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Pan Eugeniusz Pryczkowski
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Kartuskiego

W uzupełnieniu odpowiedzi na interpelację złożoną na XXI sesji Rady Powiatu Kartuskiego
w dniu 28 sierpnia 2020 r. odnośnie pkt. 2 przedstawiam co następuje:
Niniejszy temat jest znany Zarządowi Powiatu i podobne problemy występują w innych
miejscowościach naszego powiatu. W przedmiotowej sprawie prowadzone były rozmowy
z przedstawicielami firmy P.A. Gryf na temat wskazanego problemu.
W ostatnich latach linia 810 została zaktualizowana przez przedsiębiorcę i zmieniła swój
przebieg omijając miejscowość Dąbrowa. Przedsiębiorca swoją decyzję tłumaczy sytuacją rynkową
i wynikiem ekonomicznym. Z analizy sytuacji rynkowej wynika, że większe zapotrzebowanie
pasażerów jest na trasie przez miejscowość Pępowo. Na trasie linii 810 znajduje się przystanek w
miejscowości Miszewo i jest on usytuowany na początku wsi. Projektowana linia nie może
obejmować dużej ilości miejscowości, ponieważ znacząco wydłużyłby się czas dojazdu
mieszkańców do określonej miejscowości.
Miejscowość Miszewo jest znakomicie skomunikowana, ponieważ przebiega przez nią linia
„Z” ZKM Gdynia - autobusy w szczycie przejeżdżają praktycznie co pół godziny, a poza godzinami
szczytu co godzinę w kierunku Żukowa. Pasażer może dojechać np. do Żukowa wsiąść do pociągu
PKM i np. dojechać do Kartuz.
Mieszkaniec Dąbrowy musi niestety przejść kilkaset metrów i wsiąść do autobusu linii 810
i ma możliwość dojechania np. do Przodkowa.
Uruchomienie nowej linii autobusowej nie jest możliwe ze względu na wysoki kaszt realizacji
tego zadania. Temat skomunikowania miejscowości Powiatu Kartuskiego jest często poruszany przez
mieszkańców w związku z likwidacją tzw. linii deficytowych. Na uwagę zasługuje fakt, że tylko
Gmina Żukowo dofinansowuje transport publiczny w kwocie ponad 3 mln złotych.
W opisanej sytuacji mieszkańcy gminy Żukowo nie są pozbawieni dojazdu do szkół i miejsc
pracy.
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