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W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych (ul. Kolumba) z dniem 8.01.2022 (dla
linii nocnych od nocy 8/9.01.2022) wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii tramwajowych i autobusowych.

Wstrzymany zostaje ruch tramwajowy na odcinku Wyszyńskiego – Kolumba – Pomorzany.
Tramwaje linii 6 będą kursować na trasie Gocław – Wyszyńskiego (powrót przez Wyszyńskiego – Bramę Portową – pl.
Hołdu Pruskiego) wg specjalnego rozkładu jazdy.  
Na pętli „Pomorzany” linia 12 zostaje przeniesiona na tor zewnętrzny, natomiast kursy linii 1 realizowane w godzinach
funkcjonowania linii 12 z toru wewnętrznego – na tor linii 1 (środkowy). 
Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza linii 806 w relacji Plac Żołnierza Polskiego – Pomorzany
Dobrzyńska. W kierunku pętli „Pomorzany Dobrzyńska” trasa przebiegać będzie przez al. Niepodległości, Bramę Portową,
ul. 3 Maja, ul. Czarnieckiego, ul. Potulicką, ul. Piekary, ul. Dąbrowskiego, ul. Starkiewicza, ul. Boczną, ul. Połabską, ul.
Szpitalną, al. Powstańców Wlkp., ul. Budziszyńską, ul. Inowrocławską. W kierunku placu Żołnierza Polskiego trasa
przebiegać będzie przez ul. Dobrzyńską, ul. Budziszyńską, al. Powstańców Wlkp., ul. Starkiewicza, ul. Dąbrowskiego, ul.
Kolumba, ul. Nową, ul. Dworcową, Bramę Portową, al. Niepodległości. Na trasie uruchomione zostaną przystanki: 
Plac Żołnierza Polskiego (przystanek końcowy i początkowy, zlokalizowany w ciągu al. Niepodległości przy Galerii
Kaskada – nr 11333); 
Plac Żołnierza Polskiego (w kierunku pl. Żołnierza Polskiego, zlokalizowany w ciągu al. Niepodległości przy posesji 32–
33, wspólny z liniami 87, 522, 529, 531 i 532 – nr 11330);
Brama Portowa (w kierunku pl. Żołnierza Polskiego, zlokalizowany w ciągu al. Niepodległości przy restauracji KFC,
wspólny z liniami 87, 529 – nr 10814); 
Brama Portowa (w kierunku Pomorzan, zlokalizowany na wysokości Posejdona, wspólny z liniami 61, 75, 87, 521, 527 i
528 – nr 10833); 
Plac Zawiszy (w kierunku Pomorzan, wspólny z liniami 61, 87 i 529 – nr 22811) ; 
Dworzec Główny (Owocowa) (w kierunku Pomorzan, wspólny z linią 529 – nr 22932); 
Sowińskiego (w kierunku Pomorzan, wspólny z liniami 9, 10 i 529 – nr 23011); 
Potulicka (w kierunku Pomorzan, wspólny z linią 529 – nr 23111); 
Piekary nż (w kierunku Pomorzan, zlokalizowany w ciągu ul. Dąbrowskiego za skrzyżowaniem z ul. Piekary, wspólny z linią
242 – nr 29121); 
Dąbrowskiego (w kierunku Pomorzan, zlokalizowany w ciągu ul. Starkiewicza za skrzyżowaniem z ul. Dąbrowskiego,
wspólny z linią 528 – nr 29311); 
Zapadła (w kierunku pl. Żołnierza Polskiego, zlokalizowany w ciągu ul. Kolumba za skrzyżowaniem z ul. Dąbrowskiego –
nr 29511), 
Kolumba (w kierunku pl. Żołnierza Polskiego, wspólny z linią 528 – nr 22412); 
Dworzec Główny (w kierunku pl. Żołnierza Polskiego, zlokalizowany przed budynkiem dworca kolejowego, na górnej jezdni
ul. Kolumba, na której obowiązywać będzie kierunek ruchu przeciwny do dotychczasowego – nr 22519); 
Plac Tobrucki (w kierunku pl. Żołnierza Polskiego, wspólny z liniami 61, 75, 87, 521, 527 i 528 – nr 22612); 
Boczna (w obu kierunkach, zlokalizowane w ciągu ul. Starkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Boczną – nr 29411 w kierunku
Pomorzan i 29412 w kierunku pl. Żołnierza Polskiego); 
Św. Józefa (w kierunku Pomorzan, zlokalizowany w ciągu ul. Połabskiej za skrzyżowaniem z ul. Św. Józefa – nr 22121); 
Starkiewicza (w kierunku pl. Żołnierza Polskiego, wspólny z linią 528 – nr 21321); 
Szpitalna (w obu kierunkach, wspólne z linią 1, 11, 12, 524 i 528 – nr 21411 i 21412); 
Frysztacka (w obu kierunkach, wspólne z liniami 53, 524 i 528 – nr 21521 i 21522); 
Pomorzany (w obu kierunkach, wspólne z liniami 53, 524 i 528 – nr 21631 i 21632); 



Budziszyńska (w kierunku Pomorzan, wspólny z liniami 53, 524 i 528 – nr 21711); 
Inowrocławska nż (w kierunku Pomorzan, wspólny z liniami 53, 524 i 528 – nr 21811);
Pomorzany Dobrzyńska (przystanek końcowy i początkowy wspólny z liniami 53, 524 i 528 – nr 21911). 
Kursy wykonywane będą z częstotliwością:

w dni powszednie: do godz. 6 co 15 minut, w godz. 6–20 co 12 minut, po godz. 20 co 20 minut, 
w soboty do godz. 9 i po godz. 18 co 10 minut, w pozostałym okresie co 12 minut, 
w dni świąteczne co 20 minut, 
w Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie do godz. 11 i po godz. 18 co 24 minuty, w pozostałym okresie co 20 minut. 
Autobusy linii 75, 521, 527 od przystanku „Brama Portowa” kursować będą przez ul. 3 Maja i ul. Owocową do przystanku
końcowego „Dworzec Główny (Owocowa)”. Powrót następować będzie przez ul. Nową. Na zmienionej trasie uruchomione
zostaną przystanki: „Plac Zawiszy” (wspólny z liniami 61, 87 i 529, nr 22811) oraz „Dworzec Główny (Owocowa)” (dla linii
75 nowy przystanek zlokalizowany na przedłużeniu obecnego przystanku linii 87, przy schodach prowadzących na
dworzec kolejowy, nr 22920; dla linii 521 i 527 przystanek wspólny z linią 87, nr 22921). Nieczynne będą przystanki: „Plac
Tobrucki” (w kierunku ul. Kolumba) oraz „Dworzec Główny” (przy ul. Kolumba, przed budynkiem dworca kolejowego). 
Autobusy linii 528 w kierunku Pomorzan od przystanku „Brama Portowa” kursować będą przez ul. 3 Maja, ul.
Czarnieckiego, ul. Potulicką, ul. Piekary, ul. Dąbrowskiego do ul. Starkiewicza i dalej dotychczasową trasą. Uruchomione
zostaną przystanki:
Plac Zawiszy (wspólny z liniami 61, 87 i 529, nr 22811), 
Dworzec Główny (Owocowa) (wspólny z linią 529, nr 22932), 
Sowińskiego (wspólny z liniami 9, 10 i 529, nr 23011), 
Potulicka (wspólny z linią 529, nr 23111), 
Piekary (wspólny z linią 242, nr 29121). 
Nieczynne w tym kierunku będą przystanki: Plac Tobrucki, Dworzec Główny, Kolumba, Nadodrzańska.

Autobusy linii 528 w kierunku Gumieniec kursować będą dotychczasową trasą z następującymi zmianami: 
przystanek „Nadodrzańska” będzie nieczynny, 
przystanek „Dworzec Główny” (nr 22519) zlokalizowany będzie przed budynkiem dworca kolejowego, na górnej jezdni ul.
Kolumba, na której obowiązywać będzie kierunek ruchu przeciwny do dotychczasowego. 
 

Podana data wprowadzenia niniejszego komunikatu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych
okoliczności.


