów i małych dzieci
13) super, dzięki bardzo
14) ludzie chwalą, możliwość dojazdu z os. Wschód do Kasprowicza
15) dobrze, ze jest
16) bardzo dobra linia
17) wszystko ok.
18) same plusy
19) ok.
20) jest ok.
21) jest fajny
22) dzieci, emeryci, jest dużo, ok.
23) podoba mi się
24) Pomysł na "piątkę",
25) Chwalebne że burmistrz obietnicę zrealizował
26) Pomysł na "DYCHĘ"
27) wygoda plus darmowa
28) sam pomysł - rewelacja!
29) że do Tesco jedzie SUPER
30) Dobrze funkcjonuje.
31) Linia jest super! Do Urzędu Skarbowego, do Centrum Medycznego, do Zespołu Szkół
nr 4 - jako osoba z trudnością w poruszaniu się musiałam jeździć taksówką. Nie
pamiętam, czy jakieś usprawnienia życia w Pruszczu zrobiły mi większą radość.
Dziękuję WSZYSTKIM!
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Czy na przystankach potrzebne są parkingi rowerowe?
Większość uczestników konsultacji społecznych (54,1%) nie potrafiła określić
czy na przystankach autobusowych potrzebne są parkingi rowerowe, czy też nie.
Osoby, które wskazały na taką potrzebę wskazały kilka możliwych lokalizacji takich
parkingów:
1) na każdym przystanku (4 osoby),
2) Chopina, Waląga, centrum (5 osób),
3) Matejki (1 osoba),
4) Osiedle Bursztynowe (2 osoby),
5) Dworzec PKP od strony osiedla Wschód (2 osoby),
6) Obrońców Wybrzeża (2 osoby),
7) Żwirki i Wigury (1 osoba),
8) Osiedle Wschód (1 osoba),
9) przy przystankach najczęściej uczęszczanych przez podróżnych (1 osoba).

Tab. 15. Budowa parkingów rowerowych przy przystankach
%
lp.
1.

tak

15,5

26,9

ankieta
internetowa
5,7

2.

nie

30,4

21,4

34,6

33,3

3.

trudno powiedzieć

54,1

51,7

59,7

45,9

ogółem

warsztaty

sondaż
20,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Co warto zmienić?
Wśród uwag i wniosków składanych przez uczestników konsultacji społecznych
wyróżnić można 11 głównych kategorii:
1) dostosowanie rozkładu jazdy do godzin pracy i lekcji, aby umożliwić dojazd
pracownikom i uczniom,
2) dostosowanie rozkładu jazdy do rozkładu jazdy pociągów,
3) zmiana trasy,
4) nowe przystanki,
5) zmiana rozkładu jazdy,
6) synchronizacja / dublowanie kursów,
7) spóźnienia,
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8) kierowcy,
9) dostępność rozkładu jazdy,
10) wyposażenie i nazwy przystanków,
11) inne uwagi.

DOSTOSOWANIE ROZKŁADU JAZDY DO GODZIN PRACY I LEKCJI
1. rejon ul. Nowowiejskiego, Zastawnej, Batalionów Chłopskich, CER
dużo zakładów funkcjonujących w systemie 3-zmianowym (6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:006:00), także w soboty i niedziele oraz biura (7:00-15:00) i Urząd Skarbowy (od 7:30)
1) Przy ul Zastawnej znajdują się zakłady pracy, a w tą stronę są tylko dwa kursy, warto
pomyśleć o tych co podatki płacą :)
2) w godzinach rannych dojeżdżam do Pruszcz Gd Cer z Broniewskiego, byłoby
cudownie gdybym mogła tym autobusem dojeżdżać na godzinę 7 rano, czyli żeby
autobus w tamtą stronę dowoził pracowników firm nie tylko na 6 lecz tez na 7.
3) Godzina 5:24 w CER to trochę za wcześnie - trzeba być na autobus rano o 5:10, czyli
wstać trzeba przed 5:00. W pracy na przygotowanie się wystarczy 10 min. więc gdyby
przesunąć godziny kursowania autobusów o 20 min to w CER byłby autobus o 5:44
4) Przy ul Zastawnej znajdują się zakłady pracy, a w tę stronę są tylko dwa kursy,
autobus mógłby zakręcać ul. BATALINÓW - ZASTAWNA :),
5) Byłoby lepiej gdyby autobus dopasowany był do potrzeb pracowników pracujących w
CER zmiana ranna 6.00-14.00 i zmiana popołudniowa 14.00- 22.00,
6) Kurs poranny w stronę CER jest na miejscu zbyt wcześnie. Zmiana zaczyna się w
zakładach o 6:00, autobus spokojnie mógłby jechać 15 minut później,
7) Proszę o rozważenie ilości kursów do CER. Dużo pracujących w centrach
logistycznych rozpoczynają prace o 8, a 107 na tej trasie jeździ tylko po 5.dobrym
pomysłem byłaby zwiększona liczba kursów w kierunku CER,
8) żeby był autobus, który na rondo kociewskie zdąży przed 7 rano, by ludzie do pracy
mogli dojechać
9) Do Cera za rzadko. Tylko dwa razy dziennie. KPINA. Jak tak ma jeździć, to niech go
wykopują. Ktoś powinien się tym zainteresować. Ktoś za to pieniądze wziął.
10) Potrzebne są kursy na CER dla osób pracujących od 7 do 15
11) autobus 13:37 na CER za późno, 13:20, żeby zdążyć do pracy
12) kursy na CER dla osób pracujących na 7 i kończących o 15
13) Przydał by sie kurs na ulicę Zastawną ze względu na dużą ilość miejsc pracy
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14) więcej kursów do CER, tam w okolicy pracuje dużo ludzi
15) więcej kursów w stronę ul. Zastawnej, bo tam dużo osób pracuje
16) Więcej kursów w weekendy na rano, bo do pracy w McDonaldzie
17) Urząd Skarbowy pracuje od godz. 7:30, bardzo przydałby się kurs, który dotrze na ten
przystanek przez tą godziną, dzięki czemu nie tylko klienci, ale i pracownicy US będą
mogli korzystać z autobusu.
18) Godzina 5:24 w CER to trochę za wcześnie - trzeba być na autobus rano o 5:10, czyli
wstać trzeba przed 5:00. W pracy na przygotowanie się wystarczy 10 min. więc gdyby
przesunąć godziny kursowania autobusów o 20 min to w CER byłby autobus o 5:44
2. dostosowanie rozkładu jazdy do godzin pracy innych pracodawców
1) konieczna zmiana godz. z 07.25 na godz. ok. 07.05 - 07.15 - rozpoczęcie pracy na
terenie Pruszcza: UM, UG, US, Starostwo, KP PSP, SM godz. 07.30
2) konieczna zmiana godz. z 15.27 na godz. ok. 15.45 - 15.50 - powrót z pracy
3) konieczna zmiana rozkładu jazdy autobusu z godz. 07.25 na godz. 07.10 lub 07.15 dojazd uczniów do szkół i uczelnie oraz do pracy.
4) konieczna zmiana rozkładu jazdy autobusu z g. 07.33 na godz. 07.10 lub 07.15 swobodny dojazd uczniów do szkół i uczelnie oraz do pracy.
5) stwierdzam wraz z innymi znajomymi, konieczna jest zmiana rozkładu jazdy autobusu
z godz. 07.33 na godz. ok. 07.05 - 07.15, gdyż pracę w Starostwie, UG, UM, SM, KP
PSP, US rozpoczynamy o godz. 07.30
6) dostosowanie odjazdów do pracy urzędów od 7:30 (zapas 10-15 min), np..
Kasprowicza 7:30, zamiast 7:15
7) dostosowanie odjazdów do pracy urzędów do 15:30
8) dostosowanie odjazdów do pracy urzędów od 7:30
9) żeby był autobus, który na Rondo Kaszubskie zdąży przed 7 rano, by ludzie do pracy
mogli dojechać
10) Rano powinien być dostosowany do zmian w pracy w Tesco, Biedronce
11) nie wszystkie kursy dojeżdżają na ul. Obrońców Westerplatte. jest tam wiele firm i
zakładów przemysłowych. Część z nich rozpoczyna prace o 6. podobnie ma sie sprawa
z powrotem. miedzy 14 i 16 nie jeżdżą tamtędy autobusy.
12) Zmiana godziny kursy porannego 7:48 na 7:30 aby na 8 zdążyć do pracy.
13) Byłoby fajnie aby autobus dojeżdżał do centrum przed godz.10 a nie po 10. Mogłabym
dojeżdżać do pracy a tak musze jeździć samochodem.
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14) Zmienić rozkład jazdy, aby w soboty jeździł z Komarowa ok. godz. 8:20, a w niedziele
ok. godz. 9:20. Przez fatalne godziny muszę iść rano do pracy pieszo.
3. dostosowanie rozkładu jazdy do godzin zajęć lekcyjnych
1) godziny kursów rano mogłyby być dostosowane do godzin lekcyjnych w ZS nr 4 żeby
dzieci rano mogły autobusem dojechać do szkoły zwłaszcza teraz gdy nadchodzi
jesień i zima
2) brakuje autobusu o 9.15 ul. Drzymały - brak dojazdu do szkoły!
3) konieczna zmiana rozkładu jazdy autobusu z godz. 07.25 na godz. 07.10 lub 07.15 dojazd uczniów do szkół i uczelnie oraz do pracy.
4) konieczna zmiana rozkładu jazdy autobusu z g. 07.33 na godz. 07.10 lub 07.15 swobodny dojazd uczniów do szkół i uczelnie oraz do pracy.
5) Pomysł wprowadzenia bezpłatnej linii jest bardzo dobry, ale: dla kogo został ułożony
rozkład jazdy? Ani dla dzieci, jadących na 8 do szkoły, ani dzieci wracających. Duża
przerwa w kursowaniu między 14.00 a 19.00 dla przystanku Powstańców Warszawy.
6) Rozkład niedostosowany do lekcji w szkołach podstawowych
7) Przydałoby się więcej kursów, albo te co są, bardziej dopasowane do godzin szkolnych
8) dostosowanie kursów do zajęć lekcyjnych w szkole nr 1 w godzinach 13-16
9) dostosowanie kursów do zajęć lekcyjnych w szkole nr 1 w godzinach 7-9
10) dostosować do lekcji w szkole nr 1
11) dostosować do lekcji w SP nr 4
12) Więcej kursów dopasowanych do godzin szkolnych
13) W takich godzinach to nawet dzieciom do szkoły nie pasuje.
14) Dojazd do szkoły z przystanku przy ul. Drzymały.

DOSTOSOWANIE ROZKŁADU JAZDY DO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW
1) Dojeżdżam do pracy z Pruszcza Os. Wschód do Gdyni. Niestety 107 nie jest w ogóle
skomunikowane z pociągami Regio jadącymi rano do Gdańska ani popołudniu z
Gdyni do Pruszcza. Osób jak ja jest mnóstwo. Mniej autobusów w środku dnia, więcej
w godzinach szczytu.
2) Ważne żeby był punktualny zwłaszcza rano, aby dojechać do dworca PKP na czas
3) Myślicie że dostanę się w dwie minuty z dworca na przystanek autobusowy jadący w
głąb osiedla? Ludzie jeżdżą do pracy kolejka wiec dostosujcie się też do nich
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4) Dojazd z osiedli powinien być skorelowany z odjazdami PKP i SKM. PKP o 6.52 i
SKM. 6.56 to bardzo obłożone kursy. Szkoda, że z Bursztynowego nie można dojechać
na czas.
5) Autobus nie jest zsynchronizowany z rozkładem pociągów. Rano ( pociąg o 7.32) są
tylko trzy minuty na przesiadkę! To zdecydowanie za mało!
6) Proszę o dostosowanie godzin odjazdów autobusu do porannych pociągów w kierunku
Gdańska
7) dopasowanie do rozkładu jazdy SKM
8) dopasowanie kursowania do SKM
9) dostosowanie do SKM

ZMIANA TRASY
1. wydłużenie trasy do gmin sąsiednich
1) wydłużenie linii do Radunicy (6 osób)
2) wydłużenie linii do Rokitnicy (1 osoba)
3) wydłużenie linii do Juszkowa (7 osób)
4) wydłużenie linii do Rotmanki (5 osób)
5) wydłużenie linii do Gdańska (4 osoby, w tym 2 osoby - bezpośrednie połączenie z
Osiedla Bursztynowego)
a) wreszcie Osiedle Bursztynowe jest skomunikowane z resztą miasta. Super, że
można jechać w dni robocze i święta, od rana do wieczora. Brakuje jeszcze
linii z Bursztynowego do Gdańska. Bardzo o nią prosimy.
b) Linia 107 jest dla mieszkańców Osiedla Bursztynowego super. Daje możliwość
kontaktu z resztą miasta zarówno w dni robocze jak i świąteczne. Wcześniej
była to pustynia komunikacyjna. Gdyby jeszcze można było stad dojechać do
Gdańska. Proszę o taką możliwość
6) po wioskach jakby zajeżdżał to by było dobrze
2. bezpośrednie połączenie wschodniej i zachodniej części miasta
1) Strzał w 10tkę z tą linię gratuluję pomysłu! Jedyny minus to trasa, rano wsiadając na
cichej fajnie by było móc szybko dojechać do Chopina, wiadomo że okolice cichej są
mało "zaopatrzone" w komunikację miejską, szczególnie osiedle Zakątek Juszkowo :)
2) Zbyt długa trasa, która powoduje ponad 30-minutowy przejazd np. z okolic Tesco na
os. Wschód
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3) Można zastanowić się nad zmianą trasy aby bardziej przebiegała przez centrum
(Cicha-Tyciąlecia-Niepodległości-Obrońców Pokoju-Wojska Polskiego), przystanki
są a ułatwi dojazd do szkoły i do centrum.
4) autobus powinien mieć trasę przez centrum Pruszcza
5) bezpośrednie połączenie wschodu z zachodem (2 osoby)
6) połączenie dzielnic z okolic Tesco z jedynym miejskim żłobkiem, dużo młodych
7) bezpośrednie połączenie wschodu z zachodem
8) może, żeby łączył jeszcze więcej części Pruszcza
9) autobus powinien zjeżdżać ul. raciborskiego z osiedla Bursztynowego, by połączenie
było szybsze z przystankiem na mieście na Gdańsk, by dostać sie na ten przystanek
trzeba robić autobusem wielkie kolo
10) Czy istnieje taka możliwość, aby autobus jeździł z Osiedla Bursztynowe bezpośrednio
przez centrum do dworca kolejowego? Nie wiem na ile jest to racjonalne czy
opłacalne, ale z pewnością ułatwiałoby dojazd SKM do Gdańska.
3. inne
1) za duże koło robi z centrum na oś. Bursztynowe
2) wydłużenie do Obrońców Pokoju
3) połączenie Tesco - start cmentarz
4) Przydałaby sie trasa przez ul. Raciborskiego
5) zlikwidować pętle ze zjazdem na Nowowiejskiego

NOWE PRZYSTANKI
1. stary cmentarz przy ul. Spokojnej
1) brak przystanku przy starym cmentarzu dla ludzi schorowanych i mających trudności z
kręgosłupem żeby wspinać się pod górę, z górki to już bardzo łatwo.
Proponowałabym aby autobus jechał ulicą przy działkach i zakręcił przy cmentarzu.
2) przystanek przy starym cmentarzu - albo trasa spacerowa/spokojna albo przy rondzie
3) przystanek przy starym cmentarzu (6 osób)
4) powinien jechać koło starego cmentarza,
5) przystanek ul. Spokojna
6) przystanek bliżej starego cmentarza - Cicha, Obrońców Pokoju (2 osoby)
7) na cmentarz mógłby dojeżdżać;
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8) dobrze by było, jakby przystanek był bliżej starego cmentarza, bo dla starszych ludzi
za daleko jest przejść od Obrońców Wybrzeża. Jak brałam taksówkę tak nadal to
robię, bo pod górę.
9) i dojazd na Stary cmentarz
10) dojazd do starego cmentarza
2. dworzec PKP
1) Trasa autobusu mogłaby zahaczać o dworzec (np. zajazd na pętlę z ul. Chopina)
2) Wprowadzić zajazdy do dworca kolejowego (przystanek gdzie zaczyna bieg m.in. 847),
włączyć w późniejszym okresie linię w siec połączeń ZTM Gdańsk, dodatkowo w tę
sieć włączyć linię 841.
3) dojazd na pętle przy dworcu PKP/SKM przydałby sie
4) brak przystanku na dworcu. Jakby tam był, to byłoby super
5) przystanek przy dworcu PKP (3 osoby)
3. rejon ulic Nowowiejskiego i Zastawnej
1) dlaczego nie ma połączenia z częścią Pruszcza w okolicy ul. Zastawnej? tutaj również
mieszkają starsze osoby i do przystanku przy Urzędzie Skarbowym jest za daleko.
2) O części Pruszcza się zapomniało - dlaczego nie zatrzymuje się np. przy Jaworze?
3) Potrzebny jest przystanek przy stacji Lukoil
4) Brakuje przystanków w okolicy hotelu Górski, kiedyś autobus 232 miał tutaj pętlę.
Tutaj mieszka też dużo ludzi, także starszych, jest dużo miejsc pracy. Tutaj nie tylko
przyjeżdżają pracownicy, ale także dużo osób do Urzędu Skarbowego, tutaj jest też
gazowania i Energa. Ciekawe kiedy zabiorą nam kolejne połączenia, tak jak w
przypadku N5.
4. pozostałe
1) przystanek na Obrońców Pokoju (4 osoby)
2) Mieszkam na Obr. Pokoju. Na bursztynowe nie dojadę bo do przystanku taki sam
dystans jak do osiedla prawie. Żeby jechać za tory wole pójść na przystanek w
centrum i pojechać czymkolwiek . Chciałabym żeby linia miała przystanek przy Obr.
Pokoju lub Tysiąclecia
3) Powinien być przystanek za rondem przy biedronce i TESCO.
4) mieszkańcy ul Słowackiego (początku) mają daleko do przystanku linii 107, trzeba iść
albo na E. Plater, os Kasprowicza, bądź Niemcewicza, ludzie sie przyzwyczaili ze po
ich ulicy kursował autobus by dojechać do centrum.
21

5) Jestem zawiedziona, że autobus 107 nie kursuje w okolicach giełdy, mieszkańcy
Pruszcza od strony Roszkowa czuja sie pominięci. Najbliższy przystanek znajduje sie
na ul. Gałczyńskiego , oddalonego prawie o 1,5 km
6) autobus powinien mieć dodatkowy przystanek w stronę Komorowa. Powinien
zajeżdżać pod szkole SP 2
7) żeby był bliżej TESCO przystanek.
8) przystanek ul. Powstańców Warszawy
9) przystanek ul. Sportowa
10) przystanek na zatoczce przy Emilii Plater przed Powstańców W-wy;
11) przydałby się przystanek przy Tysiąclecia (przedszkole, 2 osoby)
12) dodatkowy przystanek w stronę Komarowa przy SP 2
13) dojazd do MPSU, bo tam chodzą często starsi ludzie i nie mają siły iść pod górę
14) żeby było bliżej do Osiedla Bajkowego
15) brakuje przystanku na Przemysłowej. Przydałby się dojazd na Przemysłową
16) Brak przystanku na osiedlu Piastowskim, Przemysłowej.
17) więcej przystanków
18) za mało zakątków Pruszcza objeżdża

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY
1. większa częstotliwość, także w weekendy
1) autobus powinien jeździć częściej, np. co pół godziny
2) Zbyt mała częstotliwość kursów
3) autobus powinien kursować częściej.
4) zbyt rzadkie kursy, 1 raz na godzinę to zdecydowanie za mało.
5) częściej, przynajmniej 1 raz na godzinę
6) zwiększyć częstotliwość
7) Przydałaby się większa częstotliwość kursowania linii 107 :) W tej chwili jest tam tłok.
8) potrzebna jest większa częstotliwość
9) mogłaby być większa ilość kursów autobusu
10) autobus powinien mieć więcej kursów
11) większa częstotliwość kursów autobusu
12) uruchomić 2 kursy na godzinę
13) częściej w godzinach szczytu
14) w weekendy częściej
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15) W weekendy powinno być więcej wyjazdów, bo ludzie na zakupy.
16) za długo się czeka. Powinien być częściej
17) częściej w godzinach szczytu
18) kursy w połowie godziny z Chopina
19) Zbyt mała częstotliwość w godzinach 05:00-08:00; 13:00-17:00
20) częściej (17 osób)
21) Warto byłoby skorygować rozkład o jakieś pojedyncze kursy ekspresowe, czyli takie,
które z os. wschód jechałyby bezpośrednio na os. bursztynowe, bowiem bez sensu jest
objeżdżanie całego Pruszcza, żeby dostać się z os. wschód na bursztynowe.
22) za mało przejazdów ul. Kasprowicza i do Cer
23) z osiedla Kasprowicza w dni powszednie brakuje połączeń pomiędzy godziną 14 a 18
- z powrotem z ul Cichej w tych samych godzinach
24) potrzebny autobus 6.50 Obrońców Westerplatte, kierunek centrum
25) Nie w każdej godzinie z Osiedla Kasprowicza jest autobus w stronę Osiedla
Bursztynowego.
26) Więcej połączeń między osiedlami Kasprowicza i Bursztynowym
27) Powinno być więcej kursów w kierunku ul. Zastawnej
28) więcej kursów autobusu na ulice Zastawną
29) więcej kursów z Gałczyńskiego
2. skomunikowanie centrum z os. Wschód
1) brak kursów z Osiedla Wschód miedzy godziną 13 a 19 (18 osób)
2) brak kursów z przystanku Waląga na os. Wschód: 13:12, 15:27 (5 osób)
3) więcej autobusów na os wchód, szczególnie 16-17
4) zwiększyć częstotliwość kursowania autobusu po godzinie 13:00 w stronę centrum
Pruszcza Gdańskiego
5) 13-16 krótkie kursy z osiedla wschód
6) dodatkowy kurs na os. Wschód 17:15
7) przejazd przez Komarowo za często a przed Osiedle Wschód za rzadko
8) Wszystkie kursy na osiedle wschód. Między godziną 13 a 19 żeby dojechać do centrum
trzeba najpierw pojechać na Komarowo a dopiero później do centrum co jest trochę
uciążliwe. Pozdrawiam :)
3. wprowadzenie kursu po godzinie 23:00 i kursów nocnych
1) Autobusy powinny jeździć przynajmniej do godziny 23 oraz powinny mieć nocne kursy
co godzinę, tak jak linia N5
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2) kursy nocne, przynajmniej w weekend
3) o 6.30 i po 23.00 nie ma nawet prywatnej linii
4. przesunięcia godzin
1) rozkład jazdy tak zrobić, żeby był prawdziwy
2) dodatkowy kurs z Gałczyńskiego 15:50
3) pierwszy kurs z powstańców 5:45
4) pierwszy kurs z bursztynowego do CER później, wcześniej z os. Wschód
5) 7:00 na Chopina trochę wcześniej
6) powinien dojeżdżać do centrum przed 7 rano
7) ten o 14.22 gdyby mógł być 10 minut później ten na 5.18 z przystanku głównego; 14.22
powinien być na Batalionów Chłopskich i tam nie jechał
8) przejazd przez Komarowo za często a przed Osiedle Wschód za rzadko
9) za długa przerwa z przejazdami między 13 a 14 -zwiększyć częstotliwość
10) żeby pierwszy ranny autobus jechał 5 minut szybciej, żeby zdążyć na "50" (autobus o
6.38)
11) z przystanku Kasprowicza rano w kierunku Bursztynowego autobus zamiast o 5.10
powinien odjeżdżać o 5.20; i w godzinach około 12, 13, 14, też powinien jeździć ulicą
Kasprowicza; poza tym powinien jeździć ul. Przemysłową
12) Niedzielne kursy z Bursztynowego mogłyby być dostosowane do rozkładu mszy w
kościele na Chopina (7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.00), tak aby na 10 minut przed mszą
autobus z Bursztynowego był na Waląga
1) zmieniłabym ciut rozkład jazdy-przydałoby się gdyby podjeżdżał na przystanek
Łukasiewicza od strony miasta -przed godz.8 rano
13) Bardzo proszę o zmianę odjazdu autobusu z przystanku Pruszcz Gd. ul. Obrońców
Westerplatte który wyjeżdża o godz. 7.28 na godz. 7.00. gdyż pracuję zawodowo i dla
mnie jest za późno. Pracę rozpoczynam o godz. 7.30 nie mogę korzystać z dojazdu
linią 107.
14) rozkład jazdy o 10-15 min cofnięty(na godz.8-mą nie dotrzemy ani do szkół ani do
pracy. Można pominąć dojazd do Urzędu Skarbowego-małe zapotrzebowanie, a przy
korkach na ul. Grunwaldzkiej autobus opóźnia się 5-8 min. W godz.15-17 pominięto
Wiśniewskiego-??
15) poranne kursy wcześniej o ok.10-15 minut, niepotrzebny U.S., brak powrotu z pracy
ul. Wiśniewskiego (15-17)
16) krótsze postoje na Komarowie - przejazd na Osiedle Wschód
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17) powinien dojeżdżać do centrum przed 7 rano
18) żeby był w innych godzina na wschodzie Pruszcza (o 12.15 a teraz jest o 11.55) i na
osiedlu Bursztynowym by był o 5.30
5. wprowadzenie kursów ekspresowych

SYNCHRONIZACJA / DUBLOWANIE KURSÓW
1) zgrać linię 232 z 107 w centrum, w kierunku osiedla Wschód (możliwość przesiadki z
232 na 107)
2) aby był odstęp czasu między pół godzinny między innymi autobusami albo żeby
wracając z Gdańska 232 można było się przesiąść na 107 w stronę osiedla wschód
zwłaszcza w godzinach wieczornych tak żeby nie trzeba było długo czekać na autobus.
3) Przydałoby się lepsze zgranie z autobusem 232 w obie strony :-)
4) rozkład powinien być bardziej dopasowany do autobusów z Gdańska do Osiedla
Bursztynowego
5) W centrum Pruszcza powinien być o 8.00 żeby był dopasowany do innych autobusów
6) powtarzające się kursy 107 z 207 i 232
7) Ponadto godziny kursów często pokrywają się z kursem autobusu linii 207, np. o 14:31
godzina odjazdu i trasa obu autobusów jest identyczna. Nieregularne kursy
8) dlaczego znaczna część trasy pokrywa się z trasą normalnych autobusów jak np.207?
9) powtarzające się czasowo kursy 107 i 207, np. 14:27
10) nie dublować kursów (6 osób)
11) dublowanie kursów 107 i 207 (4 osoby)
12) powinny być inne godziny przyjazdu autobusu niż 207, a różnica jest 5 minut a potem
ponad godzinna przerwa żeby cokolwiek przyjechało
13) niepotrzebnie odjeżdża w tych samych godzinach co inne autobusy
14) za blisko jeżdżą z 207; odstępy między tymi autobusami są za małe
15) za szybko po innych autobusach, a potem za duże przerwy

SPÓŹNIENIA
1) spóźnia się (6 osób)
2) czasem spóźniony autobus o 5 min (2 osoby)
3) 10 min spóźniony (3 osoby)
4) Spóźnia się dosyć często (spóźnienia to 10-15 min)
5) duże opóźnienia, po 10 minut 7-8, 15-16
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6) spóźnia się nawet 20 minut (4 osoby)
7) ja raz czekałam 1 1/2 godziny
8) Autobus często się spóźnia. Na początku swojego kursowania potrafił przyjechać 25
minut po czasie.
2) opóźnienia przez remonty
3) bardzo się spóźnia (2 osoby)
4) autobus się spóźnia w godzinach szczytu komunikacyjnego
5) nie przyjechał, Waląga, 16:32
6) wcześniej autobus 8:58 z os. Wschód spóźnia się
7) spóźnia się przez korki
8) żeby przyjeżdżał na czas
9) spóźnia się wiecznie
10) żeby jeździł cały czas
11) źle rozplanowany rozkład jazdy. Pięć minut spóźnienia rozumiem, ale nie 20 minut
12) autobus ma prawo się spóźnić, tylko żeby na główniejszych przystankach trzymał się
wyznaczonego czasu i był punktualnie
13) źle są obliczone czasy na przejazdy (za mało dodanych minut), bo autobus przyjeżdża
spóźniony
14) 3 minutowe dodatki przy przystankach w rozkładzie - unikanie spóźnienia

KIEROWCY
1) nie zatrzymuje się na przystanku na żądanie
2) Jechałam z przystanku os. Bursztynowe 09.09.2015 godz.17:25 w kier. Komarowo.
Kierowca pominął przystanek, zatrzymał się za zatrz. aut., rozmawiał przez telefon
komórkowy, trzymał telefon w prawej ręce. Miałam problem z wprowadzeniem wózka
dziecięcego. Wymuszał pierwszeństwo na rondzie Cicha/Obr. Wybrzeża.
3) nieraz nie był na przystankach, na których być powinien, pominął Waląga w stronę
osiedla Bursztynowego
4) Kierowca mógłby jeździć trochę wolniej i mnie agresywnie
5) zadbanie o kierowców, którzy będą mieć na uwadze, iż przewożą dzieci i nie będą się
rozpędzić i hamować
6) kierowcy jeżdżą za szybko (3 osoby)
7) kierowcy aczkolwiek nie wszyscy jeżdżą tragicznie tj. szybko ruszają i ostro hamują.
Zdarzyła mi się sytuacja 9.09, że kierowca wymusił pierwszeństwo na rondzie ul.
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Cicha/Obr Wybrzeża, kierowca hamował tak gwałtownie że wywrócił mi się wózek z
dzieckiem.
8) kierowca autobusu jedzie za szybko. Ma za dużą prędkość. Jakby osoby stały to nie
mają szans się utrzymać.
9) autobus jeździ zbyt szybko, szczególnie na trasie Komarowo
10) Kierowca nie obniża też platformy, żeby można było wjechać z wózkiem.
11) często mało uprzejmi kierowcy.
12) niemiły kierowca (2 osoby)
13) żeby kierowca był miły
14) jeden z kierowców jest bardzo niesympatyczny, wręcz niegrzeczny, niestety nie
zapisałam nazwiska ani numeru

DOSTĘPNOŚĆ ROZKŁADU JAZDY
1. nieczytelny schemat
1) nie wiadomo gdzie dokładnie jedzie autobus
2) trasa autobusu nie jest jasna
3) Brak powszechnie dostępnego rozkładu jazdy i informacja skąd odjeżdża autobus
4) niejasny rozkład jazdy (przebieg trasy autobusu)
2. powszechna informacja o rozkładzie i schemacie jazdy
1) powinny być ogłoszenia w prasie o autobusie
2) w autobusie ulotki z rozkładem i trasą
3) mapy z trasą przejazdu w autobusach
4) w autobusie czytelne schematy trasy
5) w Internecie powinna być mapka z kolorami dotycząca tras autobusu kiedy jedzie na
wchód a kiedy nie
6) rozkład jazdy powinien znajdować się w Internecie lub stworzenie aplikacji mobilnej z
rozkładem jazdy autobusu linii 107
7) powinna być narysowana trasa na przystankach
3. jasne rozróżnienie autobusów jadących w różnych kierunkach
1) autobusy z różnymi kursami powinny być inaczej oznakowane
2) 2, 3 autobusy
3) 2 oddzielne linie
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WYPOSAŻENIE I NAZWY PRZYSTANKÓW
1. nazwa i lokalizacja przystanków
1) nazwa przystanku dostosowana do nazwy ulicy
2) Ponadto przystanki powinny być w tym samym miejscu co inne przystanki w centrum
Pruszcz - patrz przystanek przy ul. Chopina-kierunek Komarowo
2. wyposażenie przystanków
1) więcej ławek na przystankach i w mieście
2) ławeczki na przystankach (4 osoby)
3) parkingi rowerowe przy dużych przystankach, dworcu

INNE UWAGI
1. utrudnienia w użytkowaniu autobusu
1) Za duży tłok zwłaszcza uczniów by spokojnie korzystać dla kobiet ciężarnych, z małym
dzieckiem w wózku. Może i lepiej by było bilety po Pruszczu za 1zl.
2) W trakcie podróży autobusem problemem są liczni rowerzyści utrudniający poruszanie
się w pojeździe.
3) Za daleko do sklepów.
4) duszno w autobusie
5) nie jest włączone ogrzewanie
2. tabor
1) warto rozważyć wynajęcie mniejszych, ale za to częściej kursujących busików.
Obłożenie nie przekracza 30%,za to kursy są dość rzadko
2) za duże autobusy, nie wypełnione, mniejsze i zwrotne busy
3) większe autobusy, szczególnie rano
4) większe autobusy (2 osoby)
5) za mały autobus o 14.00 (wtedy jest więcej ludzi)
6) autobus za krotki na taką ilość ludzi
7) wygodne fotele
3. utrzymanie linii
1) powinien jeździć dłużej niż 2 miesiące
2) żeby został utrzymany
3) żeby jeździł cały czas
4) powinien jeździć cały czas
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4. płatność za autobus
1) jestem za utrzymaniem bezpłatnej linii autobusowej nr 107 w Pruszczu ponieważ jest
to znakomite rozwiązanie, aby szybko dojechać w każdy zakątek miasta, do którego
jest potrzeba sie udać
2) utrzymanie linii bezpłatnej
3) Żeby pozostała bezpłatna
4) linia powinna zostać bezpłatna
5) może 1 złotówkę kosztować bilet.
6) chociaż 50 groszy powinno się płacić za bilet. Bo ludzie nie doceniają
7) Mogą być bilety po złotówce
8) może być płatny ale 1 złoty;
5. pozostałe uwagi
1) Chciałabym, żeby używać przycisków STOP, skoro są i autobus niech się zatrzymuje
tylko na przystankach na żądanie jeśli kierowca nie widzi nikogo czekającego na
przystanku. A tak to zajeżdża na przystanek i nikt nie wchodzi i nie wychodzi a czas się
wydłuża i potem jest spóźniony
2) można puścić autobus w okresie imprez na Faktorii jako ich zabezpieczenie, by ludzie
mogli wrócić do domu
3) Proszę również o to, aby bilet ulgowy na Faktorie był dostępny także dla mieszkańców
Gminy Wiejskiej Pruszcza Gdańskiego.
4) Mieszkam na osiedlu Bursztynowym , na wprost przestanku autobusowego (parter)
moja sugestia dotyczy postoju autobusu w godzinach porannych i wieczornych ,by
jeżeli ma kilku min. postój by gasił silnik bo jest to uciążliwe. Reszta super
5) potrzebny jest rower miejski
6) dziura 13-17 w rozkładzie na os. Wschód, ale i tak się zatrzymuje
7) teraz jest lepiej, bo mam przystanek obok, a mieszkam na Miłosza
8) Z powrotem jest bardzo dobrze
9) Klienci też korzystają z tego autobusu
10) lepiej żeby tego autobusu nie było
11) Byłam zdziwiona, że w ogóle jest autobus, bo czemu miałby być
12) Na pewno wiele ludzi rezygnuje z jazdy samochodem
13) ochrona środowiska jest
14) nie wiem jak będzie po remoncie Wojska Polskiego
15) Miasto bardzo ładnie się rozwija.
29

16) więcej do niego nie wejdę
17) żeby za dużo nie zmieniać. Każdemu nie dogodzisz. Jednym najlepiej żeby do domu
wjechał i zabrał
18) niektórzy za bardzo jęczą, mają za darmo i tak narzekają, że kierowca nie rozłożył
dywanu
19) pocałujcie mnie w dupę

Zakończenie
Wprowadzanie autobusu 107 spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem uczestników
konsultacji

społecznych.

Zdecydowanie

większość

uczestników

opowiadała

się

za pozostawieniem linii bezpłatnej. Podkreślano jednak potrzebę dostosowania rozkładu jazdy
do różnych grup użytkowników, zarówno pracowników, klientów, uczniów, jak i osób, które
korzystają z autobusu w godzinach południowych i wieczornych.
Przedstawione powyżej wnioski szczegółowe łączą się z wnioskami ogólnymi
z konsultacji społecznych:
1) dostosowanie rozkładu jazdy do godzin funkcjonowania dużych generatorów ruchu
(zakłady pracy, szkoły, urzędy, punkty handlowe i usługowe, kościoły),
2) zmiana rozkładu jazdy lub tras - rozszerzenie oferty, nie likwidowanie części połączeń
czy skracanie trasy,
3) dostosowanie rozkładów jazdy do realnych warunków na drogach, szczególnie
w godzinach szczytu komunikacyjnego,
4) lepsza informacja na temat rozkładu jazdy (np. w połączeniu z mapą, wprowadzenie
dwóch numerów autobusu w zależności od trasy),
5) lepsze oznaczenie przystanków (np. nazwy od większych ulic czy charakterystycznych
obiektów),

Ponadto, do Stowarzyszenie PSAL docierają także informacje, że zmiany
wprowadzone w rozkładzie z dniem 1 października nie poprawiły sytuacji, w niektórych
ją pogorszyły:
1) dużo osób z pracy korzystało z tego autobusu przed zmianami. Teraz nie pasuje
2) wcześniejszy plan był lepszy - lepsze godziny,
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