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W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 6 września 2011 roku uprzejmie
informuję, że nowa linia tramwajowa 33 Plus "przejęła" pracę przewozową linii 12
jednakże do czasu przebudowy pętli na Sępolnie kursować będzie do pętli przy
Stadionie Olimpijskim.

Z uwagi na pełne wykorzystanie przepustowości przystanków tramwajowych i
autobusowych na Rondzie Regana nie ma możliwości zlokalizowania na nim przystanku
końcowego dla linii 115.

Odnośnie przesiadki z autobusu 115 na tramwaj 33 Plus informuję, że do
komunikacji z tramwajem 33 Plus służą linie tramwajowe 9 i 17 (proponowanym
miejscem na dokonanie przesiadki jest przystanek Kochanowskiego, gdzie oprócz
tramwajów 9 i 17 zatrzymują się także: tramwaj 33 Plus oraz autobusy: D, 116, 131,
141, 331, 911 i 921). Natomiast przesiadka z autobusu 115 została zaplanowana na
przystanku Kliniki, gdzie zatrzymują się także tramwaje 1, 2, 4 i 10 oraz autobusy
145 i 146.

Chcę jednocześnie przypomnieć, iż komunikacja zbiorowa w każdym dużym
mieście oparta jest na systemie przesiadek i nie ma możliwości zapewnienia
podróżnym bezpośrednich połączeń na wszystkich wnioskowanych trasach.

Pragnę powiadomić Państwa, iż w przyszłym roku, planowane jest zwiększenie
częstotliwości kursowania linii tramwaju 33 PLUS. W związku z tym przesiadka z
tramwaju linii 9 i 17 na tramwaj linii 33 PLUS stanie się wygodniejsza, gdyż czas
oczekiwania na ten tramwaj zostanie istotnie skrócony. Ponadto po zakończeniu
remontu Mostów Młyńskich tramwaje linii 9 i 17 wrócą na swoje stałe' trasy dzięki
czemu komunikacja Sępolna z centrum miasta znacznie się poprawi.
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