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Początki komunikacji
trolejbusowej w Gdyni

Dynamiczny rozwój Gdyni w latach 20.
ubiegłego wieku sprawił, że koniecznością
stało się uruchomienie komunikacji miejskiej.
Już pod koniec 1927 r. prywatna firma Szan-
drach i Czarnowski uruchomiła pierwsze po-
łączenie autobusowe, a komunalne linie po-
wstały w 1929 r. Wprowadzenie komunikacji
trolejbusowej po raz pierwszy rozważano
w 1930 r., gdy okazało się, że autobusy z sil-
nikami benzynowymi są drogie w eksploata-
cji. Przeprowadzono analizy i konsultacje,
w szczególności dotyczące relacji cen paliw
płynnych i energii elektrycznej, które przesą-
dziły jednak o zakupie nowych autobusów
z silnikami Diesla.

Do pomysłu uruchomienia w Gdyni ko-
munikacji trolejbusowej powrócono w cza-
sie drugiej wojny światowej. Tabor autobu-
sowy w trakcie działań wojennych został
w znacznej części zniszczony, a wszystkie
sprawne pojazdy zarekwirowano na potrze-
by wojska. Zwiększały się także trudności

z zaopatrzeniem w paliwa płynne. To spowo-
dowało, że w 1942 r. rozpoczęto budowę sie-
ci trakcyjnej i podstacji zasilających przyszłe
linie trolejbusowe. Pierwszy odcinek linii tro-
lejbusowej od Zarządu Miejskiego (obecny
Urząd Miasta) do Dworca PKP w Chyloni od-
dano do eksploatacji 18 września 1943 r. Tra-
sa nienumerowanej linii prowadziła dzisiejszy-
mi ulicami: Świętojańską, 10 Lutego, Podjazd,
Morską i Chylońską do pl. Dworcowego.
W godzinach szczytów przewozowych trolej-
busy kursowały z częstotliwością, co 7,5 mi-
nuty. Jeszcze w 1943 r. linię trolejbusową
przedłużono do nowej pętli przy poczcie
w Orłowie. Obsługiwało ją 11 trolejbusów mar-
ki Henschel i 10 przyczep.

Pierwszą zajezdnię trolejbusową zlokali-
zowano w zajezdni autobusowej przy ul. Der-
dowskiego w śródmieściu Gdyni. Poważną
przerwę w eksploatacji trolejbusów spowo-
dowały działania wojenne w marcu 1945 r.,
w wyniku których zdewastowano sieć trak-
cyjną, a pojazdy poważnie uszkodzono
i w dużej części wywieziono poza Gdynię.

Komunikację trolejbusową reaktywowa-
no dopiero w 1946 r. Najszybciej ruch trolej-
busów przywrócono na 1,5 km odcinku
ul. Świętojańskiej, od zajezdni przy ul. Der-
dowskiego do Zarządu Miejskiego. Kursowały
na niej 3 odbudowane trolejbusy marki Hen-
schel. Następnie przedłużono linię trolejbu-
sową do Orłowa, już jako linię 11, oraz odda-
no do użytku pętlę na pl. Kaszubskim. Kolejną
linię trolejbusową nr 12, na trasie z pl. Kaszub-
skiego do Chyloni, uruchomiono w dniu
2 października 1946 r. Ze względu na znisz-
czony wiadukt kolejowy nad ul. Podjazd, tra-
sę linii 12 poprowadzono naokoło – ul. Świę-
tojańską i Śląską. Pod koniec 1946 r. eksplo-
atowano 11 trolejbusów.

17 stycznia 1947 r. wydłużono linię tro-
lejbusową z Orłowa do Sopotu. We wrześniu
trolejbusy przeniesiono z zajezdni przy
ul. Derdowskiego do bazy autobusowej przy
al. Zwycięstwa. Eksploatowano wtedy 24 tro-
lejbusy i 3 przyczepy.

W związku z zamierzeniami rozwojowy-
mi gdańskiej komunikacji tramwajowej, aby
uniknąć dublowania numeracji linii, w 1948 r.
przenumerowano gdyńskie linie trolejbusowe.
Linia 11 otrzymała numer 21, a 12 – numer
22. Dzięki intensywnej odbudowie wraków
oraz sprowadzeniu pojazdów z innych miast
(w tym włoskich wielkopojemnych trolejbu-
sów Fiat Tallero z Wrocławia i radzieckich
JTB2 z Warszawy), pod koniec 1948 r. w in-
wentarzu było już 45 trolejbusów.

W 1949 r. oddano do użytku kolejne tra-
sy trolejbusowe. Pozwoliło to uruchomić
nowe linie trolejbusowe: nr 23 – z pl. Konsty-
tucji do Małego Kacka i 24 – z pl. Konstytucji
do Oksywia Dolnego. W tym samym roku
wprowadzono do eksploatacji 13 nowocze-
snych, francuskich trolejbusów marki VETRA.

Kolejna zmiana w układzie tras linii trolej-
busowych nastąpiła w połowie 1955 r. Po
odbudowie wiaduktu kolejowego nad ul. Pod-
jazd, zainstalowano pod nim sieć trolejbu-
sową. Jednocześnie oddano do eksploatacji
nowy odcinek sieci z Chyloni do pętli w Ciso-
wej. Pozwoliło to uruchomić linię 25 z pl. Ka-
szubskiego do Cisowej, a linię 22 skrócić od
strony śródmieścia do pętli na Grabówku.

Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel

70 lat trolejbusów w Gdyni
Powstała w 1943 r. gdyńska sieć komunikacji trolejbusowej obchodzi swoje 70-lecie. Jej rozwój można podzielić na etapy
i przedstawić w aspekcie zmian dotyczących układu linii, wykorzystywanego taboru oraz realizowanej pracy eksploatacyjnej.
Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu.

Reaktywowanie komunikacji trolejbusowej po II wojnie światowej (19.03.1946 r.)
Źródło: zbiory Macieja Gwiazdy.
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Jednocześnie uruchomiono linie nocne: 210
na trasie linii 21 oraz 220 – trasą linii 22
z pl. Kaszubskiego do Chyloni i dalej do Cisowej.

Odbudowywany w latach 1946-1950 ta-
bor przedwojenny ulegał w późniejszym okre-
sie stopniowej kasacji. W pierwszym rzędzie
dotyczyło to pojedynczych pojazdów różnych
typów, do których brak było części zamien-
nych. Jako ostatnie skasowano trolejbusy
Henschel, które przez wiele lat były podstawą
gdyńskiej komunikacji trolejbusowej.

Szczytowy okres rozwoju
komunikacji trolejbusowej
w Gdyni

Najlepszy okres w historii gdyńskich tro-
lejbusów rozpoczął się w 1958 r., w którym
wprowadzono do eksploatacji pierwsze fa-
brycznie nowe czechosłowackie trolejbusy
Škoda 8Tr. Podjęto także prace nad budową
nowej zajezdni trolejbusowej, przeznaczonej
na 150 pojazdów, na terenie przyległym do
istniejącej bazy autobusowo-trolejbusowej.

W 1959 r. uruchomiono linię trolejbu-
sową 26, na trasie z pl. Kaszubskiego do
Orłowa, którą trzy lata później przedłużo-
no do pętli na Grabówku. W 1962 r. uru-
chomiono także linię nr 27 z Oksywia Dol-
nego do Małego Kacka. Natomiast w związku

z przebudową głównej arterii komunikacyj-
nej Trójmiasta w Sopocie, w 1961 r. zawie-
szono linię nocną 210.

Od 1962 r. dostawy trolejbusów Škoda 8Tr
zastąpiono dostawami nowocześniejszych
trolejbusów Škoda 9Tr. Trolejbusy te eksplo-

atowano aż do 1979 r. Łącznie do Gdyni spro-
wadzono w omawianym okresie 121 trolejbu-
sów Škoda 8 i 9Tr (42 trolejbusy 8Tr i 79 tro-
lejbusów 9 Tr).

Znaczący rozwój komunikacji trolejbuso-
wej nastąpił w 1964 r. Oddano do użytku nowy

Trolejbus Henschel nr inw. 206 w zajezdni trolejbusowej w Redłowie (1948 r.)
Źródło: zbiory Macieja Gwiazdy.

Trolejbus VETRA nr inw. 306 w zajezdni trolejbusowej w Redłowie (1949 r.)
Źródło: zbiory Macieja Gwiazdy.
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fragment sieci trolejbusowej w północnej
części miasta – odgałęzienie od linii „oksyw-
skiej” prowadzące przez Górne Oksywie do
pętli przy Porcie Wojennym. Uruchomiono
na nim dwie nowe linie okrężne: nr 28 w re-
lacji pl. Konstytucji – Oksywie Dolne – Oksy-
wie Górne – pl. Konstytucji oraz 28 kreślo-
ne, wykonującą pętlę na Oksywiu w prze-
ciwnym kierunku. Nowa trasa była jednoto-
rowa, z mijanką.

Dostawy nowych trolejbusów spowodo-
wały znaczny wzrost liczby tych pojazdów na
ulicach Gdyni. Pod koniec 1965 r. eksploato-
wano już 66 trolejbusów, wyłącznie Škoda 8Tr
i 9Tr. Na istniejącej sieci tworzono różne wa-
rianty połączeń trolejbusowych. Z ważniej-
szych zmian, należy odnotować utworzenie
w 1965 r. linii 29 w relacji pl. Kaszubski – Orło-
wo i przedłużenie linii 23 do Stoczni Komuny

Paryskiej (obecnie Stocznia „Gdynia”) po wy-
budowaniu nowego odcinka sieci, przedłuże-
nie linii 24 do Wzgórza Nowotki (obecnie:
Wzgórze św. Maksymiliana) oraz uruchomie-
nie linii 25 kreślone, przenumerowanej wkrót-
ce na 30, na trasie pl. Kaszubski – 10 Lutego –
Chylonia Dworzec w 1966 r. W 1967 r. zlikwi-
dowano linię 27, której numer w 1970 r. wyko-
rzystano do zastąpienia numeru 28 kreślone.
Przestała także funkcjonować linia nocna 220
i tym samym nocna komunikacja trolejbuso-
wa. Sieć gdyńskiej komunikacji trolejbusowej
w 1967 r. przedstawiono na rys. 1.

Od 1966 r. wszystkie nowo wprowa-
dzone do eksploatacji trolejbusy garażo-
wano na terenie budowanej zajezdni, obok
istniejącej autobusowo-trolejbusowej
w Redłowie, którą w całości przekazano
do użytkowania w 1970 r.

Regres komunikacji
trolejbusowej w Gdyni

Już pod koniec lat 60. pojawiły się w kra-
ju opinie o braku opłacalności i celowości
utrzymywania trolejbusów. Stanowisko takie
przyjęły także instytucje centralne odpowia-
dające za dostawy taboru dla przedsiębiorstw
transportowych. W rezultacie w 1970 r. zakoń-
czono import trolejbusów czechosłowackich,
w zamian zwiększając dostawy krajowych
autobusów. Jedynie w autobusach, jako środ-
kach transportu bardziej elastycznych od tro-
lejbusów, widziano możliwość zaspokajania
rosnących potrzeb przewozowych na obsza-
rach zurbanizowanych. Likwidacji uległy sie-
ci trolejbusowe w Poznaniu, Warszawie, Le-
gnicy, Olsztynie i Wałbrzychu. W Gdyni także
założono stopniowe ograniczanie transportu
trolejbusowego, dlatego też zaniechano mo-
dernizacji sieci przy podejmowanych inwesty-
cjach drogowych.

W 1971 r., z powodu budowy drugiej
jezdni ul. Czerwonych Kosynierów, zlikwido-
wana została pętla na Grabówku (linię 22
przedłużono do ul. Działdowskiej na Lesz-
czynkach, a w 1973 r. do dworca w Chylo-
ni), natomiast w 1972 r., wskutek moderni-
zacji ul. Marchlewskiego, wycofano trolejbu-
sy z tras na Oksywie. Likwidacji uległy wów-
czas linie 24, 27 i 28. Następnie zawieszono
linie 26 i 29, obsługujące odpowiednio Chy-
lonię i Orłowo, z powodu braku wystarcza-
jącej liczby taboru. Linię 23 wycofano ze
Stoczni Komuny Paryskiej, skracając jej tra-
sę do pl. Kaszubskiego.

Przebudowa Węzła Pokoju w 1973 r. spo-
wodowała zmianę tras linii 25 i 30. W kolej-
nym roku zlikwidowano linię 23, a w 1975 r.,
zawieszono kursowanie trolejbusów na linii 30.
W Gdyni w tym czasie funkcjonowały jedynie
trzy linie trolejbusowe: 21 do Sopotu oraz 22
i 25 do Chyloni i Cisowy.

W 1976 r. liczba trolejbusów spadła do
49. Opracowano wówczas plan likwidacji
komunikacji trolejbusowej w Gdyni do
1978 r., z którego jednak wkrótce zrezy-
gnowano ze względów energetycznych
i ekologicznych.

Trudna sytuacja gdyńskiej komunikacji
trolejbusowej skłoniła gdyński zakład Woje-
wódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyj-
nego w Gdańsku do poszukiwań możliwo-
ści produkcji trolejbusów we własnym zakre-
sie. W połowie lat 70. przygotowano projekt
zabudowy nowoczesnego nadwozia autobu-
su Jelcz Berliet PR100U osprzętem elek-
trycznym łódzkiej ELTY i silnikiem z kaso-
wanych trolejbusów Škoda. W wyniku zawią-
zania współpracy pomiędzy Naukową Orga-
nizacją Techniczną, Wojewódzkim Przedsię-
biorstwem Komunikacyjnym w Gdańsku

Trolejbus Škoda 8Tr nr inw. 314 na pętli w Orłowie (1958 r.)
Źródło: zbiory Adolfa Labuhna.

Trolejbusy Škoda 9Tr nr inw. 356, 355 i 357 w zajezdni w Redłowie (1962 r.)
Źródło: zbiory Józefa Spaleniaka
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oraz Jelczańskimi Zakładami Samochodo-
wymi wyprodukowano dwa trolejbusy – pro-
totypy na podwoziu Jelcza PR 110U, z silni-
kami trakcyjnymi z trolejbusów Škoda oraz
elementami standardowego wyposażenia
elektrycznego z tramwajów Konstal 105N.
Rozwinięciem tej konstrukcji było opracowa-
nie i wykonanie przez WPK we współpracy
z Politechniką Gdańską prototypu trolejbu-
su z najnowocześniejszym, jak na owe cza-
sy, silnikiem ze sterowaniem impulsowym.
Trolejbus ten zaprezentowano na Krajowym
Zjeździe Komunikacji Miejskiej, który odbył
się w Gdańsku w 1976 r.

Na szczeblu centralnym nie wykazano
jednak zainteresowania nowymi konstrukcja-
mi trolejbusów z Gdyni, ponieważ uznano, że
korzystniejszy będzie import radzieckich tro-
lejbusów ZIU 9. Pierwsze dwa takie pojazdy
WPK otrzymało już w 1975 r. Kolejna partia
20 trolejbusów sprowadzona została do Gdy-
ni w październiku 1976 r. Opracowanie i przy-
jęcie przez Ministerstwo Administracji, Gospo-
darki Terenowej i Ochrony Środowiska planu
dostawy do Gdyni 90 nowych trolejbusów ra-
dzieckich w latach 1976-80 spowodowało
podjęcie prac remontowych i modernizacyj-
nych w zakresie sieci trakcyjnej.

Po otrzymaniu 20 trolejbusów ZIU, w li-
stopadzie 1976 r., ponownie uruchomiono li-
nię 30. Jednak mniejsze i późniejsze, niż
wcześniej planowano, dostawy nowych po-
jazdów w kolejnych latach, spowodowały
znaczące pogorszenie się sytuacji taborowej
gdyńskiej komunikacji trolejbusowej. Kryzys
pogłębiło zaniechanie importu części do
wciąż eksploatowanych trolejbusów Škoda.
W rezultacie pod koniec 1978 r. liczba trolej-
busów w inwentarzu WPK zmniejszyła się do
41. Z powodu braku dostatecznej liczby tro-
lejbusów zawieszono linię 21, a na jej trasie

uruchomiono linię autobusową. Trolejbusy
kursowały już tylko na liniach 22, 25 i 30 do
Chyloni i Cisowy.

Opóźnienia w dostawach trolejbusów ra-
dzieckich oraz bardzo duża awaryjność już
eksploatowanych jednostek, zmobilizowały
gdyński zakład WPK do zintensyfikowania
prac nad budową trolejbusów we własnym

zakresie. W 1980 r. na nowoczesnym nadwo-
ziu Jelcza Berlieta wyprodukowano w Gdyni
pierwsze trzy trolejbusy Jelcz PR 110 UE.
Stanowiły one początek serii 20 takich po-
jazdów, które zbudowano w WPK w kolej-
nych dwóch latach.

Rewitalizacja komunikacji
trolejbusowej w Gdyni

W pierwszej połowie lat 80. nastąpiło zna-
czące zwiększenie liczby eksploatowanego
w Gdyni taboru trolejbusowego. Było to efek-
tem dostaw trolejbusów radzieckich oraz pro-
dukcji pojazdów we własnym zakresie.
Łącznie w latach 1975-85, sprowadzono do
Gdyni 103 trolejbusy ZIU 9 oraz wyproduko-
wano 20 trolejbusów Jelcz PR 110 UE.

Wskutek zwiększenia stanu taboru, jesz-
cze pod koniec 1979 r. przywrócono kurso-
wanie trolejbusów na linii 21. W 1981 r. uru-
chomiono ponownie linię 29, na trasie
z pl. Konstytucji do Orłowa oraz reaktywowano

Rys. 1. Sieć gdyńskiej komunikacji trolejbusowej (dziennej) w 1967 r.
Źródło: opracowanie Mariusz Józefowicz.

Trolejbus Škoda SM 11 nr inw. 52446 uzy-
skany w rezultacie konwersji używanego au-
tobusu na pętli w Orłowie (1976 r.)
Źródło: zbiory Henryka Biangi.



AUTOBUSY52

linię 23 w relacji pl. Konstytucji – Mały Kack.
Trasy linii 23 i 29 do i z pl. Konstytucji popro-
wadzono nowymi odcinkami sieci – w ciągu
ul. Jana z Kolna i ul. Migały (obecnie ul. Wój-
ta Radtkego). Trasy linii 23 i 29 ponownie
zmieniono w 1982 r., kiedy to wydłużono je
odbudowanym odcinkiem sieci w ul. Mar-
chlewskiego (obecnie ul. Wiśniewskiego)
i Czechosłowackiej do Stoczni Komuny Pa-
ryskiej. W 1985 r. wydłużono trasę linii 21 do
pl. Konstytucji.

Dalsze dostawy trolejbusów radzieckich
spowodowały, że w 1984 r. liczba trolejbu-
sów w inwentarzu WPK wyniosła 102 pojaz-
dy, osiągając najwyższy poziom w historii
gdyńskiej komunikacji trolejbusowej. Syste-
matycznie zwiększający się stan taboru
wpłynął na podjęcie prac przy budowie no-
wych tras trolejbusowych. W 1983 r. odda-
no nowy odcinek sieci w ul. Czerwonych Ko-
synierów w Chyloni od ul. Działdowskiej do
Kartuskiej oraz w ul. Kartuskiej pomiędzy
ul. Czerwonych Kosynierów a Chylońską.
Na ten odcinek wprowadzono reaktywo-
waną po jedenastu latach linię 26 z Orłowa
do Chyloni oraz linię 30, którą poprowadzo-
no okrężnie na trasie: Chylonia – śródmie-
ście Gdyni – Chylonia. W 1987 r. oddany
został do eksploatacji kolejny odcinek trasy
trolejbusowej w ul. Czerwonych Kosynierów,
pomiędzy ul. Kartuską a Osiedlem Sibeliu-
sa w Cisowej, na który skierowano linie 26
i 30. Zawieszono natomiast linię 29.

W połowie lat 80. podjęto przebudowę
ciągu ulic Wielkopolska – Orłowska –
Chwaszczyńska na dwujezdniową, cztero-
pasmową arterię komunikacyjną. Połączo-
no to z przedłużeniem sieci trolejbusowej do

Wielkiego Kacka i Karwin. W przyszłości pla-
nowano intensywny rozwój połączeń trolej-
busowych. Rozpoczęto więc prace przygo-
towawcze do budowy sieci trolejbusowej do
przemysłowej części Wielkiego Kacka.
Wstępnie zaprojektowano też trasy do Pu-
stek Cisowskich, Płyty Redłowskiej i Wito-
mina. Na nową trasę z Małego Kacka do
Wielkiego Kacka i Karwin w 1989 r. skiero-
wano linię 23 i uruchomiono na niej nową
linię szczytową 24 z pl. Konstytucji.

Wobec planów rozwoju komunikacji
trolejbusowej, ważnym zagadnieniem stało
się zapewnienie odpowiedniej liczby tabo-
ru, umożliwiającej obsługę realizowanych
i projektowanych nowych tras. Kilkuletnia

eksploatacja trolejbusów radzieckich poka-
zała ich bardzo wysoką awaryjność, wydat-
nie wpływającą na jakość usług komunika-
cji trolejbusowej i jej koszty. W stosunku do
radzieckich ZIU 9 znacznie lepiej wypadały
trolejbusy Jelcz PR-110UE, zbudowane we
własnym zakresie przez WPK. Doświadcze-
nia eksploatacyjne przesądziły o podjęciu
montażu trolejbusów na nadwoziu Jelcza
PR 110 w Komunalnym Przedsiębiorstwie
Napraw Autobusów „KAPENA” w Słupsku.
Pierwsze dwa takie trolejbusy dostarczono
do Gdyni w 1987 r.

Zmiany organizacyjne i trudna sytuacja
finansowa komunikacji miejskiej wynikająca
z problemów z dostosowaniem się do wymo-
gów gospodarki rynkowej spowodowały
w 1989 r. zawężenie oferty przewozowej przez
zmniejszenie częstotliwości kursowania tro-
lejbusów. Jednym ze sposobów poprawy
efektywności komunikacji trolejbusowej mia-
ło być zwiększenie pojemności eksploato-
wanego taboru, umożliwiające dalsze obni-
żanie częstotliwości kursowania pojazdów.
W 1990 r. w MPK w Gdyni, powstałym z ma-
jątku zlikwidowanego WPK, zmontowano pro-
totypowy trolejbus z wyeksploatowanego au-
tobusu przegubowego Ikarus 280 i aparatu-
ry elektrycznej ze skasowanego trolejbusu
ZIU 9. Pomimo bardzo wysokiej awaryjności
tego trolejbusu w latach 1991-94 wyprodu-
kowano 8 kolejnych takich pojazdów.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie terytorialnym scedowała ciężar zarzą-
dzania komunikacją miejską i jej finansowa-
nia na gminy. W rezultacie władze Gdyni
przeprowadziły przekształcenia i doprowa-
dziły do oddzielenia działalności organizator-
skiej od przewozowej w komunikacji miejskiej,

Trolejbus Jelcz PR 110 wyprodukowany przez MZK w Gdyni nr inw. 10101 na wystawie Krajo-
wego Zjazdu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku (1976 r.)
Źródło: zbiory Macieja Gwiazdy.

Trolejbus ZIU 9 nr inw. 12098 na placu Dworcowym w Chyloni (1994 r.)
Źródło: zbiory Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.
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powołując 1992 r. Zarząd Komunikacji Miej-
skiej w Gdyni jako organizatora, a dwa lata
później własne spółki przewozowe, w tym
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, eks-
ploatujące autobusy i trolejbusy. Jednocze-
śnie wydzielono też spółkę remontową pro-
dukującą trolejbusy – Przedsiębiorstwo Na-
prawy Taboru Komunikacji Miejskiej. Pod
wpływem nowej organizacji komunikacji
miejskiej w Gdyni nastąpiła wyraźna popra-
wa jakości usług i efektywności ekonomicz-
nej jej funkcjonowania.

W 1995 r. oddano do eksploatacji nową
pętlę trolejbusową przy projektowanym przy-
stanku SKM w Cisowej oraz sieć trakcyjną
w ul. Owsianej, łączącej ul. Morską z ul. Chy-
lońską. W związku z czasowym zamknię-
ciem ul. Chylońskiej, na odcinku pomiędzy
dworcem w Chyloni a Cisową, na nową tra-
sę wprowadzono linię 25, uruchamiając jed-
nocześnie linię 27 na trasie: pl. Kaszubski –
Chylonia Dworzec. Po oddaniu do eksplo-
atacji ul. Chylońskiej trasy linii 22 i 27 przed-
łużono z Chyloni do Cisowy. Kolejne zmia-
ny w układzie linii trolejbusowych nastąpiły
w 1996 r., w związku z oddaniem sieci trak-
cyjnej do Pustek Cisowskich. Uruchomiona
została nowa linia 28 z pl. Kaszubskiego do
tej dzielnicy. Ponadto wydłużono trasy linii
22 i 30 z pl. Kaszubskiego do pl. Konstytu-
cji, a kursy linii 24 przedłużono do Stoczni
jako 23, zawieszając tym samym linię 24.
Z powodu uruchomienia linii 28, linię 27
zlikwidowano.

Systematyczne zakupy nowych trolejbu-
sów Jelcz 120M / PNTKM spowodowały
stopniowe ograniczanie zakresu eksploata-
cji trolejbusów radzieckich. W swój ostatni
kurs ZIU 9 wyruszył pod koniec 1997 r.

Funkcjonowanie komunikacji
trolejbusowej w odrębnej
strukturze organizacyjnej

Z dniem 1 stycznia 1998 r., w ramach
dalszej restrukturyzacji gdyńskiej komuni-
kacji miejskiej, powołano Przedsiębiorstwo
Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o., peł-
niącą rolę przewoźnika zatrudnianego przez
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Przedsiębiorstwo to przeprowadziło grun-
towną modernizację sieci trakcyjnej i tabo-
ru. Większość zwrotnic, krzyżówek i zjaz-
dówek sieci wymieniło na nowoczesne,
umożliwiające przejazd lub zmianę toru
jazdy bez konieczności znacznego zmniej-
szania prędkości. Zmodernizowało także

eksploatowany tabor. Nowe i remontowane
Jelcze otrzymywały lżejsze pałąki oraz wy-
godniejsze siedzenia.

W 1999 r. wyprodukowano w PNTKM
w Gdyni dla gdyńskiej komunikacji miejskiej
pierwszy w Polsce częściowo niskopodło-
gowy trolejbus, zabudowując osprzętem
elektrycznym nadwozie autobusu Jelcz
M121. W tym samym roku uruchomiono
dwie nowe linie trolejbusowe: nr 20, w re-
lacji pl. Kaszubski – Cisowa SKM przez
10 Lutego, Morską i Chylońską (jako linię
szczytową) oraz 27, w relacji: Karwiny –
Cisowa SKM.

W 2001 r. wybudowano odgałęzienie sie-
ci trolejbusowej od ul Śląskiej do nowej pętli
Węzeł Franciszki Cegielskiej, spełniającej
funkcję pętli techniczno-awaryjnej, w zamian
za zlikwidowaną pętlę u zbiegu ul. Warszaw-
skiej i Witomińskiej, eksploatowaną od 1973 r.

Pod koniec 2005 r. wprowadzono komu-
nikację trolejbusową do nowej dzielnicy –
Dąbrowy, uruchamiając linię 24 do pętli przy
ul. Miętowej, a rok później przedłużając tra-
sy linii trolejbusowych 23 i 27 do pętli w Ka-
czych Bukach oraz uruchamiając z tej pętli
nową linię 31 jako drugą do Sopotu. Konty-
nuując rozbudowę sieci trolejbusowej,
w 2012 r. wprowadzono do eksploatacji ko-
lejny odcinek przy przystanku SKM Gdynia
Grabówek, tworząc węzeł integracyjny.

Rozwijając nowoczesną komunikację
trolejbusową w Gdyni, przywiązuje się duże
znaczenie do historii. W 2012 r. uruchomio-
no linię historyczną, obsługiwaną przez za-
bytkowe pojazdy, która funkcjonuje w nie-
dziele i święta w okresie od początku maja
do końca października.

Trolejbus Jelcz PR 110T nr inw. 11001 ze sterowaniem impulsowym na ul. Świętojańskiej
(1996 r.)
Źródło: zbiory Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Trolejbus Ikarus 280T nr inw. 14004 na pętli w Cisowej (1996 r.)
Źródło: zbiory Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.
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Rozwój konstrukcji autobusów nisko-
podłogowych umożliwił podjęcie prac nad
trolejbusem w całości niskopodłogowym
(z niską podłogą we wszystkich drzwiach,

bez stopni poprzecznych wewnątrz po-
jazdu). W ich rezultacie cztery takie tro-
lejbusy Solaris Trollino 12T wyproduko-
wała w 2001 r. firma Solaris Bus & Coach

z Bolechowa k/Poznania we współpracy
z łódzkim Voltanem i gdyńskim PNTKM,
które przyjęło nazwę handlową Trobus.
Rozwinięciem tej konstrukcji był wprowa-
dzony do eksploatacji w 2003 r. polsko-
czesko-francuski trolejbus Solaris Trollino
12AC, wyprodukowany w Bolechowie, jako
pierwszy wyposażony w silnik asynchro-
niczny prądu zmiennego.

W latach 2003-2008 wprowadzono do
eksploatacji łącznie 16 fabrycznie nowych
niskopodłogowych trolejbusów Solaris
(w tym 10 współfinansowanych ze środków
unijnych). Od poprzedników różniły się za-
stosowanym rodzajem silnika, wykorzystu-
jącym zmiennoprądowość, umożliwiającą
sprawniejsze poruszanie się w gęstym ru-
chu miejskim przy mniejszym zużyciu ener-
gii. Następnie w latach 2009-2012 zakupio-
no 30 fabrycznie nowych niskopodłogo-
wych trolejbusów marki Solaris z napędem
pomocniczym (w tym 28 współfinansowa-
nych ze środków unijnych).

W 2004 r. PKT rozpoczęło nowatorski
projekt przebudowy używanych nadwozi
autobusowych na trolejbusy. Najpierw do

Trolejbus Jelcz 120MT nr inw. 3371 na ul. Morskiej (2002 r.)
Źródło: zbiory Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Rys. 2. Schemat linii trolejbusowych obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o. (stan na 31.01.2012 r.)
Liczba linii: 12. Liczba wozów w inwentarzu / w ruchu: 81 / 74. Liczba wozokilometrów: 4964 tys. w 2012 r.
Źródło: www. pktgdynia.pl.
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przebudowy wykorzystano niskopodłogo-
we autobusy Mercedes O405N. Łącznie
przebudowano 28 tych pojazdów. Ostat-
nimi przebudowanymi przez PKT autobu-
sami są 2 pojazdy Mercedes Citaro O530
oraz 2 Solaris Urbino. Ostatnich 9 konwer-
towanych trolejbusów wyposażono dodat-
kowo w napęd pomocniczy.

W 2007 r. siedzibę PKT przeniesiono
z Redłowa do nowej zajezdni w Leszczyn-
kach, wybudowanej dzięki pozyskaniu
środków unijnych w ramach projektu roz-
budowy komunikacji trolejbusowej, współ-
finansowanego przez Unię Europejską.
Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, udało
się w kolejnych latach wyremontować sieć
trakcyjną w ciągu ulicy Świętojańskiej oraz
w relacji śródmieście Gdyni – Sopot. Prze-
budowano 5 istniejących podstacji i wybu-
dowano 4 nowe. Ponadto wybudowano
centrum zdalnego sterowania podstacja-
mi i odłącznikami.

W przededniu jubileuszu 70-lecia
gdyńskiej komunikacji miejskiej pod ko-
niec sierpnia 2013 r. w inwentarzu PKT
było 87 trolejbusów, w tym 83 niskopo-
dłogowe i 4 zabytkowe. Na tę liczbę skła-
dały się fabrycznie nowe Solarisy Trollino
(30 pojazdów typu 12M, 16 typu 12AC
i 4 typu 12T), Jelcz M121E (1 pojazd)

oraz skonwertowane Mercedesy O405
(28 pojazdów), Citaro O530 (2 pojazdy)
i Solaris Urbino 12 (2 pojazdy). Zabyt-
kowe trolejbusy eksploatowane przez
PKT to: Saurer 4IILM, wyprodukowany
w 1957 r. i sprowadzony do Gdyni w 2000 r.,
Škoda 9Tr z 1975 r., wprowadzony do

eksploatacji w Gdyni w 2012 r. oraz Jel-
cze eksploatowane od początku w Gdy-
ni (1 typu 120MT z 1994 r. i 1 typu
120MTE z 1999 r.) Sieć trolejbusowa mia-
ła długość 44 km (w tym 3,7 km w Sopo-
cie). Trolejbusy eksploatowano na 13 li-
niach, w tym 1 historycznej.

Trolejbus Solaris Trollino 12AC nr inw. 3040 na ul. Świętojańskiej (2003 r.)
Źródło: zbiory Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Trolejbus Solaris Trollino 12M nr inw. 3023 w zajezdni w Leszczynkach (2010 r.)
Źródło: zbiory Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
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Praca eksploatacyjna
realizowana przez trolejbusy

Praca eksploatacyjna gdyńskiej komu-
nikacji trolejbusowej na przestrzeni lat ule-
gała zasadniczym zmianom. W 70-letniej
historii gdyńskie trolejbusy najwięcej wozo-
kilometrów wykonały w 1971 r. (5 494 tys.).
Milion wozokilometrów w skali roku, gdyń-
ska komunikacja trolejbusowa osiągnęła
już w 1947 r., a więc w rok po jej reaktywo-
waniu po II wojnie światowej (1108 tys.).
W kolejnym roku liczba przejechanych
przez trolejbusy wozokilometrów podwo-
iła się (2328 tys.), a w 1951 r. wynosiła już
prawie 3 mln (2972 tys.).

Liczba wozokilometrów wykonywanych
przez trolejbusy rosła do 1971 r., a następ-
nie zaczęła zmniejszać się ze względu na
likwidację niektórych linii trolejbusowych.
W rezultacie w 1979 r. praca eksploatacyjna
trolejbusów osiągnęła poziom z 1954 r.
Na liniach trolejbusowych wykonano wów-
czas niewiele ponad 2 mln (2270 tys.) wozo-
kilometrów. Od tamtego roku nastąpił ponow-
ny wzrost liczby wozokilometrów, aż do po-
ziomu prawie 5 mln (4849 tys.) w 1983 r. Po
okresie ponownego spadku pracy eksploata-
cyjnej w pierwszym pełnym roku funkcjono-
wania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdy-
ni (1993 r.) gdyńskie trolejbusy wykonały pra-
wie 3,5 mln (3406 tys.). W efekcie zmian
w ofercie przewozowej przeprowadzanych
przez ZKM, liczba wozokilometrów wzrosła
do 4 mln pod koniec lat 90. (4168 tys.
w 1999 r.). Od 2006 r. wyraźnie wzrosła praca
eksploatacyjna wykonywana przez trolejbusy
i w latach 2007-2012 wynosiła prawie 5 mln
rocznie (4964 tys. w 2012 r.), osiągając pra-
wie ten sam poziom co w 1967 r. i zbliżając
się do szczytowego poziomu z początku lat 70.

Podsumowanie
Wprowadzona do Gdyni w 1943 r. ko-

munikacja trolejbusowa swój właściwy roz-
wój przeżyła w latach powojennych. Prze-
łomowe znaczenie miała dostawa 13 no-
wych trolejbusów francuskich marki Vetra
w 1949 r. oraz uruchomienie w tym samym
roku dwóch nowych tras.

Szczytowy okres rozwoju komunikacji
trolejbusowej przypadł na koniec lat 50.
i na lata 60. Na ulice Gdyni, począwszy od
1958 r., zaczęły wyjeżdżać nowe czecho-
słowackie trolejbusy marki Škoda. Ich
ostatnia dostawa miała miejsce w 1970 r.
Wybudowano nowe trasy trolejbusowe,
a liczba trolejbusów przewyższała o poło-
wę liczbę autobusów i to właśnie one były
głównym środkiem komunikacji miejskiej
w Gdyni.

Z początkiem lat 70. zaczęto ograni-
czać zakres funkcjonowania trolejbusów
w Gdyni. Jednak kryzys energetyczny
z 1973 r. oraz nasilająca się świadomość
zagrożeń ekologicznych zmieniły poglądy
na temat eksploatacji trakcji elektrycznej
w komunikacji miejskiej. Nastąpił renesans
komunikacji trolejbusowej. W Gdyni poja-
wiło się ponad 100 radzieckich trolejbusów
marki ZIU 9. Jednak ich awaryjność nie po-
zwoliła na szybki ponowny rozwój tej ko-
munikacji. Było to możliwe dopiero po roz-
poczęciu produkcji polskich trolejbusów.

Aktualnie trolejbusy korzystają ze zmo-
dernizowanej i wydłużonej sieci, która po-
zwala na płynniejszą i szybszą jazdę.
W 1999 r. wprowadzono pierwszy niskopo-
dłogowy trolejbus. Obecnie eksploatowa-
ne są już wyłącznie takie pojazdy. Prawie
połowa trolejbusów wyposażona jest w po-
mocniczy napęd. Praca eksploatacyjna

trolejbusów jest już tylko nieznacznie mniej-
sza od szczytowej z początku lat 70. Udział
trolejbusów w pracy eksploatacyjnej gdyń-
skiej komunikacji miejskiej wynosi 25%.
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