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1. Uwarunkowania powstania transportu zbiorowego w Gdyni 
Rozwój komunikacji miejskiej nieodłącznie związany jest z procesem wzrostu 

liczby mieszkańców miasta, a więc z zagospodarowywaniem kolejnych przestrzeni. 
Poprzez zwiększanie liczby mieszkańców następuje formowanie się coraz większych 
potrzeb przewozowych. Im bardziej rozległe terytorialnie miasto tym większe potrzeby 
funkcjonowania transportu zbiorowego. Szczególne znaczenie, zwłaszcza dla doboru 
środka transportu, ma także ukształtowanie terenu. Pierwsze przewozy w Gdyni, które 
dały początek komunikacji miejskiej zainaugurowano na przełomie lat 1927 i 1928. 
Prywatna firma Szandrach i Czarnowski uruchomiła wówczas połączenie autobusowe 
łączące Śródmieście z Oksywiem. Następnie rozszerzyła swoją działalność w oparciu 
o uzyskaną koncesję na linię łączącą Gdynię z Sopotem (M. Gwiazda, 1983). W związ-
ku z niezadowalającym stanem transportu oraz potrzebą rozwijania siatki połączeń, 
magistrat Gdyni podjął starania o utworzenie miejskiej komunikacji autobusowej (M. 
Gwiazda, 1983). W wyniku podjętych działań, oraz oferty, którą złożyło Ministerstwu 
Przemysłu i Handlu Towarzystwo Komunikacji Automobilowej w Polsce mieszczące 
się w Poznaniu, utworzono spółkę, w której po 50% udziałów miało miasto oraz pod-
miot zarządzający komunikacją. Od 1 stycznia 1930 r. komunikacja miejska w Gdyni 
organizowana była pod jurysdykcją Towarzystwa Komunikacji Autobusowej (TKA), 
firmy przemianowanej na Miejskie Towarzystwo Komunikacyjne (MTK). 

Już w pierwszych latach funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gdyni, zarząd 
MTK wysunął propozycję wprowadzenia transportu zbiorowego zasilanego prądem 
elektrycznym, a pierwszą wytypowaną linią przeznaczoną do elektryfikacji była tra-
sa prowadząca z dworca kolejowego do Oksywia. Zaproponowano wprowadzenie 
do eksploatacji trolejbusów, choć wówczas tak nie nazywano tego środka transportu, 
a jedynie stosowano określenie: „tramwaj bez szyn, na oponach" (M. Gwiazda, 1983). 
Po przeprowadzeniu analizy opłacalności ekonomicznej projektowanego rozwiązania 
zrezygnowano z niego, odkładając je na przyszłość, a jako alternatywne rozwiązanie 
wybrano zakup nowych autobusów, wyposażonych w silniki na olej napędowy. Dy-
namiczny rozwój portu oraz systematyczny wzrost liczby mieszkańców i wiążące się 
z tym zasiedlanie kolejnych terenów coraz bardziej odległych od portu i centrum mia-
sta spowodowało w latach trzydziestych gwałtowny rozwój transportu zbiorowego. 
Rok 1938 był ważnym w historii komunikacji miejskiej w Gdyni, ponieważ wtedy 
rozpoczęto budowę nowoczesnej zajezdni autobusowej na terenie u zbiegu ulic Gdań-
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skiej (dzisiejsza al. Zwycięstwa) i ulicy Sportowej (nieistniejący dziś odcinek jezdni 
łączącej ulicę Sportową z Redłowską). 

Wybuch wojny 1 września 1939 r. rozpoczął dramatyczne losy gdyńskiej komuni-
kacji, która została zaangażowana w akcje obronne. Organizowała transport rannych, 
a także brała udział w przegrupowywaniu wojska. Znaczna część taboru znajdującego 
się w posiadaniu MTK uległa zniszczeniu (M. Gwiazda, 1983). Miasto Gdynia zostało 
stosunkowo szybko zajęte przez okupanta, który natychmiast rozpoczął przekształcanie 
wielu zakładów na cele produkcji militarnej, zaś port zamienił w bazę Krigsmarine. 
Wiązało się to z potrzebą przewozu mieszkańców karnie kierowanych do pracy na 
rzecz Rzeszy. Zadanie zorganizowania transportu władze niemieckie zleciły przedsię-
biorstwu komunikacyjnemu z Gdańska, funkcjonującemu pod nazwą: Gdańskie Tram-
waje Elektryczne S.A. (Danziger Elektrische Straßenbahn AG). Zmuszone ono zostało 
do podziału taboru autobusów i przekazania części z nich na teren Gdyni. Wykorzy-
stanie ocalałych autobusów MTK do powyższego celu nie było możliwe, ze względu 
na fakt, że tabor zdatny do eksploatacji został zarekwirowany przez Wehrmacht. Do 
celów obsługi technicznej komunikacji miejskiej przystosowano teren i hale dawnych 
Targów Gdyńskich przy ulicy Derdowskiego 1. Pracownikami nowej firmy, która 
przyjęła nazwę: Zakłady Komunikacyjne Gdańsk - Gdynia (Verkehrstriebe Danzig -
Gotenhafen) zostali w dużej części byli pracownicy MTK. W wyniku rosnących potrzeb 
przewozowych, a przede wszystkim trudności w pozyskiwaniu paliw płynnych, władze 
okupacyjne przystąpiły w 1942 r. do przygotowywania inwestycji, która miała na celu 
elektryfikację linii komunikacyjnych. Znaczenie dla wyboru środka transportu miało 
ukształtowanie powierzchni miasta. W Gdyni, której główna oś średnicowa biegnie 
w dolinie pomiędzy krawędzią wysoczyzny i kępami nie było ono korzystne do budowy 
tras tramwajowych. Powrócono więc (pierwotnie w 1930 r.) do koncepcji trolejbusów 
(M. Gromadzki, M. Józefowicz, 2004). 

2. Rozwój komunikacji trolejbusowej 

2.1. Okres powstania i powojennej odbudowy, 1943 - 1958 
Inauguracja przewozów trolejbusowych w Gdyni nastąpiła 18 września 1943 r. 

Do elektryfikacji wytypowano trasę biegnącą od Zarządu Miejskiego (wcześniej 
Komisariat Rządu, obecnie Urząd Miasta) do dworca kolejowego w Chyloni. 
Kolejnym etapem było przedłużenie we wrześniu tego samego roku tej trasy w kie-
runku południowym do Orłowa (M. Gwiazda, 1983). Do obsługi pierwszej linii 
trolejbusowej sprowadzono trolejbusy marki Henschel (11 sztuk, w tym 10 kom-
pletnych - 1 został wykorzystany na części) z wyposażeniem elektrycznym AEG 
oraz 10 przyczep, które zostały zbudowane przez Gdańską Fabrykę Wagonów z prze-
znaczeniem dla Gdańska1. Zajezdnia dla obsługi komunikacji trolejbusowej i auto-
busowej została zlokalizowana w siedzibie dawnych Targów Gdyńskich. Odcinek 

1 Pierwotnie 11 zestawów trolejbus z przyczepą miało stanowić park taborowy potrzebny do 
zastąpienia tras tramwajowych prowadzących do Oruni i na Siedlce. 

247 



248 Rocznik Gdyński nr 22 

pierwszej, nienumerowanej linii trolejbusowej był obsługiwany w godzinach szczy-
tu z bardzo wysoką częstotliwością która wynosiła 7,5 minuty (M. Gromadzki, 
M. Józefowicz, 2004). W okresie 1943 - 1944 powiększono liczbę wozów o trolejbusy 
zarekwirowane w Kijowie oraz Mediolanie i Rzymie, jednak wszystkie one weszły do 
eksploatacji dopiero po zakończeniu II wojny światowej (M. Gwiazda, 1984). W czasie 
trwania wojny komunikacja trolejbusowa funkcjonowała regularnie, dopiero w marcu 
1945 r. w trakcie walk wyzwoleńczych o miasto przestała kursować. W czasie ofiarnej 
obrony Gdyni część taboru posłużyła za barykady uliczne, wskutek czego została 
doszczętnie zniszczona i spalona (M. Gwiazda, 1983). 

Po zakończeniu działań wojennych natychmiast przystąpiono do prac zmierzają-
cych do odtworzenia komunikacji miejskiej. W oparciu o decyzję nowo powstałego 
Zarządu Miast Wybrzeża, połączono przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, które 
utworzyły Międzykomunalne Zakłady Komunikacyjne Gdańsk-Gdynia2 (M. Gwiaz-
da, 1984). Uwagę skierowano na komunikację autobusową. Nie wymagała ona tak 
wielkich nakładów finansowych jak komunikacja trolejbusowa, głównie ze względu 
na zniszczoną sieć trakcyjną oraz podstacje zasilające. Od razu po zakończeniu działań 
wojennych, równolegle z przywracaniem do ruchu autobusów rozpoczęto weryfikację 
pozostałości po komunikacji trolejbusowej i niezwłocznie przystąpiono do odbu-
dowy, której następstwem było uruchomienie trasy trolejbusowej 19 marca 1946 r. 
(M. Gwiazda, 1984). 

Pierwsza powojenna linia trolejbusowa zaczęła działać na krótkiej, nienumerowanej 
1,5-kilometrowej trasie, wiodącej ulicą Świętojańską, od zajezdni przy ul. Derdowskie-
go do Zarządu Miejskiego (M. Gromadzki, M. Józefowicz, 2003). Rozpoczęły na niej 
kursowanie 3 trolejbusy marki GFW/Henschel/AEG odbudowane po zniszczeniach 
wojennych. 27 kwietnia 1946 r. oddano do użytku kolejny odcinek sieci trolejbusowej 
od Zarządu Miejskiego do Orłowa, dokąd przedłużono jedyną funkcjonującą linię. 
Po raz pierwszy oznaczoną ją numerem l l3 (M. Gromadzki, M. Józefowicz, 2003) oraz 
oddano do użytku pętlę na Placu Kaszubskim (M. Gwiazda, 1984). 2 października 
1946 r. uruchomiono linię numer 12 łączącą Plac Kaszubski, z pętlą na Grabówku 
(teren, na którym obecnie stoi kościół św. Józefa u zbiegu ulic Morskiej i Zakręt do 
Oksywia), jednak nie po szlaku wyznaczonym w czasie wojny (ul. 10 Lutego), a przez 

r r 

ulice Świętojańską i Śląską. Powodem wytyczenia trasy okrężnej był nieodbudowany 
wiadukt kolejowy nad ul. Podjazd. Pod koniec 1946 r. było zdatnych do eksploatacji 
już 11 trolejbusów (M. Gwiazda, 1984). 

Tabor, którym dysponował Wydział Trolejbusowy był bardzo różnorodny, za-
równo pod względem nadwoziowym, jak i elektrycznym co powodowało problemy. 
Pozyskanie taboru było możliwe dzięki odbudowie wraków pozostałych po działaniach 

2 Międzykomunalne Zakłady Komunikacyjne Gdańsk - Gdynia zostały przemianowane w 1949 r. 
na Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Gdańsk - Gdynia. 
3 Oznaczanie linii trolejbusowych w Gdyni począwszy od numeru 11 związane było z obsługą 
komunikacji trolejbusowej i tramwajowej w Gdańsku przez jedno przedsiębiorstwo. W ten sposób 
uniknięto dublowania numeracji linii. 
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wojennych lub wymianie z innymi miastami posiadającymi komunikację trolejbusową 
albo mającymi na stanie tabor trolejbusowy bez planów jego wykorzystania. W dniu 
17 styczniu 1947 r. przedłużono trasę linii trolejbusowej nr 11 z Orłowa do Sopotu, 
a we wrześniu 1947 r. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Gdańsk - Gdynia (MZK GG) 
otrzymały nową bazę przy alei Zwycięstwa, przenosząc się z ulicy Derdowskiego. 
W tym samym okresie powiększono tabor trolejbusowy o odbudowane dwa autobu-
sowe nadwozia Büssing 900 i zabudowę ich napędami elektrycznymi uzyskanymi 
ze zniszczonych pojazdów w trakcie wojny (M. Gwiazda, 1984). Było to wówczas 
pionierskie działanie, które do dnia dzisiejszego nieodłącznie związane jest z gdyńską 
komunikacją trolejbusową. W 1948 r. przenumerowano linie trolejbusowe w Gdyni 
z 11 na 21 i z 12 na 22. Miało to na celu uniknięcie dublowania numerów z rozwijającą 
się siecią tramwajową w Gdańsku, która potrzebowała kolejnych numerów do nazywa-
nia otwieranych linii tramwajowych. Na koniec 1948 r. na stanie MZK GG znajdowało 
się 45 trolejbusów (M. Gromadzki, M. Józefowicz, 2004).. 

W 1949 r. starając się sprostać coraz większym potrzebom komunikacyjnym miasta 
przemianowano Wydział Trolejbusowy na Wydział Autobusowo-Trolejbusowy, który 
miał za zadanie sprawować opiekę nad całą komunikacją w Gdyni, a przede wszystkim 
otwartoprzedłużeniesiecitrolejbusowej doMałegoKacka(22 lipca 1949r.) oraz do Oksywia 
(29 października 1949 r. - linia 24). Ponadto pozyskano w ramach umowy z MZK 
Wrocław 8 trolejbusów Fiat 672 F101 Tallero - Millano, takich samych jak 2 trolejbusy 
pozostawione w Gdyni przez władze okupacyjne w czasie wojny. Poza tym do obsługi 
linii 23 zakupiono francuskie, wówczas bardzo nowoczesne, trolejbusy marki Vetra 
VBR4 w liczbie 13 pojazdów (M. Gwiazda, 1984). 

Następne zmiany w układzie linii trolejbusowych w Gdyni nastąpiły w 1955 r. 
Korzystając z ukończenia odbudowy wiaduktu kolejowego nad ulicą Podjazd zbudo-
wano sieć trolejbusową i poprowadzono nią do ulicy Czerwonych Kosynierów (obecnie 
ul. Morska) nową linię nr 25, która była eksploatowana na trasie z Placu Kaszubskiego 
do pętli w Cisowej (ul. Janowska). Możliwe stało się to dzięki przedłużeniu trakcji tro-
lejbusowej z Chyloni do Cisowej przez ulicę Chylońską. Po uruchomieniu 1 lipca 1955 r. 
linii 25, linię 22 skrócono do pętli na Grabówku. W tym samym okresie uruchomiono 
nocną komunikację trolejbusową, linię nr 210: po trasie dziennej linii 21, oraz linię 
nr 220: po trasie dziennej linii 22.Układ gdyńskiej sieci trolejbusowej ukształtowany 
w 1955 r. przetrwał w prawie niezmienionej formie do lat sześćdziesiątych. Wprowa-
dzano jedynie różne warianty tras linii trolejbusowych, często modyfikowane, zmieniane, 
zamykane i powtórnie otwierane (R. Anisiewicz, 2004). Tabor żywiołowo odbudowy-
wany w okresie 1946 - 1950 ulegał systematycznie degradacji i powolnej wymianie 
na nowe trolejbusy, co umożliwiały dostawy, najpierw trolejbusów Vetra, a następnie 
czechosłowackich trolejbusów Škoda 8Tr. Jako ostatnie spośród trolejbusów „wojennych" 
zostały skasowane pierwsze gdyńskie Henschele. 

2.2. Okres dynamicznego rozwoju, 1958 - 1970 
Rok 1958 otwiera nowy okres w historii gdyńskiej komunikacji trolejbusowej. 

Po raz pierwszy zakupiono fabrycznie nowe trolejbusy czechosłowackiej produkcji 
V 

Skoda 8Tr. W tym samym roku rozpoczęto budowę zajezdni trolejbusowej przeznaczo-

i 
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nej dla 150 trolejbusów, zlokalizowanej obok dotychczasowej bazy przy alei Zwycięstwa 
(M. Gromadzki, M. Józefowicz, 2003).30 maja 1959 r. uruchomiono nową, szóstą linię 
trolejbusową, oznaczoną numerem 26, której trasa przebiegała z Placu Kaszubskiego 
do Orłowa. 7 listopada 1962 r. została ona przedłużona do pętli na Grabówku. Kolejne 
lata to okres stałych zmian tras i czasowego zawieszania niektórych linii, związany 
z przebudową głównych arterii miejskich, po których kursowały trolejbusy. W związku 
z przebudową alei Zwycięstwa na ulicę dwujezdniową zawieszono w 1961 r. funk-
cjonowanie linii nocnej 210, a linia dzienna 21 kilkakrotnie zmieniała w latach 1962 
- 1964 swoje zakończenie w Sopocie (M. Gromadzki, M. Józefowicz, 2003). 

Kolejne powiększenie infrastruktury komunikacji trolejbusowej nastąpiło w 1964 r., 
kiedy oddano do eksploatacji odgałęzienie trakcji prowadzące od Obłuża przez ulicę 
Bosmańską na Stare Oksywie i dalej do pętli przy Dowództwie Marynarki Wojennej. 
Nowa trakcja tworzyła pętlę uliczną wokół istniejących wówczas dzielnic północnego 
tarasu Gdyni. Linia, której trasa została wyznaczona nowym odcinkiem, otrzymała nu-
mer 28 i zaczęła funkcjonować od 23 maja 1964 r. (M. Gwiazda, 1984). Uruchamiano 
także inne warianty połączenia, dochodząc z numeracją linii do 30, przy czym istniały 
różne odmiany dotychczasowych linii, oznaczane często przekreśleniem numeru (tzw. 
numery kreślone4). Po oddaniu do użytku odnogi trakcji na Oksywiu Górnym, sieć 
trolejbusowa liczona torem podwójnym osiągnęła długość 34 km i stała się największą 
siecią trolejbusową w Polsce (H. Bianga, O. Wyszomirski, 1990). W marcu 1965 r. 
włączono do eksploatacji linię oznaczoną numerem 27, której trasa poprowadzona zo-

r 

stała z pętli w Małym Kacku przez ulice Świętojańską, 10 Lutego i Dworcową do pętli 
na Oksywiu Dolnym. 

Poza rozwojem infrastruktury sieciowej, trudno byłoby otwierać kolejne linie bez 
V 

dostaw nowego taboru. Od 1962 r. zastąpiono dostawy trolejbusów Skoda 8Tr, nowo-
V 

cześniejszym modelem Skoda 9Tr. W całej historii gdyńskiej komunikacji trolejbusowej 
V 

dostarczono 113 trolejbusów produkcji czechosłowackiej, z czego 42 trolejbusy Skoda 
8Tr i 71 trolejbusów Skoda 9Tr (M. Gromadzki, M. Józefowicz, 2004). Wszystkie te 
trolejbusy wyparły pojazdy pochodzenia wojennego, łącznie z francuskimi trolejbusami 
Vetra, które ulegały kasacji. 

Do połowy lat sześćdziesiątych panował klimat sprzyjający trolejbusom. W 1966 r. 
oddano do eksploatacji nową zajezdnię trolejbusową wraz z całym zapleczem tech-
nicznym, a place postojowe miały zagwarantować możliwość posiadania nawet 150 
trolejbusów. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się to nieprawdopodobne, ponieważ 
w żadnym okresie liczba trolejbusów w Gdyni nie zbliżyła się do tej wielkości. 

4 Dla przykładu przy uruchomieniu nowej trasy na Oksywiu utworzono dwa warianty linii 28. 
Trasa podstawowa biegła okrężnie w relacji: Dworzec kolejowy - Oksywie Dolne - Oksywie 
Górne - Dworzec kolejowy, zaś linia 28 „kreślone" wykonywała pętlę na Oksywiu w przeciwnym 
kierunku. Komunikacja trolejbusowa na nowym odcinku była jednotorowa z mijanką usytuowaną 
początkowo przy ul. Alzackiej, później przy ul. Płk. Dąbka. 

* 
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2.3. Okres stagnacji i regresu, 1970 - 1981 
Po okresie powojennej odbudowy oraz dynamicznego rozwoju nadszedł dla 

trolejbusów w Polsce okres stagnacji. Schyłek lat sześćdziesiątych charakteryzował się 
masową likwidacją systemów transportu trolejbusowego w Polsce (Poznań - 1970, 
Olsztyn - 1971, Warszawa - 1973, Wałbrzych - 1973). Przesłankami motywującymi do 
tak destruktywnych kroków była opinia, iż komunikacja trolejbusowa jest rodzajem 
transportu nieprzyjaznym, przestarzałym, nieekonomicznym, niefunkcjonalnym i nie 
koresponduje z wizerunkiem nowoczesnego państwa. Wykazywano wówczas, że tabor 
trolejbusowy jest dwukrotnie droższy od autobusowego, a jego eksploatacja o 25%, 
zapominając jednocześnie o aspektach ekologicznych i o żywotności trolejbusów, się-
gającej nierzadko okresu nawet trzykrotnie dłuższego niż autobusów (M. Rataj, 1988). 
Często podejmowanym argumentem był zły stan techniczny taboru. Trudno dzisiaj 
oceniać ten głos za zasadny, gdyż celowo zabraniano przedsiębiorstwom w komunikacji 
trolejbusowej remontów starych pojazdów i zakupu nowych wozów. Przyszłości no-
woczesnej komunikacji zbiorowej upatrywano wyłącznie w autobusach (M. Gwiazda, 

V 

1984). Ostatnia partia 12 trolejbusów Skoda 9Tr przybyła do Gdyni w 1970 r. 
W tym samym roku na stanie Wydziału Autobusowo-Trolejbusowego znajdowało się 
99 trolejbusów, wyłącznie produkcji czechosłowackiej. 

W Gdyni, w której władze miejskie, jak i przedsiębiorstwa wyrażały chęć utrzy-
mywania komunikacji trolejbusowej, dotkliwie odczuwano niechęć na poziomie 
administracji centralnej. Władze WPK GG w ramach projektu racjonalizatorskie-
go zaproponowały rozpoczęcie samodzielnej produkcji trolejbusów5. Mimo to mi-
nisterstwo odpowiedzialne za nadzorowanie komunikacji miejskiej nie przychyliło 
się do propozycji, utrzymując, że najlepszą drogą pozyskiwania taboru jest import 
z zaprzyjaźnionych krajów. Jednocześnie nie przedłużono umowy z Czechosłowacją, 
co wpłynęło na dekapitalizację istniejącego taboru i jego degradację oraz spadek liczby 
eksploatowanych pojazdów (J. Kaczmarczyk, 1994). 

Rok 1972 rozpoczął najgorszy okres w powojennej historii funkcjonowania ko-
munikacji trolejbusowej w Gdyni. W wyniku podjęcia prac przy modernizacji ulicy 
Marchlewskiego (obecnie ulica Janka Wiśniewskiego), pod pozorem tymczasowości 
zlikwidowano połączenie trolejbusowe z Oksywiem. Wycofano także linię nr 23 ob-
sługującą Stocznię im. Komuny Paryskiej, jednocześnie likwidując całą infrastrukturę. 

r 

W następnym roku przeniesiono trakcję trolejbusową z ulicy Śląskiej na ulicę 
Warszawską, co związane było z budową nad ulicą Podjazd, w ciągu ulicy Śląskiej, 
Wiaduktu Pokoju. Wprowadzone rozwiązanie, mające charakter tymczasowy utrzyma-
ło się do dziś (2008 r.). W tym samym posunięciu wycofano jednak trolejbusy z obsługi 
ulicy Podjazd, a siatka połączeń składała się zaledwie z trzech linii: 
• linia nr 21: Plac Konstytucji (dworzec kolejowy) - Sopot (ul. Reja), 

r 

• linia nr 22: Plac Kaszubski - Świętojańska - Warszawska - Chylonia (dworzec 
kolejowy), 

5 Dotychczas w Polsce nie produkowano trolejbusów, co w znacznej mierze przyczyniło się do 
problemów taborowych w przedsiębiorstwach eksploatujących ten środek transportu. 
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linia nr 25: Plac Kaszubski - Świętojańska - Warszawska - Grabówek. 
W 1975 r. połączono wszystkie przedsiębiorstwa komunikacyjne województwa 

gdańskiego tworząc Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gdańsku 
(WPK). W 1976 r. opracowano w WPK projekt likwidacji komunikacji trolejbusowej 
w Gdyni do 1978 r. Systematycznie zwiększała się liczba autobusów w gdyńskim od-
dziale WPK (do 241 sztuk, przy 49 trolejbusach) (M. Gromadzki, M. Józefowicz, 
2003). Projektu jednak nie udało się zrealizować, do czego przyczyniły się głównie 
trudności energetyczne oraz częściowo względy ekologiczne. Największym proble-
mem w funkcjonowaniu sieci trolejbusowej w Gdyni były braki taborowe związane 
z zerwaniem przez polskie władze umowy na dostawy trolejbusów przez Czechosłowa-
cję. W wyniku katastrofalnej sytuacji gdyńskiego taboru trolejbusowego przygotowano 
projekt budowy trolejbusów we własnych warsztatach na bazie nadwozia produkowane-
go w Polsce autobusu Jelcz - Berliet Pr11OU oraz dostępny osprzęt elektryczny firmy 

V 

ELTAz Łodzi i silniki z kasowanych trolejbusów Skoda (J. Cypel, 1982). W rezultacie 
podjętych działań zbudowano dwa prototypowe trolejbusy, z czego pierwszy został 
zaprezentowany na wystawie taboru komunikacji miejskiej w Gdańsku. Rozwiązaniem 
tej konstrukcji był projekt, który wykonano w 1976 r., przy współpracy z Politechniką 
Gdańską, zakładający budowę nowego trolejbusu z wykorzystaniem nadwozia skaso-

w 

wanego autobusu Skoda SM11. Pojazd miał być wyposażony w najnowocześniejszy 
na owe czasy napęd impulsowy (M. Gwiazda, 1984; J. Kaczmarczyk, 1994). Na pozio-
mie administracji centralnej nie wykazano zainteresowania nowymi konstrukcjami 
i możliwością ograniczenia kosztów taboru przez produkcję krajową. Zdecydowano 

o imporcie trolejbusów radzieckich, które prezentowały gorszy poziom rozwiązań 
i wytrzymałości niż trolejbusy skonstruowane w Gdyni. W 1975 r. WPK otrzymało 

dwa pierwsze trolejbusy ZIU 9, a w październiku 1976 r. kolejną partię 20 sztuk. Projekt 
odbudowy parku taborowego w Gdyni zakładał dostawę w latach 1976 - 1980 łącznie 
90 trolejbusów radzieckich. 

Opierając się na planie przyjętym przez ministerstwo, podjęto w Gdyni prace 
remontowe i modernizacyjne w zakresie trakcji trolejbusowej. Wykonano pierwsze 
prace zmierzające do rekonstrukcji sieci trolejbusowej w ciągu ulicy Wielkopolskiej 
do Małego Kacka (zawieszonej w 1974 r.), oraz do pętli przy Stoczni im. Komu-
ny Paryskiej, gdzie sieć ta została całkowicie zdjęta w 1972 r. Planowane dostawy 
nowych trolejbusów opóźniały się, co wpłynęło negatywnie na stan gdyńskiego tabo-
ru, dodatkowo spotęgowany zaniechaniem sprowadzania części zamiennych do nadal 
eksploatowanych trolejbusów czechosłowackich. Taka decyzja wymusiła wewnętrzny 
„kanibalizm", kasowano jedne trolejbusy, aby inne mogły pozostać sprawne. W wyniku 
takiej działalności liczba pojazdów w inwentarzu gdyńskiego oddziału WPK spadła 
do 41 sztuk w 1978 r. Następstwem tego była konieczność czasowego zawieszenia 
eksploatacji linii trolejbusowej nr 21 i wprowadzenie do jej obsługi autobusów. Pro-
blemy z dostawą nowych pojazdów, a także części do wozów już eksploatowanych 
zmobilizowały gdyńskie warsztaty trolejbusowe w połowie lat siedemdziesiątych 
do zintensyfikowania prac nad budową własnych pojazdów. Dzięki przychylnej de-
cyzji ministerstwa odpowiedzialnego za transport zbiorowy rozpoczęto prace kon-
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strukcyjne partii 20 trolejbusów. W latach 1980 - 1982 zbudowano całą partię trolej-
busów, które w znacznej mierze przyczyniły się do poprawy wizerunku komunikacji 
trolejbusowej. 

2.4. Okres ponownego rozwoju, 1981 - 1998 
Budowa własnych trolejbusów oraz import w latach 1975 - 1985 103 trolejbusów 

ZIU 9 spowodowały przywrócenie w 1979 r. zawieszonej trasy do Sopotu, a także uru-
chomienie jej wzmocnienia w postaci linii 29 na trasie z Placem Konstytucji do Orłowa 
(9 marca 1981 r.). W kolejnych latach rozwinięto połączenia trolejbusowe począwszy 
od budowy trakcji trolejbusowej w ulicach Jana z Kolna (9 marca 1981 r.), Migały, 
obecnie Wójta Radtkego (13 października 1981 r.). Linie 23 i 29 przedłużono do od-
danego w dniu 21 lipca 1982 r. krańca przy Stoczni im. Komuny Paryskiej. Dostawy 
nowego taboru przyczyniły się do znacznego powiększenia parku taborowego, którego 
stan osiągnął w 1984 r. liczbę 102 trolejbusów (do 2008 r. najwyższy poziom w histo-
rii gdyńskiej komunikacji trolejbusowej). Trolejbusy ZIU sprawiały jednak poważne 
problemy eksploatacyjne, ze względu na ich bardzo słabą konstrukcję i niską jakość 
wykonania. Wiązało się to z utrzymywaniem bardzo dużej rezerwy technicznej. Sys-
tematycznie zwiększająca się liczba trolejbusów umożliwiła uruchomienie kolejnych 
połączeń (M. Józefowicz, M. Gromadzki, 2003). Na początku maja 1983 r. oddano do 
eksploatacji odcinek trakcji trolejbusowej w ulicy Czerwonych Kosynierów (obecnie 
Morska) od ulicy Działdowskiej do Kartuskiej. Na nowy odcinek skierowano trolejbu-
sy reaktywowanej po 11 latach linii 26 z Orłowa. Już w lipcu 1985 r. ponownie prze-
dłużono linię 26 o wybudowany II etap trasy w ulicy Czerwonych Kosynierów do pętli 
w dzielnicy Cisowa Sibeliusa. 

W połowie lat osiemdziesiątych planowano w Gdyni dalszy rozwój połączeń tro-
lejbusowych. Zaowocowało to stworzeniem planów elektryfikacji wielu tras (w tym do 
takich dzielnic jak Pustki Cisowskie, Witomino, Redłowo, Demptowo) oraz nowych 
odcinków do osiedli budowanych w zachodniej części Gdyni (Karwiny, Wielki Kack). 
1 sierpnia 1989 r. oddano do eksploatacji trakcję trolejbusową poprowadzoną w ciągu 
ulicy Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej do nowej pętli przy ulicy Nowowiczlińskiej. 

Istotnym wydarzeniem dla funkcjonowania nie tylko trolejbusów, ale także całej 
komunikacji miejskiej w Gdyni, było podzielenie WPK w Gdańsku na cztery przedsię-
biorstwa miejskie, w tym Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) w Gdyni. 
Istniejące od 1 maja 1989 r. gdyńskie MPK, w którym znalazły się trolejbusy, miało 
jednak poważne problemy finansowe. Zamortyzowany tabor i wysłużona infrastruktura 
spowodowały odejście od planów dalszego rozwoju komunikacji trolejbusowej, a wzrost 
kosztów utrzymania trolejbusów spowodował ograniczenie funkcjonowania tego środka 
transportu (M. Gromadzki, M. Józefowicz, 2004). Pośrednim rozwiązaniem poprawia-
jącym efektywność komunikacji miało być zwiększenie pojemności autobusów i trolej-
busów, a w tym drugim przypadku wprowadzenie pierwszych pojazdów przegubo-
wych. W roku 1990 warsztaty remontowo - naprawcze gdyńskiego MPK oddały do 
eksploatacji pierwszy taki pojazd wyprodukowany na nadwoziu autobusu Ikarus 280 z 
wykorzystaniem aparatury elektrycznej odzyskanej ze skasowanych radzieckich trolej-
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busów ZIU (J. Kaczmarczyk, 1994). 
Ustawa Sejmu Rzeczypospolitej z 8 marca 1990 r. scedowała na miejskie samorządy 

obowiązek utrzymania i organizowania komunikacji miejskiej. W Gdyni poskutkowało 
to przekształceniem MPK w Miejski Zakład Komunikacyjny (MZK) pozostający 
zakładem budżetowym skarbu gminy. Władze Gdyni przygotowały już wówczas we 
współpracy z Wydziałem Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego projekt reor-
ganizacji transportu zbiorowego, który zakładał wydzielenie ze struktur MZK pionu 
odpowiedzialnego za organizowanie i zarządzanie komunikacją miejską (powstały 
w 1992 r. Zarząd Komunikacji Miejskiej) oraz podział pionu eksploatacji MZK na różne 
spółki. Następstwem było wydzielenie do 1998 r. Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobu-
sowej Sp. z o.o. (PKA) (zajezdnia na Pogórzu Dolnym), Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. (PKM) (zajezdnia Kacze Buki), oraz eksploatującego trolejbusy 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. (PKT) (zajezdnia Grabówek). 

Nowa organizacja komunikacji miejskiej pozytywnie wpłynęła na wizerunek tej 
sfery życia miasta. W dniu 5 września 1995 r. przekazano do eksploatacji nową pę-
tlę trolejbusową przy przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej oraz trakcję w ciągu ulicy 
Owsianej - w dzielnicy Cisowa. Jednocześnie przeobrażeniu uległ układ linii trolej-
busowych. Linię 25 skierowano ulicami Morską i Owsianą łącząc pętlę Cisowa SKM 
z Placem Kaszubskim. Powstała także trasa linii 27, najpierw w relacji z Placu Kaszub-
skiego do dworca kolejowego w Chyloni, później do Cisowej (po uruchomieniu 
wyremontowanej trakcji na odcinku ulicy Chylońskiej od Kartuskiej do Owsianej). 

Kolejne zmiany w układzie połączeń nastąpiły 6 maja 1996 r., w dniu uruchomienia 
projektowanej i częściowo wykonanej jeszcze w latach osiemdziesiątych, trasy do 
Pustek Cisowskich. Z Placu Kaszubskiego przez ulice 10 Lutego, Podjazd, Morską, 
Chylońską i Kartuską uruchomiono do pętli przy ulicy Chabrowej nową linię 28. Drob-
nym korektom ulegały także trasy linii 23, 24, 30. Ponadto zawieszono z powodu 
remontów ulicy Chylońskiej linie 22 i 27. Począwszy od 1995 r. gdyńskie PNTKM6 

dostarczało corocznie 6 nowych trolejbusów PNTKM/Jelcz 120MTE, produkowa-
nych w kooperacji z Zakładami Samochodowymi w Jelczu - Laskowicach. 

2.5. Okres usamodzielnienia komunikacji trolejbusowej, od 1998 r. 
Do 31 grudnia 1997 r. komunikacja trolejbusowa pozostawała w Przedsiębiorstw ie 

Komunikacji Miejskiej, dzieląc wspólną zajezdnię w Redłowie z PKM (PKM otrzyma-
ło nową zajezdnię w Kaczych Bukach w 2000 r., a PKT przeprowadziło się do zajezdni 
na Grabówku w 2007 r.). Według K. Szałuckiego i O. Wyszomirskiego (1998) powstanie 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej z dniem 1 stycznia 1998 r. był istotnym 
etapem restrukturyzacji gdyńskiej komunikacji. Od 1998 r. Zarząd Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Trolejbusowej starał się nadrobić zaległości inwestycyjne z lat poprzed-

6 Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni to kolejny 
wydzielony w ramach reorganizacji zapoczątkowanej w 1992 r. podmiot. PNTKM powstało na 
bazie wydzielonych z MZK warsztatów remontowych, a ich główną sferę działalności miały tworzyć: 
produkcja i remonty trolejbusów oraz remonty autobusów. 
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nich, poprzez remonty taboru (wykonywane w PNTKM) oraz trakcji trolejbusowej 
(J. Bogusławski i inni, 1998). Niezwykle istotne stały się remonty trakcji trolejbuso-
wej. W badaniach marketingowych, które ZKM wykonywał cykliczne co dwa lata od 
1994 r., negatywnie postrzegano trolejbusy w Gdyni przez pryzmat dużej awaryjności 
odbieraków prądu, a co za tym idzie przestojów i opóźnień. Przez wprowadzenie 
nowoczesnych czeskich rozwiązań promowanych przez producenta (firmę Elektroline), 
zdecydowanie odwrócono ten niekorzystny wizerunek. Nowoczesne zwrotnice siecio-
we sterowane drogą radiową, umożliwiały przejazd bez zmniejszania prędkości, 
podobnie zjazdy i krzyżówki7. Prowadnice łukowe montowane na zakrętach umożli-
wiały pełną płynność współpracy odbieraka prądu z przewodami sieci trakcyjnej 
(M. Józefowicz, O. Wyszomirski, 2004). 

Poza remontami taboru nadal odtwarzano park pojazdów przez zakupy u lokalnego 
producenta oferującego nieco przestarzałe trolejbusy średniopodłogowe, nieprzysto-
sowane dla osób niepełnosprawnych, oraz wyposażone w nieekonomiczne rozwiązania 
napędowe pochodzące z lat siedemdziesiątych. Trolejbusy produkowane przez PNTKM 
w latach dziewięćdziesiątych niewiele różniły się od pojazdów produkowanych w latach 
osiemdziesiątych przez słupskie KPNA, a nawet od z serii 20 trolejbusów wykonanych 
w gdyńskich warsztatach w latach 1980 - 1982. 

W związku z potrzebą poprawy stanu taboru trolejbusowego w Gdyni poprzez od-
twarzanie ilościowe, ale także jakościowe, zdecydowano się w 1999 r. na zbudowanie 
w PNTKM (z przeznaczeniem dla PKT) trolejbusu niskowejściowego opartego o nad-
wozie Jelcza Ml21 oraz napęd chopperowy8 produkowany w kooperacji przez Instytut 
Elektrotechniki w Warszawie i łódzki Woltan. Powstał w ten sposób trolejbus PNTKM/ 
Jelcz M121 MT (ryc. 1). Nowy trolejbus pozwalał na oszczędności energetyczne po-
przez odzysk energii do sieci trakcyjnej w trakcie hamowania9. Niestety ze względu 
na niezbyt ergonomiczne wnętrze nowego trolejbusu (niska podłoga przebiegała wy-
łącznie między I i II drzwiami oraz dwa stopnie i wysoki przebieg podłogi między II i 
III drzwiami) powstał zaledwie jedyny prototypowy egzemplarz dla Gdyni. Poza tym 
trolejbusem PNTKM, starając się o nowych klientów, wyeksportowało w 2001 r. drugi 
taki pojazd do Kowna na Litwie (J. Cisłak, 2003). 

Przychylność władz miasta oraz organizatora komunikacji miejskiej w Gdyni dla 
trolejbusów pozwalała na dalszy rozwój połączeń. 6 grudnia 1999 r. zostały urucho-
mione dwie nowe linie: 
- nr 20: Pl. Kaszubski - 10 Lutego - Cisowa SKM, 
- nr 27: Karwiny „Euromarket" - Warszawska - Cisowa SKM. 

7 W sieci trakcji trolejbusowej wykorzystuje się rozjazdy, zjazdy i skrzyżowania sieciowe 
umożliwiające zmianę kierunku jazdy. 
8 Napęd chopperowy stosowany w pojazdach komunikacji miejskiej zasilanych energią elektryczną 
charakteryzuje się dużą energooszczędnością, płynnym rozruchem i hamowaniem oraz możliwością 
zwrotu energii hamowania do sieci trakcyjnej. 
9 Hamowanie odzyskowe możliwe jest przy zastosowaniu napędów przekształtnikowych oraz 
falowników. Silnik trolejbusu podczas hamowania staje się swoistą prądnicą i umożliwia zwrot 
„wyprodukowanej" energii do sieci trakcyjnej. 

255 



256 Rocznik Gdyński nr 22 

Rye. 1. Niskowejściowy trolejbus PNTKM/Jelcz Ml2IMF. 
r 

Źródło: K. Jacobson. 

Kolejne znaczące wydarzenia w komunikacji trolejbusowej przyniósł rok 2001, 
w którym w ramach inwestycji drogowych związanych z budową trasy Drogi Różowej 
zbudowano nową pętlę trolejbusową na Węźle im. F. Cegielskiej. Poza nową pętlą 
ważnym wydarzeniem było oddanie do eksploatacji najpierw prototypowego, a następ-
nie kolejnych trzech trolejbusów niskopodłogowych Solaris Trollino 12T (ryc. 2), 
będących nowością nie tylko w Gdyni, ale i na całym świecie. Równolegle z gdyńskim 
PNTKM dwa trolejbusy przegubowe GANZ/Solaris Trollino 18 zbudował na potrzeby 
ryskiej sieci trolejbusowej węgierski wykonawca, nieistniejąca już firma GANZ Tran-
selektro Traction Electrics (J. Goździewicz, 2001; G. Rutka, 2001). 

Podpoznański producent autobusów Solaris Bus&Coach (wcześniej Neoplan 
Polska) dostrzegając potrzeby rynku trolejbusowego zwrócił się ku produkcji taboru 
dla tego rodzaju transportu. Niewielkie możliwości finansowe i produkcyjne gdyńskiego 
PNTKM uniemożliwiły dalszy rozwój współpracy. Mimo to Solaris z innymi współ-
producentami produkuje trolejbusy dla licznych sieci w całej Europie (M. Józefowicz, 
M. Połom, 2004). Po zaprzestaniu produkcji trolejbusów przez gdyńskie PNTKM wła-
dze Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej zmuszone zostały do wprowadzenia 
innego typu trolejbusów marki Solaris. Wśród dostępnych dwóch rozwiązań (węgierski 
GANZ i czeskie DPO10) skierowano się ku pojazdom czeskim. Pierwszy taki trolejbus 
(Solaris Trollino 12AC) wyjechał na ulice Gdyni 22 września 2003 r. z okazji 60. 

10 DPO. Dopravni podnik Ostrava a.s., przedsiębiorstwo komunikacyjne w Ostrawie (Czechy), 
które od 2002 r. produkuje trolejbusy w oparciu o nadwozia pochodzące z Solarisa. 
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Ryc. 2. Niskopodłogowy trolejbus Solaris Trollino 12T zbudowany w gdyńskim 
PNTKM. 

Źródło: M. Bartłomiejczy k. 

rocznicy uruchomienia trakcji trolejbusowej (M. Gromadzki, M. Józefowicz, 2003). 
W 2003 r. PKT posiadało około 80 trolejbusów, z czego 6 niskopodłogowych oraz 

1 historyczny, sprowadzony z Warszawy - trolejbus Saurer 4TIILM (ryc. 3) 
(J. Goździewicz, 2003). 

Ryc. 3. Trolejbus Saurer 4TIILM. 
r 

Źródło: B. Milczarczyk 
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Niewielka liczba pojazdów niskopodłogowych w ogólnej liczbie trolejbusów pozo-
stających w dyspozycji PKT wywołała szeroką dyskusję wśród osób zajmujących się 
w Gdyni transportem zbiorowym. 

W grudniu 2003 r. podjęto starania związane z powiększeniem liczby pojazdów 
przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych poprzez zabudowę używa-
nych autobusowych nadwozi posiadanych po skasowanych trolejbusach z napędem 
elektrycznym (M. Połom, 2005). Podjęcie takiej decyzji związane było z ryzykiem 
powodzenia przedsięwzięcia. Brak środków na zakup odpowiedniej liczby fabrycznie 
nowych trolejbusów zmusił jednak władze PKT do działań radykalnych. Dodatkowym 
elementem mobilizującym były nie najlepsze wyniki badań opinii publicznej dotyczące 
postrzegania komunikacji trolejbusowej (obie spółki komunalne eksploatujące autobusy 
PKA i PKM posiadały prawie 100% taboru niskopodłogowego) (por. M. Gromadzki, 
J. Wensierski, 2004). Budowa pierwszego trolejbusu opartego o wyselekcjonowane 
nadwozie Mercedes Benz 0405N trwała ponad 3 miesiące, a prezentacja gotowego 
trolejbusu odbyła się 6 grudnia 2004 r. (ryc. 4). Do końca marca 2008 r. powstało dzie-
więtnaście takich trolejbusów, a dwudziesty znajdował się w produkcji. 

Ryc. 4. Dziesiąty niskopodłogowy trolejbus zbudowany na nadwoziu Mercedesa 
w PKT. 

r 

Źródło: M. Połom. 

2.6. Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni 
Kolejny ważny etap w funkcjonowaniu komunikacji trolejbusowej rozpoczął 

w 2004 r., gdy za namową Zarządu Komunikacji Miejskiej, gdyńska Rada Miasta 
uchwaliła Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego w Gdyni na lata 
2004 - 2013. Projekt w znacznej mierze dotyczy komunikacji trolejbusowej. Zintegro-
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wany program rozwoju zakłada, iż poprzez inwestycje w postaci budowy nowych tras 
oraz otwierania nowych połączeń, udział tej formy transportu wzrośnie z 26% do 35% 
w przejazdach publicznego transportu drogowego (J. Bogusławski, 2006). 

Plan zakłada: 
wzrost długości tras trolejbusowych z 36,4 km do 53,7 km, 

• wzrost liczby trolejbusów w ruchu z 64 do 85, 
wymianę taboru trolejbusowego na niskopodłogowy. 

Władze Gdyni przyjęły program rozwoju w 2004 r. Projekt powstał pod nazwą 
„Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni", i zakładał w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego11 otrzymanie dofi-
nansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Gdyński projekt uzyskał 
bardzo wysoką ocenę komisji sterującej i stał się jednym z pierwszych finansowanych 
w ramach ZPORR. Przedmiotem projektu rozpisanego na lata 2005 - 2006 były: 

budowa nowej zajezdni trolejbusowej w dzielnicy Grabówek wraz z zadaszo-
nymi placami postojowymi przeznaczonymi na 90 trolejbusów, 
budowa nowych tras trolejbusowych o łącznej długości 10,6 km do Dąbrowy, 
Dąbrówki, Kaczych Buków i w ulicy Zakręt do Oksywia, 

• budowa nowej pętli trolejbusowej w Kaczych Bukach, 
zakup 10 niskopodłogowych trolejbusów. 

Całkowita wartość projektu wynosiła 53 276 718 złotych, a Gdynia otrzymała ok. 
25 milionów złotych dotacji (T. Dyr, 2006). Po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego co do finansowania gdyńskiego projektu, jego realizacja 
zakończyła się w dwa lata od podpisania 10 marca 2005 r. umowy z generalnym wyko-
nawcą. Ostatnim etapem projektu było oddanie do eksploatacji zajezdni trolejbusowej 
27 kwietnia 2007 r. Przed wybudowaniem zajezdni uruchomiono dwie nowe trasy tro-
lejbusowe. Jako pierwszą oddano do użytku trakcję trolejbusową w dzielnicy Dąbrowa 
w dniu 19 grudnia 2005 r. Na nową trasę wprowadzono reaktywowaną po kilku latach 
przerwy linię nr 24, dziesiątą linię w komunikacji trolejbusowej (ryc. 5). 

Po ośmiu miesiącach budowy oddano do eksploatacji drugą budowaną trasę, bie-
gnącą ulicami Rdestową, Chwaszczyńską oraz Starochwaszczyńską do nowej pętli 
zlokalizowanej w Kaczych Bukach. Na uruchomioną 7 sierpnia 2006 r. nową trasę 
skierowano trolejbusy linii 23, 27 oraz nową linię nr 31, która zastąpiła linię autobu-
sową nr 121. 

11 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPRTP) to część Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. ZPORR funkcjonujący w latach 2004-2006 miał na celu 
umożliwienie uzyskania przez beneficjentów, jakim były polskie miasta, subwencji na cele zapisane 
w programie. Gdynia otrzymała dofinansowanie do projektu komunikacyjnego w ramach I 
Priorytetu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności 
regionów, a bardziej szczegółowo, w ramach Działania 1.6: Rozwój transportu publicznego w 
aglomeracjach (por. www.zporr.gov.pl). 
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Ryc. 5. Uruchomienie połączenia trolejbusowego do dzielnicy Dąbrowa, 2005 r. 
r 

Źródło: M. Połom. 

Różnica w relacjach obu połączeń polegała na przedłużeniu linii 31 z Orłowa (gdzie 
kończyła się autobusowa linia nr 121) do Sopotu. Unia Europejska w ramach fun-
duszy strukturalnych umożliwiła władzom Gdyni wykonanie niezwykle korzystnych 
połączeń komunikacyjnych do dzielnicy o znacznej liczbie mieszkańców, z zachowa-
niem dbałości o stan środowiska naturalnego. Nie jest to bez znaczenia, gdyż zarówno 
Dąbrowa jak i Kacze Buki usytuowane są w bliskości Trójmiejskiego Parku Krajo-
brazowego. Projekt „Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni" jest 
pierwszym wykonanym etapem planów zawartych w ZPRTP. Po zamknięciu okresu 
budżetowego Unii Europejskiej w roku 2006 znane były już możliwości, jakie przy-
niesie okres 2007 - 2013. Należy mieć nadzieję, że także i tę szansę władze Gdyni wy-
korzystają. W 2008 r. przygotowany został rozbudowany w stosunku do poprzedniego 
projekt, o wartości ponad 98 mln zł. 

2.7. Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze 
Metropolitalnym Trójmiasta 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. otrzymało, jako beneficjent 
końcowy, współfinansowanie projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicz-
nego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta" z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego finansowanego przez Unię Europejską. Dofinansowanie wynosiło 70% 
wartości kosztów kwalifikowanych, a całkowita wartość projektu ponad 98 mln zł. 
Przedmiotem projektu była przebudowa sieci trakcyjnej w ciągu ulic Al. Zwycięstwa 
w Gdyni (ryc. 6), Al. Niepodległości w Sopocie wraz z pętlą trolejbusową przy ul. 
Reja, budowa 4 nowych podstacji trakcyjnych, przebudowa 5 istniejących podsta-
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cji trakcyjnych, budowa centrum zdalnego sterowania podstacji wraz ze zdalnym 
sterowaniem odłącznikami oraz zakup 25 nowych trolejbusów niskopodłogowych 
(ryc. 7). 

Ryc. 6. Schemat trakcji trolejbusowej w Gdyni. 
r 

Źródło: M. Beister, M. Połom. 

Rozpoczęcie realizacji drugiego, gdyńskiego projektu rozwoju komunikacji trolej-
busowej nastąpiło wraz z podpisaniem umowy o współfinansowaniu ze środków unij-
nych z Marszałkiem Województwa Pomorskiego w dniu 26 stycznia 2010 r. Przewiduje 
się, że zakończenie rzeczowe realizacji projektu nastąpi do 31 października 2011 r., 
a zakończenie finansowe do 30 grudnia 2011 r. 

W wyniku realizacji projektu „Rozwój proekologicznego transportu publiczne-
go na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta" ulegnie znaczącej poprawie układ za-
silania trakcji trolejbusowej na obszarze Gdyni i Sopotu, trakcja trolejbusowa na 
głównym ciągu ulicznym obu miast oraz wzrośnie liczba nowoczesnych, energo-
oszczędnych trolejbusów niskopodłogowych przyjaznych dla osób niepełnospraw-
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nych i starszych. Tym samym komunikacja trolejbusowa w Gdyni stanie się jedną z 
najnowocześniejszych w Europie i będzie mogła stanowić wzorzec dla innych miast 
w zakresie utrzymaniai rozwoju nowoczesnego środka transportu zbiorowego przy-
jaznego środowisku. 

Ryc. 7. Niskopodłogowy trolejbus Solaris Trollino 12 M. 
r 

Źródło: M. Połom. 
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