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znak: ZTM/510-likwidacja/01/2013 
 
dotyczy:  potencjalnej likwidacji popularnej wśród pasażerów linii 510. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 

 
 Ze zdziwieniem przeczytałem, że ZTM planuje ze względu na oszczędności 
jednak zlikwidować linię 510, która regularnie przewozi przynajmniej 30 – 50 i więcej 
pasażerów w każdym kursie, podczas gdy zachowuje się z niezmienioną częstotli-
wością kursowanie linii tramwajowej nr 2, która przewozi maksymalnie 30 pasażerów 
w każdym kursie i to jedynie w godzinach szczytu. 
 Podzielam spostrzeżenia ZTM, że linia 510 w Al. Jana Pawła II stoi w korkach, 
co rzutuje na jej regularność kursowania na całej trasie. Jestem w stanie także za-
aprobować argument, że linia 510  dubluje komunikację szynową w Al. Jana Pawła II 
i obie powyższe przesłanki sprawiają, że linia 510 w Alei Jana Pawła II nie jest zbyt-
nio oblegana przez pasażerów za wyjątkiem godzin wieczornych i weekendów. 
 
 Nie jestem jednak w stanie zrozumieć i stanowczo sprzeciwiam się całkowitej 
likwidacji linii 510 na odc.: Nowodwory – rondo Babka (obecnie: Rondo Zgrupowania 
AK Radosław), na którym linia ta jest najlepiej wykorzystywana. 
 ZTM argumentuje, że linia 510 likwidowana jest z powodu dublowania lini i 
tramwajowych (na odcinku 6 kilometrów), a relacje o bsługiwane przez lini ę 510 
zostan ą przejęte przez inne linie, m.in. 17, 37 i 518. Tak to wyg ląda w teorii. W 
praktyce likwidacja linii 510 poci ąga za sob ą brak mo żliwo ści korzystania z linii 
tramwajowych, gdy ż likwidacj ę zaplanowano od 1 czerwca w … środku okresy 
remontowego torowiska tramwajowego pomi ędzy ul. Słowackiego, a pl. Grun-
waldzkim. W ten sposób ZTM zach ęca pasa żerów likwidowanej linii 510 do ko-
rzystania z niekursuj ących (co najmniej do 30 czerwca br) linii tramwajow ych!  



 W zaistniałej sytuacji proponuję w ramach oszczędności (jeśli są konieczne) 
jedynie skrócić linię 510 do CH Arkadia (nowa trasa: Nowodwory – CH Arkadia), co 
zostanie pozytywnie odebrane przez pasażerów, a przede wszystkim nie spowoduje 
uszczerbku na wizerunku władz miasta (wspomniana propozycja przesiadki do nie-
kursujących tramwajów). Po skróceniu linii należy przeprowadzić badania frekwencji 
na linii 510 i dopiero na ich podstawie podejmować decyzje o dalszym losie tej 
poularnej wśród pasażerów linii autobusowej. 
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