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Wstęp 

 

II etap konsultacji społecznych w ramach prac nad dokumentem "Koncepcja rozwoju komunikacji 

rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023" przeprowadzono w dniach 7-27 marca 2017 r.  

Termin konsultacji został ogłoszony podczas konferencji prasowej, która odbyła się 1 marca o 10:30. 

Na stronie internetowej urzędu miasta została zamieszczona robocza wersja dokumentu wraz  

z załącznikami oraz interaktywna mapa pomocnicza. 

Informacja o konsultacjach została przekazana do mieszkańców za pośrednictwem lokalnej prasy  

i przekazów medialnych. 

W ramach Konsultacji odbyło się spotkanie w Domu Harcerza w dniu 14 marca o 17:30. 

W trakcie procesu konsultacyjnego otrzymano 16 wiadomości elektronicznych od mieszkańców.  

W ramach konsultacji wewnętrznych otrzymano 4 pisma. 

Cześć przesłanych w ramach Konsultacji uwag nie mogła zostać uwzględniona. Dotyczy to uwag 

merytorycznych, lecz nie odnoszących się do przedmiotu Koncepcji (np. uwagi dotyczące ogólnych 

kwestii transportowych). 

Obszerność materiału poddanego konsultacjom spowodowała, iż ponad połowa sugestii 

mieszkańców dotyczyła kwestii które już były zawarte w Koncepcji, a respondenci prawdopodobnie 

nie dotarli do tej informacji.  
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Notatka ze spotkania konsultacyjnego wraz z komentarzem 

 

Spotkanie odbyło się w Domu Harcerza w Toruniu, dnia 14.03.2017 roku o godzinie 17:30 
 
Agenda spotkania : 
1. Oficjalne otwarcie spotkania przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu  
p. Rafała Wiewiórskiego oraz Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej p. Pawła 
Piotrowicza. 
2. Prezentacja roboczej wersji dokumentu przez autorów. 
3. Dyskusja moderowana (pytania i odpowiedzi). 
 

Spis uwag, które zgłoszono podczas dyskusji 
 

Przedmiot 
pytań/wskazania/uwag/sugestii 

(treść) 

Komentarz podczas dyskusji 
strony urzędowej/autorów 

Wnoszący 

Decyzja odnośnie 
zamieszczenia 

stosownych zapisów 
w koncepcji 

Poprowadzenie trasy GTR 1 na 
końcowym odcinku w kierunku 

wylotu na Bydgoszcz przez tereny 
zielone (na północy od GTR1) z 

przebiegiem oddalonym od ruchliwej 
DK80. 

Dyrektor MZD przekazał 
informacje, że rowerowe trasy 

wylotowe na Bydgoszcz są obecnie 
projektowane. Jedna z nich ma 

przebiegać po nasypie kolejowym i 
łączyć się z trasą na Barbarkę, 

druga ma przebiegać po stronie 
południowej Szosy Bydgoskiej w 
pobliżu ogródków działkowych. 

 

Połączenie 
rowerowe z Gminą 

Zła Wieś Wielka 
będzie ujęte w 

Koncepcji. 

Pytanie o horyzont czasowy remontu 
mostu kolejowego. 

Dokładna data remontu nie jest 
znana. Sprawa jest złożona ze 
względu na sprawy terenowo-

prawne i konieczność prowadzenia 
rozmów z PKP. Przedsięwzięcie 

planowane jest w ramach drugiego 
etapu projektu BitCity. 

 

W Koncepcji wpisana 
zostanie jako zadanie 

do realizacji kładka 
obok mostu 
kolejowego z 

perspektywą do 
realizacji na rok 

2023. 

Pytanie o horyzont czasowy budowy 
przejazdu rowerowego w ciągu ul. 

Równinnej. 
Do roku 2023.  

Budowa 
wzmiankowanego 
przejazdu zawarta 
jest w Koncepcji. 

Propozycja wyposażenia tunelu 
pieszo-rowerowego pod Trasą 

Wschodnią na wysokości ul. Rudackiej 
w lustro celem poprawy widoczności. 

 
 

 

Propozycja wpisana 
została do drobnych 

usprawnień. 
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Kwestia zaniedbania lewobrzeżnego 
Torunia pod kątem planowania 

infrastruktury rowerowej na 
przykładzie ul. Andersa, która posiada 
w Koncepcji status trasy zbiorczej, a 

nie głównej. 

Wyjaśniono znaczenia pojęć trasy 
głównej i zbiorczej oraz 
przedstawiono powody 

zaklasyfikowania ul. Andersa jako 
trasy zbiorczej. Podano plany 

remontu fragmentu trasy pieszo-
rowerowej w ciągu ul. Andersa. 

 

Kwestia nie wymaga 
wprowadzenia zmian 
do treści koncepcji. 

Pytanie o docelowy kształt połączenia 
tras rowerowych biegnących w ciągu 

ulic Łódzkiej i Poznańskiej. 

Wyjaśniono że w ramach aktualnie 
opracowywanego projektu 

przygotowywanego na potrzeby 
remontu mostu im. Piłsudskiego 

zostanie uwzględniona trasa 
rowerowa od Mostu Piłsudskiego 

do ul. Poznańskiej. 

 
Połączenie jest 

zawarte w Koncepcji. 

Pytanie o warunki przejazdu rowerem 
pod wiaduktami kolejowymi w ciągu 

ul. Poznańskiej oraz Łódzkiej. 

Wyjaśniono że w ramach aktualnie 
opracowywanego projektu 

przygotowywanego na potrzeby 
remontu mostu im. Piłsudskiego 

zostanie uwzględniona trasa 
rowerowa od Mostu Piłsudskiego 

do ul. Poznańskiej. 

 
Połączenie jest 

zawarte w Koncepcji. 

Poruszono kwestię używania na 
spotkaniu terminu ścieżki rowerowe 

zamiast drogi rowerowe. 
 

Paweł 
Tulejko 

 
 

W Koncepcji 
używana jest 

terminologia zgodna 
z przepisami i 

praktyką. 

Pytanie o regulamin zimowego 
utrzymania dróg rowerowych (czy są 

regulaminy, zasady, itp.?)  połączone z 
krytyką obecnego stanu utrzymania, 

sposobu wydawania środków na 
infrastruktury, nie przestrzegania 

standardów, braku fizycznej separacji 
ruchu pieszego i rowerowego, itp.). 

 

Przekazano informację o 
aktualnych zasadach 

projektowania i utrzymania tras 
rowerowych. 

W Koncepcji zawarto 

zapis o konieczności 

poprawy zasad 

bieżącego 

utrzymania tras 

rowerowych także w 

okresie zimowym. 

Zarzut dotyczący nieefektywności 
działania MZD z sugestią 

reorganizacji, w tym powołania 
oficera rowerowego, komórki 

urzędowej ds. ruchu rowerowego 
(powtórzenie sugestii na temat 

sposobu urządzenia ruchu 
rowerowego). 

Podano informację, że podnoszone 
zagadnienia dotyczą realizacji 

polityki rowerowej przez Gminę 
Miasta Toruń. 

Paweł Kołacz 

Kwestia znajduje się 
poza zakresem 

Koncepcji. 

Pytanie o planowany poziom ruchu 
rowerowego w wysokości 10%, 

Wartość 10 % wynika z innych 
dokumentów planistycznych 

Paweł Kołacz 
W Koncepcji oparto 

się na 
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zasugerowano wartość 15%. miasta Torunia, treść 
opracowywanej Koncepcji winna 

być zgodna z zapisami innych 
dokumentów. 

obowiązujących 
dokumentach, w tym 

planistycznych. 

Sugestia wpisania do koncepcji 
bardziej konkretnych i mierzalnych 

celów: 
np. spięcie trasami rowerowymi sieci 

toruńskich szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych. 

Podano informację, że w ramach 
opracowywanie Koncepcji przyjęto 
zasadę dostępności rowerem 100% 
źródeł i celów podróży, co tyczy się 

także podróży do i ze szkół. 

Paweł Kołacz 

W Koncepcji przyjęto 
zasadę dostępności 

rowerem 100% 
źródeł i celów 

podróży w obrębie 
Torunia. 

Pytanie o użycie rezerw terenowych 
po dawnych liniach kolejowych na 

cele komunikacji rowerowej. 

Poinformowano, że tworzenie 
takich tras jest planowane – np. 
wzdłuż ul. św. Józefa. Temat jest 
skomplikowany ze względu na 

sprawy terenowo-prawne. 

Paweł Kołacz 

W dokumencie 
poprowadzono trasy 

rowerowe po 
fragmentach  
dawnych linii 
kolejowych. 

Sugestia uwzględnienia w Koncepcji 
trasy rowerowej wzdłuż Strugi 

Toruńskiej. 

Podano informacje o istniejących i 
planowanych odcinkach ciągu 

pieszo-rowerowego wzdłuż Strugi 
Toruńskiej. 

Paweł Kołacz 

Trasa rowerowa 
została na 

fragmencie 
uwzględniona w 

zapisach Koncepcji. 

Sugestia dotycząca montażu 
dodatkowego wyposażenia 

rowerowych tras rekreacyjnych w 
kosze, ławki, stojaki itp. 

 

Rafał Kmieć 

Zostanie 
wprowadzony zapis 

do Koncepcji 
proponujący 
wyposażanie 

rekreacyjnych tras 
rowerowych w 

kosze, ławki, stojaki 
itp. 

Sugestia przedłużenia trasy 
rowerowej prowadzącej wzdłuż ul. 
Szczęśliwej do Drwęcy, w ciągu ulic 

Fantazyjnej, Zakole, Międzyrzecze (w 
kierunku przystani kajakowej). 

Podano informację, że w tym 
miejscu planowane jest 

utwardzenie nawierzchni. 

Zostanie dodany 

łącznik do 

rekreacyjnej trasy 

rowerowej w 

zaproponowanym 

śladzie. 

Pytanie o nawierzchnie rowerowych 
tras rekreacyjnych. 

Podano informację, że 
obowiązującym standardem dla 

tras rowerowych jest nawierzchnia 
asfaltowa z ewentualną 

mozliwością odstępstw np. na 
terenach leśnych. 

 

 
Stosowne zapisy są 

zawarte w Koncepcji. 
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Sugestia powszechnego montażu 
podpórek  rowerowych w obrębie 
skrzyżowań w miejscu oczekiwania 

przez rowerzystów na zielone światło. 
 

 

Krzysztof 
Janikowski 

Wzmianka na ten 
temat zostanie 
zamieszczona w 

Koncepcji. 

Sugestia wytyczenia tras rowerowych 
wzdłuż Wisły (na wschód po stronie 

północnej nad samą Wisłą). 

Wyjaśniono, że inwestycja jest 
bardzo trudna do zrealizowania w 

odpowiednim standardzie ze 
względu na kwestie terenowo-

prawne a także czynniki naturalne 
jak ukształtowanie terenu. 

Wzmianka o tej 

trasie zostanie 

zamieszczona w 

Koncepcji wraz ze 

stosownymi 

wyjaśnieniami. 

Zapytanie o brak przedłużenia trasy 
rowerowej w ciągu ul. Hallera. 

Udzielono wyjaśnienia: na mapach 
wydrukowanych na potrzeby 

spotkania konsultacyjnego był błąd 
w tym zakresie. 

 

W Koncepcji 
uwzględniono trasę 
rowerową w ciągu 

ul. Hallera. 

Wyrażono opinię, że przygotowany 
dokument będzie dobrym materiałem 

na potrzeby dalszego rozwoju 
infrastruktury rowerowej. 

 

 
Maciej 

Krużewski 
 

Sugestia na temat konieczności 
zaplanowania działań uzupełniających 
do budowy infrastruktury, takich jak: 

bezpieczeństwo rowerzystów na 
drodze, przeciwdziałanie kradzieżom 
rowerów, a także określenia zasad czy 

ruch rowerowy powinien być w 
Toruniu odseparowany, czy łączony; 
wytyczenia trasy rekreacyjnej oraz  
parkingu rowerowego na Starym 

Mieście. Należy doprecyzować jaka 
jest polityka rowerowa oraz jakie 

koszty wdrożenia zadań z koncepcji. 

Podano informację, że podczas 
przygotowywania Koncepcji i 

planowania tras uwzględnione były 
wszystkie ważne generatory ruchu. 

Przypomniano o stosowaniu w 
Toruniu standardów technicznych i 
wykonawczych dla różnych typów 

infrastruktury oraz o planach w 
zakresie realizacji programów 

bezpieczeństwa, a także zawarciu 
w dokumencie wytycznych w 

zakresie dalszego rozwoju systemu 
parkingów rowerowych. 

 

Koncepcja jest 
obszernym 

dokumentem, który 
wskazuje kierunki 

rozwoju ruchu 
rowerowego zgodnie 

z odpowiednimi 
zasadami. 

Podniesiono kwestię barwienia na 
czerwono przejazdów rowerowych 

np. braku odmalowania przejazdu w 
ciągu ul. Przy Skarpie (przy kościele 

Paulinów). 

Podano informację, że docelowo 
wszystkie przejazdy rowerowe 
będą barwione na czerwono. 

Tomasz 
Truszczyński 

W zaleceniach 
Koncepcji przyjęto 

malowanie 
przejazdów 

rowerowych w 
kolorze czerwonym. 

Padło pytanie o przyczyny montażu na 
przystankach stojaków rowerowych. 

 

W Koncepcji nie ma 

sugestii montażu 

stojaków 

rowerowych na 



8 

 

przystankach 

komunikacji 

publicznej co nie 

wyklucza, że w 

niektórych 

lokalizacjach taki 

montaż byłby 

zasadny. 

Sugestia połączenia Pl. Chrapka i  Pl. 
Pokoju Toruńskiego; 

sugestia poprawy warunków 
poruszania się rowerem przez Park 

Glazja (jest zbyt wąsko). 

Poinformowano, że połączenie obu 
placów jest planowane. Park Glazja 
jest pod ochroną konserwatorską, 
co wpływa na wszystkie aspekty 
poprowadzenia trasy rowerowej. 

W Koncepcji 

uwzględniono te 

połączenie. 

Pytanie czy zmieni się organizacja 
ruchu na Pl. Pokoju Toruńskiego? 

 

Koncepcja nie odnosi 

się szczegółowo do 

spraw związanych z 

organizacja ruchu w 

obrębie Placu Pokoju 

Toruńskiego. 

Zapytano o likwidację przejazdów 
rowerowych w ciągu ul. Lubickiej. 

Podano informację, że przejazdy 
zostały zlikwidowane na wniosek 

policji. 

W Koncepcji nie ma 

sugestii dotyczących 

likwidacji przejazdów 

rowerowych, są 

zawarte zalecenia 

odnośnie tworzenia 

nowych. 

Sugestia budowy kontrapasa 
rowerowego w ciągu ulicy Witosa  na 
terenie spółdzielni Na Skarpie (przy 

okazji remontu na Ligi Polskiej). 

Kwestia organizacji ruchu na 
drogach na terenach spółdzielni 

leży w gestii poszczególnych 
spółdzielni mieszkaniowych. 

W tym względzie 

koncepcja zawiera 

jedynie ogólne 

zalecenia. 

Padło pytanie o śluzy rowerowe z 
sugestią, gdzie powinny się pojawić 

np. na ulicach Legionów, Reja, Żwirki i 
Wigury, Lelewela. 

Podano informacje, gdzie obecnie 
znajdują się w Toruniu śluzy 

rowerowe oraz że nowe śluzy 
powstaną w zależności od potrzeb. 

Koncepcja nie 

wskazuje dokładnych 

lokalizacji dla 

nowych śluz 

rowerowych, ale 

zaleca ich 

stosowanie. 
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Kwestia stosowania kontraruchu 
rowerowego z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa. 

Podano informację, że standardy 
określają zasady stosowania 
kontraruchu rowerowego z 

uwzględnieniem zasad 
bezpieczeństwa. 

Jarosław 
Zyska 

Wszelkie zasady 
kształtowania ruchu 
rowerowego muszą 
uwzględniać zasady 

bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 
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Uwagi z pism, które wpłynęły podczas trwania konsultacji wraz z 

komentarzem 

W ramach II etap konsultacji społecznych otrzymano 16 wiadomości email od mieszkańców (pisma 

ponumerowano od 1 do 16, zachowano oryginalną pisownię). 

Dodatkowo w terminie 7 marca – 4 kwietnia 2017 odbyły się konsultacje wewnętrzne dla instytucji 

skupionych w ramach Zespołu ds. koordynacji działań w zakresie rozwoju komunikacji rowerowej 

miasta Torunia powołanego mocą Zarządzenia PMT 2/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r. W ramach tej 

części Konsultacji otrzymano 4 pisma (pisma ponumerowano od 17 do 20). Spis autorów wszystkich 

pism, które wpłynęły w ramach konsultacji znajduje się na stronie 44 raportu. 

W sumie otrzymano 20 pism, większość z nich zawierała kilka uwag przeważnie dotyczących różnych 

tematów. Otrzymane wiadomości podzielono na pojedyncze uwagi i uporządkowano kluczem 

"Uwaga xx-yy", gdzie xx oznacza liczbę porządkową pisma, a yy liczbę porządkową uwagi w piśmie 

numer xx.   Dla ułatwienia podzielono uwagi na kategorie: uwagi ogólne i szczegółowe. Uwagi ogólne 

pogrupowano tematycznie, a szczegółowe pogrupowano geograficznie, wg podziału na cztery strefy 

zgodnie z podziałem przedstawionym poniżej. 
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Uwagi ogólne: stan oraz utrzymanie infrastruktury rowerowej 
[Uwaga 1-1] 

Ścieżki rowerowe w Toruniu są brudne, nikt ich nie sprząta. Nieraz spotkałam się z sytuacją, że 

potłuczone, szklane  butelki,  leżą niemal przez cały sezon rowerowy na środku śnieżki rowerowej. 

Po zimie na ścieżkach rowerowych długo zalegają hałdy piasku. 

Chciałam też zwrócić uwagę na konieczność  dbanie o dobry stan nawierzchni na ścieżkach 

rowerowych w czasie zimy. Dla niektórych rowerzystów sezon trwa cały rok ważne jest wiec aby 

ścieżki rowerowe były odśnieżane i posypywane piaskiem. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji zawarto zapis o konieczności poprawy zasad bieżącego utrzymania tras rowerowych 

także w okresie zimowym. 

[Uwaga 2-1] 

Mamy połowę marca. Pogoda już dawno zachęca do rowerowej aktywności. Bo wcale nie musi 

mocno grzać by wsiadać na rower.  

Tymczasem stan ścieżek rowerowych w Toruniu opłakany. Kupa piachu, który bardzo psuje jazdę. Na 

takiej nawierzchni jazda robi się po prostu niebezpieczna.  

Kiedy ktoś się za to zabierze??????  

Po co planować rozwój sieci ścieżek rowerowych, skoro Miasto nie potrafi dbać o istniejące.  

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji zawarto zapis o konieczności poprawy zasad bieżącego utrzymania tras rowerowych 

także w okresie zimowym. 

[Uwaga 7-7] 

Drogi rowerowe w wielu miejscach są pofałdowane: Mickiewicza na odcinku od Al. Jana Pawła II do 

Al. 500-lecia Toruniu (przy rondzie przy tej alei są za wysokie krawężniki), Broniewskiego (od Okrężnej 

do Reja), Mickiewicza (w pobliżu skrzyżowania z Matejki), nowy most. Powinny zostać podjęte 

działania, żeby drogi rowerowe pozostały w dobrym stanie technicznym przez długie lata. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji zawarto zapis o konieczności poprawy bieżącego utrzymania tras rowerowych. 

[Uwaga 9-4] 

Oznakowanie dla rowerzystów może i jest czytelne, ale piesi nie muszą go znać i rozumieć, a po-

wstająca infrastruktura często jest zagadką dla osób nie obeznanych z tematem (przykład: przejazdy 

rowerowe przez Al. Solidarności (przy Czerwonej Drodze)). Wskazane byłoby oznakowanie 
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kluczowych miejsc przecięcia lub mieszania ruchu pieszego z rowerowym w sposób czytelny dla 

pieszych. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W programie drobnych usprawnień zawartym w Koncepcji znajduje się zapis o konieczności 

regularnego odnawiania oznakowania poziomego tras rowerowych.  

[Uwaga 10-6] 

- Znaczące poprawienie standardów całorocznego utrzymania infrastruktury rowerowej. Na przykład 

na ten moment na DDR-ach jest pustynia, a MZD dopiero rozstrzyga przetarg na sprzątnięcie piachu 

po zimie - do 22 marca można było wysyłać zgłoszenia (SIC!) W innych miastach problemu nie ma. W 

Krakowie piachu nie ma cały rok, we Wrocławiu już od końca stycznia wszystko jest uprzątnięte. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji znajdują się zapisy kładące nacisk na budowę infrastruktury rowerowej zgodnie z 

najlepszymi standardami. W Koncepcji zawarto zapis o konieczności poprawy zasad bieżącego 

utrzymania tras rowerowych także w okresie zimowym. 

[Uwaga 12-1] 

Wysokie żywopłoty w stronę Castoramy które ograniczają widoczność 

Szkła na chodnikach 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji zawarto zapis o konieczności poprawy zasad bieżącego utrzymania tras rowerowych 

także pod kątem odpowiedniego utrzymania zieleni. 
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Uwagi ogólne: kwestie techniczne oraz organizacja ruchu  
[Uwaga 7-1] 

Drogi rowerowe szczególnie przy głównych i szerokich ulicach powinny być po obu stronach, 

ponieważ dostanie się na drugą stronę jest czasochłonne. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji przyjęto zasadę dostępności rowerem 100% źródeł i celów podróży w obrębie Torunia co 

pokrywa się z postulatem budowy dróg rowerowych po obu stronach wielopasowych jezdni. 

[Uwaga 7-2] 

Zielone światło dla rowerzystów powinno trwać tyle samo, co zielone dla kierowców jadących w tym 

samym kierunku. Nie jest tak na skrzyżowaniu Czerwona Droga/Odrodzenia/Chełmińska, tam jeszcze 

jest jeden problem ze światłami: wyjeżdżając na skrzyżowanie z kontrapasu często spotykam 

samochody. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Postulat poprawy programów sygnalizacji świetlnych na potrzeby rowerzystów został zawarty w 

Koncepcji. 

[Uwaga 7-8] 

Na mostach i wiaduktach również powinien być stosowany asfalt, bo beton stawia większy opór. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Jest to szczegółowa kwestia techniczna poza zakresem Koncepcji. 

[Uwaga 9-3] 

Powstające trasy rowerowe zbyt często przecinają się z trasami pieszymi w sposób nieintuicyjny i 

nielogiczny, biegną przed wiatami przystanków, biegną slalomem, lub urywają się nagle w środku 

chodnika; efekt - ciągłe pomyłki i wymijanie się pieszych i rowerzystów. Przykład - ul Przy Kaszowniku 

i Grudziądzka aż do ul. Bażyńskich. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji znajdują się zapisy kładące nacisk na budowę infrastruktury rowerowej zgodnie z 

najlepszymi standardami. 

[Uwaga 9-5] 

Trasa piesza powinna być najkrótsza, ponieważ pieszy porusza się najwolniej i ma największą 

skłonność do chodzenia na przełaj. Niestety często jest odwrotnie (trasy rowerowe biegną skrótem, a 

chodniki mają dodatkowe, zbędne zawijasy); (przykład: przejazdy rowerowe przez Al. Solidarności 

(przy Czerwonej Drodze). 
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Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji znajdują się zapisy kładące nacisk na budowę infrastruktury rowerowej zgodnie z 

najlepszymi standardami. 

[Uwaga 9-6] 

Trasa piesza powinna co do zasady biec przy trawniku, rowerowa - od strony jezdni. Powód - ludzie z 

psami na smyczy (pies też jest użytkownikiem przestrzeni miejskiej) i z małymi dziećmi. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji znajdują się zapisy kładące nacisk na budowę infrastruktury rowerowej zgodnie z 

najlepszymi standardami. 

[Uwaga 9-10] 

Łatwe i tanie: zachować jak najwięcej szerokich ciągów pieszo-rowerowych dostosowanych do 

potrzeb obu grup (tak jak np. wzdłuż Kaszownika); efekt: bezkonfliktowe przemieszczanie się 

wszystkich użytkowników 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji znajdują się zapisy kładące nacisk na budowę infrastruktury rowerowej zgodnie z 

najlepszymi standardami. 

[Uwaga 9-12] 

Uwzględnić przy inwestycjach: potrzeby rowerków, rolkarzy i wózków przy remontach tras spa-

cerowych (np. Bulwar Filadelfijski, planowana trasa przez most kolejowy) - czyli nie brukować, nie 

robić krawężników, nie stosować żwirów czy piasków, tylko równe i gładkie nawierzchnie dla 

wszystkich użytkowników; 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji znajdują się zapisy kładące nacisk na budowę infrastruktury rowerowej zgodnie z 

najlepszymi standardami. 

[Uwaga 9-13] 

Uwzględnić przy inwestycjach: wbrew temu co mówi część rowerzystów, unikać fizycznych barier 

między chodnikiem a trasą rowerową. Obie trasy są najczęściej wąskie. Rozdzielenie ich namalowaną 

linią lub rodzajem nawierzchni umożliwia sprawne wymijanie. Rozdzielenie ich fizyczną barierą 

powoduje zatory i zagrożenie. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji znajdują się zapisy kładące nacisk na budowę infrastruktury rowerowej zgodnie z 

najlepszymi standardami. 
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[Uwaga 9-14] 

Uwzględnić przy inwestycjach: jeśli z chodnika wydziela się osobną trasę rowerową i odgradza ją 

krawężnikiem / zielenią - obowiązkowo modernizować chodnik "na gładko", bez przeszkód 

fizycznych; 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji znajdują się zapisy kładące nacisk na budowę infrastruktury rowerowej zgodnie z 

najlepszymi standardami. 

[Uwaga 9-15] 

Uwzględnić przy inwestycjach: zakazać "wstawek" z bruku na modernizowanych skrzyżowaniach, 

przejazdach rowerowych i przejściach, a także dekoracyjnych wstawek w ciągu chodników (takie 

wstawki są m.in. na przejściach i przejazdach rowerowych w ciągu Średnicówki, a także na nowych 

chodnikach przy Czerwonej Drodze (w okolicy Jordanek, CSW i Al. Solidarności). 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji znajdują się zapisy kładące nacisk na budowę infrastruktury rowerowej zgodnie z 

najlepszymi standardami. 

[Uwaga 14-1] 

a) w trakcie budowy i modernizacji dróg rowerowych należy bezwzględnie wyposażać je w 

infrastrukturę typu: kosze na śmieci, ławki, wodopoje 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Propozycje zostały zawarte w Koncepcji. 

[Uwaga 20-14] 

W podrozdziale VI.1. Zasady przyjęte przy formułowaniu zaleceń dla infrastruktury rowerowej proszę 

uzupełnić zapisy o: obowiązek stosowania nawierzchni asfaltowej dla nowo powstającej infrastruktury 

rowerowej, stosowanie zgodnej z przepisami skrajni oraz nie umieszczanie elementów małej 

architektury bądź znaków drogowych w jej obrębie, stosowanie przyjaznej dla rowerzystów 

sygnalizacji świetlnej (nie stosowanie przycisków, odpowiednio długie czasy przejazdu, możliwość 

pokonania skrzyżowania na jednej fazie). 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 

Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 
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Uwagi ogólne:  bezpieczeństwo  
[Uwaga 7-3] 

Policja powinna prowadzić akcję edukacyjne oraz karać kierowców za nie przestrzeganie przepisów w 

pobliżu przejazdów. Albo samo MZD powinno przygotować taką akcję edukacyjną.  

Głównie przejazdy na ul. Szosa Lubicka - nie ustąpienie pierwszeństwa podczas skręcania w prawo, 

nie zatrzymanie na zielonej strzałce. 

Również straż miejska powinna częściej patrolować okolice gdzie dochodzi do nielegalnego 

parkowania na drogach rowerowych oraz przed przejazdami i przejściami dla pieszych. Miejsca gdzie 

często dochodzi do parkowania na drogach rowerowych: ul. Ugory, ul. Warszawska, ul. Chełmińska 

84-104, Chełmińska 111-163, Reja, Mickiewicza 105. Większość skrzyżowań z ul. Mickiewicza 

(parkowanie przed przejściami i przejazdami), Przy Kaszowniku (brak 1,5 chodnika). 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Postulat prowadzenia akcji promocyjnych i prewencyjnych celem poprawy warunków poruszania się 

rowerem w Toruniu został zawarty w Koncepcji. 

[Uwaga 7-4] 

W wielu miejscach przejazdy rowerowe są tak zaprojektowane, że kierowca nie widzi 

nadjeżdżającego rowerzysty np. (Szosa Lubicka - zjazd na most link, Szosa Lubicka/Przy Skarpie, 

Broniewskiego/Okrężna, Chełmińska/Trasa Średnicowa) 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji przygotowano spis miejsc wymagających poprawy pod kątem bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

[Uwaga 7-5] 

W kilku miejscach występują słupy reklamowe w skrajni drogi rowerowej albo w pobliżu: Lubic-

ka/Przy Skarpie, Konstytucji 3 Maja/Przy Skarpie, Bydgoska. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji przygotowano spis miejsc wymagających poprawy pod kątem bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

[Uwaga 12-2] 

Wały Gen. Sikorskiego przejazd przez tory do koszmar dla rowerzysty i wózka: zbyt wysokie tory 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Wymienione kwestie zostały przeanalizowane oraz zamieszczone w Koncepcji. 
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Uwagi ogólne:  stojaki  
[Uwaga 1-2] 

Problem dostrzegam też w niedostatecznej ilości stojaków dla rowerów zwłaszcza w obrębie Starego 

Miasta i pod urzędami, szpitalami, z których korzystają nie tylko pracownicy tych instytucji ale przede 

wszystkim  ich klienci.  

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu regularnie zbiera od mieszkańców propozycję lokalizacji nowych 

stojaków i parkingów rowerowych oraz co roku montuje nowe stanowiska parkingowe na terenie 

miasta. 

[Uwaga 20-16 ] 

Proszę o uzupełnienie podrozdziału V.5. Wskazania w zakresie miejsc parkingowych dla rowerów o 

przykładowe zdjęcia różnego rodzaju parkingów rowerowych oraz uzupełnienie tekstu o zapisy 

dotyczące możliwości przechowywania rowerów, np. w zamykanych lokerach czy innego rodzaju 

przechowalniach. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 

Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 

Uwagi ogólne:  Toruński Rower Miejski 
[Uwaga 7-6] 

TRM: niesprawne rowery - większość nie ma hamulców, nowe rowery również są niesprawne (luźna 

sztyca, luźna kierownica, mało powietrza). Operator powinien mieć system do zgłaszania awarii (SMS 

albo z stacji). Przydałaby się możliwość wypożyczania roweru za pomocą aplikacji i dla osób bez 

konta. Byłoby to przydatne dla turystów. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji jest rozdział poświęcony Toruńskiemu Rowerowi Miejskiemu. Obecnie przygotowywane 

są materiały na potrzeby postępowania przetargowego dla wyłonienia nowego operatora systemu 

Toruńskiego Roweru Miejskiego.  

[Uwaga 9-2] 

Jedną z przyczyn nie-jeżdżenia na rowerach jest lokalizacja stacji Roweru Miejskiego: wielkie 

skupienie stacji wokół Starówki, ale zbyt rzadkie i mało funkcjonalne rozmieszczenie w osiągalnym na 

rowerze śródmieściu. W ramach rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu powinny być 

przeprowadzone konsultacje lokalizacji nowych stacji. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Konsultacje odnośnie Toruńskiego Roweru Miejskiego zostały przeprowadzone w maju br. 
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[Uwaga 10-3] 

        - konieczność instalacji stacji roweru miejskiego w funkcjonalnym centrum dzielnicy (rejon rogu 

Sienkiewicza/Mickiewicza, np. kawałek dalej na Krasińskiego/Sienkiewicza jest sporo przestrzeni), Na 

ten moment jedna z najbardziej urowerowionych dzielnic Torunia jest w zasadzie poza zasięgiem 

TRM, stacje są tylko na skraju: DS1, Reja, Od Nowa, BGUMK, nie ma ani jednej stacji wewnątrz 

tradycyjnie rozumianego starego Bydgoskiego Przedmieścia. 

- przeniesienie stacji roweru miejskiego na róg Moniuszki/Mickiewicza (zdecydowanie bardziej 

centralne położenie w tej części dzielnicy, bliżej do Wydziału Mat-Inf, dużo większa dostępność w tej 

lokalizacji. W miejscu w którym znajduje się obecnie w zasadzie jedynie studenci DS1 mają do stacji 

bliżej w stosunku do rogu Mickiewicza/Moniuszki - dalej na wschód są tylko planty, podczas gdy na 

Mickiewicza/Moniuszki funkcje mieszkalne i usługowe znajdują się wszędzie dookoła) 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji jest rozdział poświęcony Toruńskiemu Rowerowi Miejskiemu. Obecnie przygotowywane 

są materiały na potrzeby postępowania przetargowego dla wyłonienia nowego operatora systemu 

Toruńskiego Roweru Miejskiego.  

Uwagi ogólne:  podpórki  
[Uwaga 3] 

Nowy detal do akcesorii dla dróg rowerowych  - stojak dla rowerzysty przy przyciskach świateł 

regulujących ruch uliczny (patrz załącznik - rura powinna byś okrągła i gięta). 

Obecnie rowerzysta dojeżdżając do skrzyżowania regulowanego światłami, musi zejść z roweru, 

wcisnąć przycisk i czekać na zmianę świateł, po zmianie świateł od nowa wsiada (wskakuje) na rower. 

Manewr wsiadania na rower z pozycji stojącej obok roweru, jest manewrem trudniejszym, często 

temu manewrowi towarzyszy zachwianie rowerzysty i drobna bądź nie drobna, korekta kierunku 

jazdy, co może spowodować kolizję.  

Gdyby przy słupkach na których znajdują się przyciski świateł-semaforów regulujących ruch drogowy, 

postawić ramy wygięte z rury z poprzeczką na nogę, rowerzysta podjeżdża do semafora i nie zsiadając 

z rowera, stawia nogę na poprzeczkę podstawki i przyciska guzik, czeka, po zmianie świateł naciska 

pedał i rusza. Taki manewr jest znacznie bezpieczniejszy, bo rowerzysta już siedzi na rowerze i lepiej 

kontroluje kierunek jazdy. Dodatkowo takie ruszanie z pod świateł poprawia komfort jazdy na 

rowerze, co też jest ważne. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Drobna wzmianka w tym temacie zostanie zamieszczona w Koncepcji. Należy nadmienić, że w kilku 

miejscach Torunia zastosowano podobne podpórki, m.in. w obrębie Placu Rapackiego. 
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Uwagi ogólne do Koncepcji  
[Uwaga 10-1] 

Jeżdżę rowerem codziennie, 365 dni w roku, mieszkam na Bydgoskim Przedmieściu ale jestem także 

częstym użytkownikiem Starego Miasta, Chełmińskiego oraz lewobrzeża. Poniżej zamieszczam moje 

uwagi do raportu. 

"Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023" jest oczywiście solidną, 

merytoryczną analizą warunków zastanych i pewną propozycją ich modyfikacji ale należy pamiętać, 

że kwestia rowerów w mieście nie istnieje w wyabstrahowaniu od całej otaczającej rzeczywistości. W 

konsekwencji brakuje osadzonego w lokalnych uwarunkowaniach, ogólnego spojrzenia na całokształt 

stosunków komunikacyjnych w mieście, z wyszczególnioną rolą transportu rowerowego, bilansu 

potencjalnych korzyści, strat oraz eksternalizmów generowanych przez komunikację rowerową. W 

dokumencie nie znajdziemy również odwołania do teoretycznych podstaw. Zalecenia powinny być 

umocowane w konkretnym materiale normatywnym wprost bądź pośrednio odwołującym się do 

wyników badań i racjonalnie umotywowanych faktów. Odwołania do lokalnych uwarunkowań 

prawnych takiej podstawy nie stanowią ponieważ tego rodzaju dokumenty nie przekazują ogólnej, 

najaktualniejszej wiedzy eksperckiej ani w dziedzinie ruchu rowerowego rozumianego explicite, ani w 

kontekście szeroko pojmowanej miejskiej aksjologii przestrzenno-transportowej. Podobnie brakuje 

uzasadnienia i opisu metodologii badań ("dlaczego te, a nie inne narzędzia zostały zastosowane").  

Nie ma też odniesienia do najlepszych praktyk, przykładów zastosowania określonych rozwiązań i 

osiągniętych korzyści. Pamiętajmy, że adresatem dokumentu są co prawda nieliczni zaangażowani 

mieszkańcy i urzędnicy, ale sposób argumentacji promieniuje dalej na mieszkańców i staje się 

podstawą budowy pewnych postaw mentalnych tworzących lokalną kulturę komunikacyjną. 

Szkolenia dla urzędników są także potrzebne o czym świadczą elementarne braki w wiedzy na temat 

komunikacji rowerowej wśród oficjeli wszystkich szczebli ("Nie wiedziałem, że gdy wzdłuż szosy idzie 

ścieżka to jest obowiązek jazdy ścieżką - cytat z mojej rozmowy z bardzo ważnym lokalnym 

decydentem"). W opracowaniu brakuje również rozrysowanej propozycji strategii promocji 

transportu rowerowego w mieście, bardzo istotnej w społeczeństwie o niewielkich potrzebach 

zrównoważonego rozwoju i niskim poziomie świadomości istnienia efektów zewnętrznych. 

Poza tym mam bardzo poważne zastrzeżenia co do przyjętego, docelowego udziału podróży rowerem 

w podróżach ogółem wynoszącego 10%. Dlaczego Toruń mający doskonałe warunki do rozwoju 

komunikacji rowerowej (płaska rzeźba terenu, kompaktowość, koncentracja funkcjonalna na bardzo 

małej przestrzeni, duża liczba studentów, silne kolarstwo szosowe) ma zakładać równie niski poziom 

tego wskaźnika jak Kielce, nie mówiąc o Warszawie (15%) czy Wrocławiu (15% do 2010 roku). 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Założeniem Koncepcji było głównie opracowanie scenariuszy rozwoju infrastruktury rowerowej w 

Toruniu stąd taka zawartość opracowania. Dokument jedynie pobieżnie traktuje o zaletach korzystania 

z roweru. Wartość 10 % udziału ruchu rowerowego wynika z innych dokumentów. Po osiągnięciu tego 

celu będzie można podnieść tą wartość do wyższego poziomu np. 15%. 



20 

 

[Uwaga 10-5] 

Odpuszczenie nieracjonalnych inwestycji, niepoprawiających niczego vide projekt DDR na Dybowskiej 

(sam jeżdżę tamtędy kilkanaście razy na miesiąc, ruch samochodowy jest zerowy, czasem tylko 

radiowóz stoi) 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Koncepcja zawiera propozycje inwestycji, które według autorów są uzasadnione. 

 [Uwaga 13] 

Stojaki. Takie mało istotne drobiazgi ale są np. stojaki U-kształtne o których wiem: 

1. na wprost klatki Teligi 5 (przy chodniczku przez las w stronę pętli tramwajowej) 

2. na wprost Bolta 6b 

3. przy Mossakowskiego 4 

Generalnie w SM "Na Skarpie" się trochę w tej sprawie ruszyło w ostatnim okresie, takich stojaków 

jest tu więcej. 

Infrastruktura. W opisie infrastruktury, p. 29 , ul. K3M,  chodnik/DR przy Kosynierów ( link do 

StreetView ) jako tako naprawiono (był bardzo zły stan, od kilku miesięcy jest względnie OK). 

Załącznik 5 

Pozycja ZTR Pn3(1) tj. ul. Legionów od skrzyżowania z ul. Grudziądzką do skrzyżowania z ul. Św. Fau-

styny ma wskazaną długość 118 metrów. Tymczasem jest to w linii prostem 1,6km (p. załączniki). 

Znam kilka osób, którym ten odcinek jest bardzo potrzebny - z jego braku często rezygnują z podróży 

rowerem. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Spis stojaków został uzupełniony, poprawki na mapie zostały wykonane. 

[Uwaga 16-1] 

Powinno się rekomendować przeznaczenie większego budżetu na samodzielne inwestycje rowe-

rowe. Poziom dotychczasowego finansowania powoduje jednak wolne wykorzystanie tzw. rezerw 

prostych, a ponadto ciężko z takiego budżetu budować coś więcej niż drogi rowerowe w prostym 

terenie. Niewątpliwie są miejsca gdzie zasadna byłaby budowa obiektów inżynierskich na trasach 

rowerowych 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W treści Koncepcji rekomendowano utrzymanie wydatków na podobnym poziomie jak dotychczas z 

zaznaczeniem, aby zwiększyć wydatki w przypadku konieczności realizacji większych inwestycji 

rowerowych. 
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[Uwaga 16-2] 

Na stronie 9 koncepcji  - "Na lewym brzegu Wisły mieszka około 22 500 osób, najwięcej na osiedlu 

Podgórz (ok. 35 500 mieszkańców) oraz Stawki (ok. 9 500 mieszkańców)." 

Podane liczby się nie sumują prawidłowo. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

[Uwaga 16-5] 

GTR R1.2 Trasa Most Kolejowy - zamiast o trudności realizacji, przydałaby się zachęta do realizacji w 

postacie wymienienia zalet tej trasy. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

[Uwaga 16-8] 

Trasa struga Południowa - źle narysowany przebieg na mapie internetowej. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

[Uwaga 16-12] 

VI.1. Zasady przyjęte przy formułowaniu zaleceń dla infrastruktury rowerowej. Najważniejsze zasady 

dla tworzenia infrastruktury rowerowej: 2. Dla ulic o przekroju jezdni 1x1 – proponuję dodać 

zalecenie dla dróg dwukierunkowych po obu stronach ulicy. W przypadku dużego natężenia ruchu i 

rzadkich skrzyżowań, taka droga może stanowić podobną barierę do przekraczania jak droga 2x2. 

Oczywiście ważna jest analiza konkretnego przypadku, np pod kątem występowania źródeł i celów 

podroży po obu stronach drogi. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

[Uwaga 16-16] 

GTR 4(1) i GTR 4(2) - w tych punktach zdublowano ten sam odcinek - DDR po stronie zachodniej 

(północno-zachodniej). 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

[Uwaga 16-17] 

GTR 4(1) do GTR 4(3) - proszę ujednolicić określenie stron drogi. 
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Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

[Uwaga 16-19] 

GTR 5(1) - ul. Lubicka od skrzyżowania z Pl. 18-Stycznia do skrzyżowania z ul. Waryńskiego (strona 

północna) - Błędnie określona ulica - to jest ul. Traugutta. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

[Uwaga 16-21] 

GTR 6(3) - ul. Łódzka od skrzyżowania z Trasą Wschodnią do skrzyżowania z ul. Zdrojową - praw-

dopodobnie błędnie wpisano, że odcinek jest nieuwzględniony w planach, moim zdaniem jest wła-

śnie w budowie - do sprawdzenia. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

[Uwaga 17-1] 

1. Interaktywna mapa sieci ścieżek rowerowych powinna zostać rozpropagowana w mediach. 

2. Podczas spotkania mieszkańców Starówki z Panem Prezydentem padały pytania o możliwości 

przemieszczania się rowerem po Starówce i w tym wypadku medialne poinformowanie o mapie 

ścieżek rowerowych byłoby na miejscu. 

3. Zasadnym byłoby prowadzenie szerszej kampanii promującej bezpieczne korzystanie z 

infrastruktury drogowej przez rowerzystów oraz informowanie innych uczestników ruchu o 

uprawnieniach rowerzystów (głównie kierujących samochodami). 

4. Nawiązując do powyższego infrastruktura powinna iść w parze z edukacją i propagowaniem 

bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Tylko właściwe kooperowanie oraz akceptacja praw 

wszystkich uczestników ruchu są gwarantem szeroko pojętego bezpieczeństwa i harmonii na terenie 

miasta Torunia. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 

Stworzenie map w wersji papierowej i internetowej, prowadzenie stosownych akcji promocyjnych i 

prewencyjnych to jedne z zaleceń znajdujących się w Koncepcji. 
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[Uwaga 18-1] 
Str. 6 – dane mało aktualne – jest Plan zrównoważonego transportu z września 2014 r. 

Str. 8 – są nowsze dokumenty np. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 

2017 – 2041 (załącznik do uchwały nr 489/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.). 

Wydaje się, że Wykonawca koncepcji pod tym kątem powinien zweryfikować cały dokument. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 

Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 

[Uwaga 18-2] 

Str. 9 – „Na lewym brzegu Wisły mieszka około 22 500 osób, najwięcej na osiedlu Podgórz (ok. 35 500 

mieszkańców) oraz Stawki (ok. 9 500 mieszkańców).” – liczba ogółem mniejsza od liczby mieszkańców 

samego Podgórza. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 

Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 

[Uwaga 18-3] 

Str. 84, Rozdział IV.2. Wskazania inwestycyjne - wykaz odcinków do budowy: „Niezależnie od wskazań 

ogólnych zawartych w opracowaniu dla poszczególnych tras głównych, zbiorczych i turystycznych 

opracowana została lista zaleceń dla brakujących odcinków. Zalecenia zawierają propozycje w zakresie 

rodzaju infrastruktury, który powinien powstać na danym odcinku oraz informacje uzupełniające takie 

jak: przybliżona długość odcinka, szacowany koszt realizacji, priorytet realizacyjny, wskazany horyzont 

czasowy, określenie czy dana inwestycja wymaga przebudowy całej drogi czy może być zrealizowana 

jako samodzielna inwestycja rowerowa. (…) Kompletna lista propozycji rozwiązań znajduje się w 

zestawieniu tabelarycznym w załączniku do niniejszego opracowania.” – w konsultowanym 

dokumencie i załącznikach do niego nie znaleziono „listy zaleceń” ani wykazu odcinków do budowy: 

ich długości, kosztów – zgodnie z opisem powyżej. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 

Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 

[Uwaga 18-4] 

Str. 85, rozdział IV.4 – „Powyższe założenia potwierdzają również dane wynikające z oszacowania 

kosztów poszczególnych inwestycji zalecanych w dokumencie do realizacji” – w koncepcji nie 

znaleziono kosztów poszczególnych inwestycji. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 

Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 

[Uwaga 19-1] 
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Pismem MPU-IT29/17 z dnia 3.02.2017 r. zgłosiliśmy MZD uwagi do w/w koncepcji. Nie zostały 

uwzględnione nasze uwagi, np. cyt. nowy przebieg drogi krajowej nr 91 – odcinek Trasy Wschodniej 

od Pl. Daszyńskiego do ul. Grunwaldzkiej omija Fort IV od wschodu. Na interaktywnej mapie nadal nie 

poprawiono schematycznego przebiegu związanej z Trasą Wschodnią drogi rowerowej – omija ona 

Fort IV od zachodu. Jej przebieg należy dostosować do wykonanego projektu trasy (po śladzie ul. 

Kociewskiej). Nie pokazano też tras rekreacyjnych wzdłuż płn. brzegu Wisły – np. przedłużenia ul. 

Przybyszewskiego od ogrodów działkowych na zachód i do Portu Drzewnego oraz w Kaszczorku 

wzdłuż Wisły i Drwęcy. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 
Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 
 
[Uwaga 19-2] 

 

 
Rzuca się w oczy brak niektórych planowanych dróg głównych (np. uwzględniono przedłużenie Trasy 

Średnicowej na zachód, a w kierunku wschodnim już nie) i nierównomierne rozmieszczenie dróg 

zbiorczych (np. zagęszczenie na Rubinkowie, brak w wewn. obszarach osiedli Grębocin-Przylubie, Nad 

Strugą, Okólna-Strzałowa, Stawki). Należy uwzględnić: obowiązujące mpzp, ustalające przebiegi dróg 

głównych lub zbiorczych w liniach rozgraniczających o szerokości umożliwiającej realizację dróg 

rowerowych (dokładne dane o wszystkich mpzp. można pobrać ze strony internetowej MPU – 

załącznik 1) oraz kierunki rozwoju głównego układu komunikacyjnego ustalone w projekcie Studium 

Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia (miejski system 

transportu rowerowego – załącznik 2). 
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Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 
Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 
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[Uwaga 19-3] 

Na naradzie w dniu 31.01.2017 r. z udziałem PMT, MZD i wydziałów UMT zgłoszono liczne uwagi, w 

tym odnośnie uzupełnienia tras rekreacyjnych przez lasy w płn. części obszaru w granicach miasta. Nie 

wszystkie z nich zostały uwzględnione, np. nadal nie pokazano trasy rekreacyjnej po śladzie dawnej 

bocznicy kolejowej na północ od lotniska i wzdłuż ul. Przysieckiej (przewidzianej w mpzp, uchwała nr 

789/14 RMT z dnia 26 czerwca 2014 r.) oraz jej powiązania do osiedla Wrzosy. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 
Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 
 [Uwaga 19-4] 

Istniejące drogi rowerowe narysowano dokładnie, a planowane trasy główne, zbiorcze i rekreacyjne – 

schematycznie, z dużą ilością błędów, np. trasa opisana jako „łącznik Owsiana” powinna łączyć ul. 

Strobanda z wykonaną infrastrukturą rowerową w ul. Zbożowej (w ciągu drogi zbiorczej, zgodnie z 

obowiązującym mpzp.), a nie z ul. Owsianą; ul. Celnicza powinna trafiać w nową Polną, przebieg proj. 

trasy zbiorczej przez osiedle Pod Dębową Górą i ul. Batorego opisanej jako „łącznik Długa – Św. 

Józefa” (???) należy skorygować (dostosować do wykonanych odcinków w ul. Wielki Rów, Pod 

Dębową Górą i ronda); trasa opisana jako „Struga Południowa” przebiega po budynkach osiedla 

Chrobrego; trasa opisana jako „Sobieskiego-Traugutta przecina cmentarz i zagrodzone osiedla przy ul. 

Podchorążych. Na odcinkach, gdzie np. 3 opisane trasy przebiegać mają jednym ciągiem – dla 

czytelności rysunku należy stosować linie równoległe (obecnie linie te nakładają się na siebie lub 

przecinają). 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 
Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 
 
[Uwaga 20-1] 
Proszę o zaktualizowanie ryc. 5. Nie wszystkie udogodnienia dla rowerzystów zostały naniesione na 

mapę, np. nie jest zaznaczony chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym przy ul. Sienkiewicza. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 
Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 
 

[Uwaga 20-2] 

W podrozdziale „Ilość i typy stojaków rowerowych” proszę o wyszczególnienie ile dokładnie jest 

stojaków rowerowych określonego typu, np. ile jest stojaków u-kształtnych eleganckich, u-kształtnych 

zwykłych, itd. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 
Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 
 

[Uwaga 20-3] 

Proszę podać długość i przebieg dla GTR 7/6 Łącznik Hallera. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 
Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 
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[Uwaga 20-4] 

Proszę podać długość i przebieg dla GTR R1.2 Trasa Most Kolejowy. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 
Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 
 

[Uwaga 20-5] 

Proszę poprawić na mapie interaktywnej przebieg dla GTR R3 Ring Północno-Wschodni –dowiązanie 

do Placu Hoffmana. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 
Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 
 

[Uwaga 20-6] 

Proszę o korektę zapisu dla RTR 2.1 Trasa Wisła-Las Bielański. Trasa nie biegnie ul. Kaszubską. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 
Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 
 

[Uwaga 20-7] 

Proszę o korektę zapisu dla RTR 2.2 Trasa do Unisławia. Trasa biegnie ul. Kaszubską. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 
Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 
 

[Uwaga 20-11] 

Trasa RTR mR-Pn Pętla Kaszownik posiada nieprawidłowy opis, nieodpowiadający wytyczonemu 

przebiegowi na mapie interaktywnej. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 
Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 
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Uwagi poza zakresem Koncepcji  
[Uwaga 9-1] 

W programie zabrakło innych użytkowników przestrzeni miejskiej (pieszych, dzieci na rowerkach i 

hulajnogach, niedoświadczonych rowerzystów, rolkarzy, osób niepełnosprawnych na wózkach i 

skuterach, osób starszych itp.). Nowoczesne miasto powinno być dostępne dla wszystkich - nie tylko 

dla rowerów. Jazda na rowerze nie jest jedyną formą rekreacji, ani komunikacji. Program powinien 

obejmować dostosowanie wspólnej przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup, 

a nie tylko wyznaczanie rowerowych "autostrad" i udogodnień dla tej jednej wybranej grupy 

użytkowników. Konsultacje programu, a także ankiety, powinny być prowadzone z udziałem 

wszystkich użytkowników miasta. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Założeniem Koncepcji było głównie opracowanie scenariuszy rozwoju infrastruktury rowerowej w 

Toruniu, stąd taka zawartość opracowania. 

 [Uwaga 9-7] 

Często chodnik lub trasa rowerowa jest zastawiona samochodami. Powinno się pilnować aby 

samochody nie zastawiały tych tras, a także zbudować na obrzeżach śródmieścia kilkupoziomowe, 

miejskie parkingi. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Sprawa parkingów wielopoziomowych wychodzi poza zakres Koncepcji.  

[Uwaga 9-8] 

Większość udogodnień sprzyjających rowerzystom jest odpowiednia również dla grup pieszych o 

szczególnych potrzebach (rowerki dziecięce, rolkarze, niepełnosprawni na wózkach czy skuterach, 

wózki dziecięce)  - tylko, że na trasach pieszych nic się dla nich nie robi. W związku z tym dzieci na 

rowerkach, rolkarze i inne pojazdy nie będące rowerami korzystają z nowej infrastruktury rowerowej. 

Np. Trasa Średnicowa od ul. Grudziądzkiej w kierunku wschodnim to obecnie rolkostrada i szlak 

spacerowy dla rodzin z dziećmi. Trudno się dziwić irytacji rowerzystów, ale nie można wykluczyć tych 

grup . 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Sprawa rozwiązań dla ruchu pieszego wychodzi poza zakres Koncepcji, jednak w dokumencie zawarto 

zapis mówiący o konieczności zapewnienia pieszym infrastruktury o odpowiedniej jakości przez co 

pośrednio ulegną poprawie warunki dla ruchu rowerowego. 

[Uwaga 9-9] 

Łatwe i tanie: wyznaczyć "rolkostrady" i "rolkowiska" - nieużywane place, ślepe uliczki wewnątrz 

osiedli mieszkaniowych lub na ich granicy, gdzie dzieci na rowerkach i hulajnogach oraz rolkarze mo-

gą bezpiecznie i pełnoprawnie oddawać się swoim ulubionym sportom (np. wyłączyć z ruchu samo-
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chodowego uliczkę Michała Szczanieckiego wzdłuż Średnicówki, która donikąd nie prowadzi i do 

niczego nie służy); Efekt: zdjęcie rowerków dziecięcych i części rolkarzy z dróg rowerowych. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Kwestia infrastruktury dla rolkarzy wychodzi poza zakres Koncepcji.  

 [Uwaga 9-11] 

Łatwe i tanie: dopuścić ruch rolkarzy (sprawnie jeżdżących) i wózków inwalidzkich / skuterów 

inwalidzkich na drogach rowerowych biegnących poza jezdnią; efekt: sprawni rolkarze - prędkość 

dorównująca rowerzystom, nie stanowią utrudnienia. Wózki inwalidzkie - często poruszanie się trasą 

rowerową jest jedyną możliwością. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Kwestia infrastruktury dla rolkarzy i dopuszczenia ich do korzystania z tras rowerowych wychodzi poza 

zakres Koncepcji.  
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Uwagi szczegółowe dotyczące strefy północnej oraz centrum: 
[Uwaga 4] 

niezbędna jest ścieżka rowerowa ul. Traktorową. 

Wszystkie inwestycje drogowe realizowane są z myślą o osiedlu JAR, a o mieszkańcach Wrzosów II 

zapomniano. 

Nie ma jak wyjechać z małymi dziećmi na ścieżki rowerowe. Traktorowa się nie nadaje. Chodnik z 

jednej strony i do tego wąski. Mimo ograniczenia na osiedlu do 30 km/h samochody pędzą 50 i 

więcej, bo zrobiono sobie skrót do Grudziądzkiej. Nawierzchnia ulicy - dobra ale nie od strony 

nowego budownictwa. 

Od strony Inżynierskiej brak wpięcia w ścieżkę rowerową. 

Do tego nędzne przejście przy rondzie Polna-Traktorowa. Nikt się nie zatrzymuje nawet jeśli przejdzie 

się z rowerami przez połowę jezdni. Trzeba uważać, bo odcinek na którym się stoi jest za 

krótki/wąski- żeby był bezpieczny dla osób przechodzących. Rowery prawie wystają. Lepiej byłoby 

bez tej "wysepki", przynajmniej każdy zatrzymałby się przed pasami, a nie dzielił przejścia na 2 etapy 

tj. przeszli przez pół jezdni na wysepce poczekają. 

Miałam zaszczyt stać z 7-latką, żadna przyjemność ale strach, że ktoś w nas wjedzie lub o rower 

zahaczy. 

PS. Przydałoby się obniżyć krawężnik przy przystanku autobusowym przy Traktorowej od strony 

Rolniczej. Jest wysoki przy przejściu dla pieszych. Rowerem tragedia o matkach z dziećmi w wózkach i 

starszych osobach nie wspominając. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W ciągu ul. Traktorowej nie ma miejsca w pasie drogowym na wydzielenie drogi rowerowej. W 

Koncepcji uwzględniono w ciągu ulicy Traktowej łącznik rowerowej trasy zbiorczej, ale ze względu na 

charakter ulicy wskazane jest uspokojenie i ograniczenie ruchu samochodowego, który winien być 

skierowany na tzw. Nową Polną. 

[Uwaga 10-4] 

Umożliwienie łatwiejszego przejazdu na trasie Wschód-Zachód w obrębie Starego Miasta (Rynek 

Nowomiejski - Rynek Staromiejski). W tym momencie rowerzysta ma trzy opcje: zjazd do bulwaru i 

następnie mozolny wjazd Wolą Zamkową, objazd Wałami Generała Sikorskiego, kluczenie przez 

stragany, ogródki gastronomiczne na Rynku, ul. Szewskiej i Moście Paulińskim gdzie zwykle jest o 

wiele gęściej niż na Szerokiej. Propozycje zmian: 

    a) wytyczenie kontraruchu na ul. Ciasnej od Łaziennej do Mostowej i otworzenie dla ruchu rowe-

rowego ul. Królowej Jadwigi, o wiele mniej zagęszczonej niż ul. Szeroka 

    b) otworzenie ul. Szerokiej dla ruchu rowerowego w godzinach 21-9 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  
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W Koncepcji jest poruszona kwestia tzw. „kontraruchu rowerowego” oraz zwiększenia dostępności 

Starego Miasta dla rowerzystów. 

[Uwaga 16-3] 

Trasa GTR3 - na ul. Gregorkiewicza występuje mały ruch, jest to ulica ślepa, w związku z czym raczej 

nie ma potrzeby wyznaczania pasów rowerowych. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

[Uwaga 16-4] 

"Wymagana budowa bezkolizyjnego połączenia Trasy Grudziądzkiej z trasą rowerową Toruń - 

Chełmża w postaci kładki lub tunelu nad DK 91 i torami kolejowymi na wysokości granicy miasta." - to 

połączenie bezkolizyjne jest spójne dla wariantu trasy "Forteczna". Brakuje wzmianki o potrzebie 

połączenie trasy do Chełmży po wschodniej stornie ul. Grudziądzkiej. Tutaj wymagany jest tunel tylko 

pod torami kolejowymi, bez drogi krajowej (mniejsze koszty). 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. Takie połączenie planowane jest w ramach budowy Trasy 

Wschodniej. 

 [Uwaga 16-6] 

GTR R2 - alternatywny przebieg przez ul. Lelewela i ul. Kołątaja (brak miejsca na łącznik Podgórna 

przez co przebieg jest łamany i nieczytelny, występują dodatkowe sygnalizacje i wydłużenie drogi. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została rozpatrzona, lecz nieuwzględniona w Koncepcji z  uwagi na powodowane wydłużenie.  

[Uwaga 16-9] 

RTR R-Pn2 Łącznik przez Rubinkowo - rozważyć przebieg Przy targowisku Manhatan do ul. Busz-

czyńskich co odsuwa trasę od ruchliwej ul. Łyskowskiego. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W proponowanym miejscu w przyszłości planowana jest trasa tramwajowa. 

[Uwaga 16-10] 

RTR R-Pn.a Trasa Kolejowa Północna - do zaleceń dodać przejazd przez ul. Chełmińską na wysokości 

ul. Harcerskiej. W planowanej przebudowie prawdopodobnie brakuje połączenia z trasa przy Św 

Józefa, którą dochodzi od drugiej strony Szosy Chełmińskiej. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Przejazd rowerowy planowany jest w ramach trwającej przebudowy Szosy Chełmińskiej.  
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[Uwaga 16-14] 

Pkt. 15, ZTR Pn3 - ul. Legionów od skrzyżowania z ul. Grudziądzką do skrzyżowania z ul. Żwirki i 

Wigury -istnieje możliwość poszerzenia jezdni celem wyznaczenia pasów rowerowych (w obecnym 

pasie drogowym). 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

[Uwaga 16-15] 

GTR 3/R3 - ul. Gogi od ul. Grudziądzkiej do ul. Kościuszki - ten fragment nie ma nic wspólnego z 

budowa trasy wschodniej; podany odcinek dotyczy tylko ul Gogi, a w zaleceniach jest mowa również 

o przejeździe przez ul. Kościuszki przy ul. Świętopełka. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

 [Uwaga 16-18] 

GTR 4(5) - budowa wydzielonej DDR jest mało prawdopodobna w długiej perspektywie czasu 

(konieczność wykupienia części przylegających działek Obecnie w tym miejscu problemem jest nie 

tylko widoczność przy wyjazdach (dobrze wspomniano konieczność montażu luster), ale także 

niweleta w obrębie części zjazdów (zbyt strome dowiązanie niewelty ciągu pieszo-rowerowego do 

zjazdów) czy brak ciągłości na wjazdach (uciążliwe krawężniki). Także warunkowa inwestycja z 

dobrym horyzontem czasowym (w przeciwieństwie do inwestycji optymalnej - wydzielonej DDR) 

powinna polegać także na przynajmniej punktowych poprawach infrastruktury, a nie tylko 

oznakowaniu i zapewnieniu widoczności na zjazdach. Ponadto występuję na tym odcinku problem z 

utrzymaniem zimowym. Prawdopodobnie za utrzymanie zimowe odpowiadają tutaj właściciele 

przyległych posesji i niestety niektórzy się z tego nie wywiązują. Utrzymanie zimowe (i pozimowe) na 

głównych trasach rowerowych powinno być jednolite i obsługiwane przez Gminę. 

Wspomniany objazd przez ul. Łukową może być przydatny jako alternatywa, ale jest nieoptymalny 

jako główny element tej trasy rowerowej. Poza wydłużeniem drogi powoduje on konieczność 

dwukrotnego pokonywania jezdni Ul. Skłodowskiej-Curie. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

[Uwaga 16-24] 

GTR R1.1 - ul. Wały gen. Sikorskiego od skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. 

Prostą - po stronie południowej jest możliwość wyznaczenia pasa rowerowego na odcinku od Placu 

Teatralnego (w tym na skrzyżowaniu) do dodatkowego pasa do skrętu przed ul. Prostą. Takie 

rozwiązanie będzie spójne z pozostałymi odcinkami obwodnicy staromiejskiej. 
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Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

[Uwaga 16-26] 

GTR R3/GTR R3a - ul. Podgórna i ul. Kościuszki strona południowa - proponuje dodać zalecenie 

budowy wydzielonej drogi rowerowej (na odcinkach z ograniczona ilością miejsca - CPR) docelowo. 

Jako rozwiązanie tymczasowe oznakowanie jako CPR, względnie jako pieszo jezdni na odcinkach w 

okolicy ul. Batorego gdzie parkują w tym momencie auta. Można również zasugerować budowę 

miejsc parkingowych od strony jezdni i uwolnienie od aut chodnika - formalnie jest to teraz chodnik i 

parkowanie aut i dojazd do tych miejsc parkingowych jest całkowicie nielegalny choć tolerowany 

przez miasto (wzmocniono konstrukcje chodnika przy ostatnim remoncie) 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

[Uwaga 16-28] 

ZTR Pn2 - ul. Grudziądzka od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Warneńczyka - na tym 

odcinku jest szeroka jezdnia - do sprawdzenia możliwość wyznaczenia pasów rowerowych. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

ul. Grudziądzka na wymienionym odcinku jest zbyt wąska na wyznaczenie pasów rowerowych bez 

kompleksowej przebudowy drogi. 

[Uwaga 16-29] 

ZTR Pn3(1) - ul. Legionów od skrzyżowania z ul. Grudziądzką do skrzyżowania z ul. Św. Faustyny - 

zmiana funkcji z tranzytowej na lokalną jest mało prawdopodobna przy obecnych uwarunkowaniach. 

W ramach przebudowy drogi jest możliwość poszerzenia jezdni i wyznaczenia pasów rowerowych. 

Wg moich pomiarów na Geoportalu pas drogowy ma szerokość minimum 14-15m (poza bardzo 

krótkim przewężeniem przy ul. Lelewela) co daje możliwość wyznaczenia pasów rowerowych. Np. 

ulica w układzie  chodnik - 2m, jezdnia z pasami rowerowymi - 9m, chodnik - 2m, razem 13m 

szerokości. Na szerszych odcinkach możliwość wprowadzenie obustronnych jednokierunkowych dróg 

rowerowych. Dalej na północ powinny być wydzielone dwukierunkowe drogi rowerowe 

komunikujące się z istniejącymi odcinkami, poprowadzone tak aby zminimalizować konieczność 

wielokrotnego przekraczania jezdni ul. Legionów. 

Proszę zwrócić uwagę na to, że w konsultacjach kilkukrotnie podnoszono konieczność poprawy 

warunków na tej właśnie ulicy. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Ostateczna decyzja co do sposobu poprowadzenia ruchu rowerowego w ciągu ul. Legionów należy do 

MZD Toruń i WGK UMT Toruń. W Koncepcji jest tylko propozycja rozwiązań, które zostały 

doprecyzowane. 
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[Uwaga 16-30] 

ZTR Pn5.1(3) ul. Chrobrego od mostku nad Strugą Toruńską do skrzyżowania z TŚP - możliwość 

wyznaczenia pasów rowerowych na szerokiej jezdni. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

[Uwaga 18-5] 

Str. 87, rozdz. V.1.2. Priorytetowe zadania inwestycyjne na lata 2017-2023: „przebudowa Szosy 

Chełmińskiej odcinek Trasa Średnicowa Północna - ul. Polna (w trakcie postępowania przetargowego)” 

– należy zaktualizować, podpisano umowę z wykonawcą robót budowl. 

 Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 

Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 

[Uwaga 20-10 ] 

Proszę o przeanalizowanie zasadności wytyczania RTR mR-Pn Mały Ring Północny. Ulice Czerwona 

Droga, Odrodzenia, Przy Kaszowniku nie mają „częściowo zielonego charakteru” i jazda rowerem w 

tych miejscach nie ma charakteru rekreacyjnego. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 
Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 
 

[Uwaga 20-15] 

W podrozdziale V.1.3. Wskazania do prostych usprawnień na lata 2017-2018 Drobne inwestycje 

poprawiające warunki ruchu rowerowego proszę dodać zapis: poprawa warunków przejazdu na 

przejeździe rowerowym przez torowisko tramwajowe na ul. Wały gen. Sikorskiego (obręb Placu 

Artylerii Polskiej). 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 
Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 
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Uwagi szczegółowe dotyczące strefy południowej 
[Uwaga 2-2] 

jako mieszkaniec Podgórza ubolewam, że ulica Poznańska została właściwie jedyną istotną (!!!!!) ulicą 

w Toruniu gdzie nie ma żadnej infrastruktury rowerowej. Nic!  

Jechać ulicą to się nie uśmiecha. Ruch na Poznańskiej taki, że jazda rowerem to żadna przyjemność. 

Tiry sobie obecnie właśnie Poznańską (a dalej Andersa, Łódzką i nowym mostem) omijają płatną 

obwodnicę Torunia.  

Więc trzeba dla własnego bezpieczeństwa jeździć chodnikiem.  

Na szczęście policjanci złapali mnie dwa razy w kilkuletniej historii. Raz byłem z dzieckiem 9-letnim 

wówczas i w ogóle nie było tematu, a drugi raz po prostu powiedziałem im, że jadę tym chodnikiem 

dla własnego bezpieczeństwa pokazując co w tym czasie dzieje się na jezdni (auto za autem). I też 

puścili...  

Strasznie mnie zmartwiło gdy jakieś 3 lata temu remontowano Poznańską od Andersa do Drzymały i 

nie zwężono jezdni o ok. 1,5m na rzecz rowerowej ścieżki. Było to absolutnie wykonywalne!!!!! Tym 

bardziej, że jakieś 10 lat temu istotnie zwężono Poznańską pomiędzy Hallera a Drzymały (choć ścieżki 

też nie zbudowano, ale wówczas się o tym nie myślało)  

Gdyby wówczas pojawiła się taka ścieżka to byłby to dobry łącznik do Krowiego Mostku, po 

przejechaniu którego wpada się na wygodną ścieżkę na Nieszawskiej. A po chwili się jest na moście.  

Który nota bene też nie ma żadnego rozwiązania. Pozalepiane znaki, które nawet chyba jeszcze stoją.  

Coś się teraz dzieje na Andersa (od Poznańskiej do Armii Ludowej). Chyba pojawi się utwardzona 

nawierzchnia, ale chyba o wydzielonej ścieżce rowerowej nie ma co marzyć.  

No generalnie lewa część Podgórza to rowerowa pustynia.  

Brak ścieżek, brak stacji roweru miejskiego.  

I na razie brak chyba pomysłu na zmianę, co? 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji zawarto scenariusze rozwoju infrastruktury rowerowej w lewobrzeżnej części Torunia. 

Scenariusze uwzględnią także wydzielenie infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Poznańskiej. 

[Uwaga 12-3] 

•        Brak przejazdów rowerowych do szkoły Nr 14 oraz infrastruktury pieszo/rowerowej 

•        Dojazdu do mostu drogowego gdzie trzeba mijać się pod wiaduktem z pieszymi  

•        Brak drogi rowerowej w stronę ul. Poznańskiej w tym przejazdów dla rowerów 

•        od Ul.Łódzkiej strach jechać z dziećmi do miasta - brak ścieżki rowerowej wraz oznakowaniem 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  
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Wymienione kwestie zostały przeanalizowane oraz zamieszczone w Koncepcji. 

[Uwaga 15] 

Chcę zwrócić uwagę na problem komunikacji rowerowej pomiędzy lewobrzeżem a prawobrzeżem. 

Chodzi głównie o przejazd pod wiaduktem naprzeciwko starego mostu drogowego po lewej stronie 

torunia. Przejazd ulicą jest bardzo niebezpieczny, ponieważ jest tam ciasno i samochody mijają 

rowerzystę w zbyt małym odstępie. To może prowadzić do poważnych wypadków. Przejazd 

chodnikiem jest nielegalny i nie ma żadnej dobrej alternatywy dla tych rozwiązań. Chcę zapytać jakie 

rozwiązania są przewidziane w tym zakresie. Chcę również na jaki termin planowane jest wykonanie 

odcinków trasy rowerowej GTR R1.1, R1.2 R1.3 Oraz GTR R2 które znajdują się na interaktywnej 

mapie. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Propozycja trasy rowerowej w obrębie Placu Armii Krajowej została uwzględniona w treści Koncepcji. 

[Uwaga 16-7] 

Trasa rekreacyjna - pętla południowa - bardzo długi przebieg przy ważnej, ruchliwej drodze. 

Proponuję analizę zmiany przebiegu w ciąg ulic Okólna i Łączna. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

 [Uwaga 16-20] 

GTR 6(2) - ul. Łódzka od skrzyżowania z ul. Andersa do skrzyżowania z ul. Stara Droga (strona 

północna) - uważam, że poprawny byłby także krótszy fragment wydzielonej drogi rowerowej, tzn. od 

ul. Andersa (a właściwie od wjazdu do stacji paliw) do ul. Włocławskiej, a na odcinku Włocławska - 

Stara Droga ruch po jezdni na zasadach ogólnych. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

 [Uwaga 16-22] 

 GTR 6a(2) - ul. Włocławska od skrzyżowania z ul. Łódzką do skrzyżowania z ul. Zdrojową - uważam, że 

sensowna byłaby też wydzielona droga rowerowa na odcinku leśnym od ul. Łódzkiej do ul. 

Solankowej z bezpiecznym zjazdem na jezdnie w okolicy tej drugiej. W tej chwili na tym odcinku 

(gdzie nie ma zabudowań) występuje dość szybki ruch pojazdów poruszających z/do Osiedla w kie-

runku Centrum. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 
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[Uwaga 16-23] 

GTR 7(5) - ul. Poznańska od skrzyżowania z ul. Andersa do rozjazdu z ul. Gniewkowską - brakuje 

podłączenie do trasy najbardziej wysuniętych na zach. zabudowań po stronie północnej ul. 

Gniewkowskiej. Czy ta trasa nie powinna być przekierowana do ul. Szubińskiej i dalej łącznikiem 

rowerowym do przejazdu kolejowego? Być może zamiast zmiany przebiegu lepszy byłby dodatkowy 

łącznik - odnoga. Można postulować dalszy przebieg na zachód z porozumieniem sąsiedniej gminy. 

Od przejazdu kolejowego do ul. Bydgoskiej (do starego przebiegu DK10) wydzieloną drogą rowerową 

lub ciągiem pieszo-rowerowym, dalej po jezdni ul. Bydgoskiej. Następnie można dojechać ul. Leśną 

do Małej i Wielkiej Nieszawki. Dalej trasa mogłaby sięgać do Cierpic i dalej do Solca Kujawskiego. 

Szansą jest budowa drogi ekspresowej S10 i pozostawienie starego przebiegu trasy DK10 lub/i 

budowa dróg serwisowych i łączników rowerowych odcinków dróg serwisowych. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga wychodzi poza zakres Koncepcji. 

 [Uwaga 16-25] 

GTR R1.2(2) - ul. Dybowska od mostu im. J. Piłsudskiego do dworca kolejowego Toruń Główny - samo 

obniżenie krawężników nie wystarczy do dobrego skomunikowania z drogą rowerową do dworca. 

Powinno się wykorzystać zaślepiony dla aut łącznik do ul. Dybowskiej, a do tego przydałaby się 

korekta przebiegu przejazdu rowerowego. Inaczej te połączenie to będzie niewygodny zygzak przez 

wąski chodnik. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została częściowo uwzględniona w Koncepcji. 

[Uwaga 20-8] 

Proszę o ponowne przeanalizowanie przebiegu tras: RTR 8 Trasa Stawki Południowe, RTR 9 Trasa 

Poligonowa, RTR 10 Trasa przez Podgórz. Trasy prowadzą na poligon wojskowy. 

Nie ma żadnych przesłanek aby domniemywać, że w najbliższych latach poligon zostanie zamknięty 

zatem planowanie tras rekreacyjnych o takim przebiegu jest bezzasadne. Proszę o przeanalizowanie 

możliwości wyznaczenia tras w tej okolicy na zasadzie pętli omijających poligon, ale pozwalających 

odbyć atrakcyjną wycieczkę rowerową po terenach zielonych. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 
Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 
 

[Uwaga 20-9 ] 

Proszę o korektę przebiegu RTR 11 Trasa do Puszczy Bydgoskiej. Trasa ma początek na terenie 

poligonu wojskowego. Proponuję trasę wyznaczyć ul. Poznańską. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 
Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 
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[Uwaga 20-12] 

Proszę o przeanalizowanie zasadności wyznaczania RTR M1 Trasa przez Most im. J. Piłsudskiego oraz 

RTR M2 Trasa przez Most Kolejowy. Są to bardziej łączniki niż samodzielne trasy. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 

Wymienione kwestie zostały przeanalizowane, jednak sugestie nie zostały uznane za zasadne z uwagi 

na rekreacyjny walor omawianych odcinków jako samodzielnych tras. 
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Uwagi szczegółowe dotyczące strefy zachodniej  
[Uwaga 6] 

Wnioskuję o rewitalizację ciągu pieszo rowerowego od ulicy Grunwaldzkiej do Balonowej. Ciąg 

istniejący na mapie od wielu lat jest zaniedbany, niedoinwestowany. Ponieważ w chwili obecnej 

miasto nie ma możliwości skomunikowania tego ciągu z ulicą Balonową i dalej ze Starym Miastem 

wnioskuję o odświeżenie tego szlaku oraz o wytycznie tymczasowej trasy biegnącej za boiskiem orlik i 

łączącej się z ulicą Wąską lub ewentualnie Boczną. 

W ten sposób, po realizacji inwestycji rozbudowy ulicy Świętego Józefa oraz Kaszubskiej, mieszkańcy 

otrzymają alternatywę na bezpieczne, rekreacyjne skomunikowanie pieszo-rowerowe od 

skrzyżowania Szosy Chełmińskiej i ul. Św. Józefa niemalże do ulicy Bema. 

Wniosek uzasadniam faktem, że nie może istnieć oficjalny ciąg pieszo-rowerowy, który raptem się 

urywa, co pokazuje poniższy wycinek z mapy koncepcyjnej rozwoju rowerowych tras w Toruniu do 

roku 2023. Jeżeli miasto nie ma możliwości udrożnienia ciągu i płynnego jego połączenia z 

istniejącymi drogami rowerowymi przy Rudelce, proponuję znaleźć rozwiązanie tymczasowe a 

jednocześnie zintensyfikować prace nad rozwiązaniami tego problemu i udrożnieniu tego szlaku na 

jego oryginalnej długości.  

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Wzmianka o tej trasie zamieszczona jest w Koncepcji. 

[Uwaga 7-10] 

Św. Józefa/Balonowa - bezsensowny znak B-9, po pierwsze przed skrzyżowaniem, czyli zaraz za nim 

nie obowiązuje, a po drugie jeśli jest tam znak C-13, to znak B-9 nie jest już potrzebny. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Postulat został wpisany do programu prostych usprawnień. 

[Uwaga 8-1] 

Moje uwagi dotyczą zmian głównie w relacji Stare Miasto - Bydgoskie Przedmieście. 

Ciąg ulicy Czerwona Droga-Kraszewskiego-Broniewskiego jest bardzo ważnym traktem 

komunikacyjnym i pomimo istnienia ścieżki wzdłuż ul. Mickiewicza moim zdaniem powinien zostać 

ujęty w koncepcji. Wiem, że są fragmenty, gdzie ze względu na warunki terenowe (wąski pas 

drogowy) nie ma możliwości wykonania ścieżki rowerowej, ale w tych miejscach powinny powstać 

ciągi pieszo-rowerowe a gdzie na to nie mam miejsca być dopuszczony ruch rowerów po chodniku. 

Całość trasy powinna posiadać przejazdy rowerowe (brak ich chociażby na wysokości ul. Matejki). Ze 

względu na główny, przelotowy charakter trasy do czasu uzupełnienia brakujących fragmentów 

połączeń moim zdaniem powinno się już teraz dopuścić ruch rowerów na chodniku i uzupełnić trasę 

o brakujące przejazdy rowerowe. A w późniejszym terminie, jak będą środki należałoby na bieżąco 

uzupełniać brakujące odcinki. 
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Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Zapewnienie ciągłości trasy rowerowej na tym fragmencie jest wpisane do Koncepcji. 

[Uwaga 8-2] 

Fragment chodnika w parku pomiędzy skrzyżowaniem Mickiewicza/Tujakowskiego powinien być 

oznaczony jako ciąg pieszo-rowerowy. Trasa Reja/Tesco - Pl. Rapackiego jest najpopularniejszą trasą 

przejazdu rowerem miejskim a w chwili obecnej na wyżej opisanym odcinku rowerzyści muszą jechać 

nielegalnie po parku lub nadrabiać drogi do końca ul. Mickiewicza i wzdłuż Al. Jana Pawła II. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Postulat wpisany do programu prostych usprawnień. 

[Uwaga 8-3] 

Bardzo brakuje przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu Reja/Broniewskiego. Pasy rowerowe z Reja 

są wprowadzone na ścieżkę, ale nie ma możliwości legalnego przejazdu przez sygnalizację do stacji 

TRM (2. najpopularniejszej w całym mieście). 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Postulat wpisany do programu prostych usprawnień. 

[Uwaga 10-2] 

Lepsza organizacja ruchu na Bydgoskim - dzielnicy tranzytowej z centrum do kampusu: 

Kontraruch. wprowadzenie kontraruchu / wytyczenie kontrapasów na następujących odcinkach: 

        - ul. Sienkiewicza od Krasińskiego do Bydgoskiej (w tym miejscu na ul. Bydgoskiej zaczyna/kończy 

się DDR, kontraruch umożliwiałby nieinwazyjną kontynuację jazdy z  Krasińskiego jazdy wzdłuż 

Bydgoskiej) 

        - ul. Klonowica na całej długości 

        - ul. Moniuszki na odcinku od Chopina do Krasińskiego oraz od Krasińskiego do Mickiewicza (z 

okolic wydziału Informatyki i Matematyki UMK ulica Moniuszki jest optymalna z punktu widzenia 

ruchu na północ Torunia i na kampus, nie ma konieczności jazdy ruchliwą ulicą Matejki, bardzo uła-

twiony dojazd do skrótu przy Rudelce i do Chełmińskiego Przedmieścia. Wielu rowerzystów obecnie 

wybiera tę trasę jadąc bądź nieprzepisowo po chodniku, bądź nieprzepisowo po jezdni, więc 

wytyczenie kontraruchu/kontrapasów byłoby jedynie usankcjonowaniem stanu faktycznego), na 

skrzyżowaniu Mickiewicza i Moniuszki konieczność modyfikacji układu chodnika i jezdni aby 

kontrapas płynnie łączył się z rondem. 

        - ul. Morcinka - Wytyczenie DDR bądź ciągu pieszo-rowerowego, naprawa nawierzchni, połącze-

nie z ulicą Moniuszki - w tym momencie nie da się przejechać z ul. Moniuszki do Morcinka bo na 

drodze stoi płotek, parking i krzak - absurd. 

- wyniesienie przejazdów rowerowych i przejść na pieszych wzdłuż ul. Bydgoskiej od Moniuszki do 

Klonowica - priorytet ruchu pieszego i rowerowego nad ruchem samochodowym na pewno wzmocni 
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rekreacyjne i krajoznawcze walory tej unikatowej w skali kraju ulicy (jedyna taka willowo-

fahwehrkowa pierzeja w Polsce) 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

W Koncepcji znajdują się zapisy odnośnie stosowania tzw. „kontraruchu rowerowego” i dotyczą one 

także Bydgoskiego Przedmieścia. Poprawa warunków ruchu w ciągu ul. Morcinka zostanie wpisana do 

propozycji prostych usprawnień. W propozycjach prostych usprawnień zapisana jest propozycja 

poprawy warunków jazdy rowerem w obrębie skrzyżowań z ulicami Chopina i Bydgoską. 

[Uwaga 11] 

Chciałabym zwrócić uwagę na zaznaczony na czerwono na mapie fragment ciągu pieszo-rowerowego, 

który biegnie od ulicy Grunwaldzkiej w kierunku ulicy Balonowej, lecz na ten moment prowadzi do 

nikąd. Idealnie by było, gdyby trasa ta łączyła się ze ścieżką na ulicy Balonowej i tej biegnącej między 

laskiem a Areną Toruń, ale na ten moment pewnie nie da się tego w ten sposób zrealizować (na 

ostatnim odcinku znajduje się spółdzielnia mieszkaniowa, która zagospodarowała teren na parking 

oraz sąsiaduje z terenem wojskowym). Sugeruję zatem, żeby na ten moment doprowadzić istniejący 

szlak do ulicy Bocznej (lub jeśli byłaby taka możliwość do ulicy Wąskiej).  

Na pewno niezbędne będzie uporządkowanie tego terenu: poprawę stanu nawierzchni, zadbanie o 

zieleń, śmieci, uruchomienie oświetlenia, itp.  

Uważam, że teren ten odpowiednio zagospodarowany i uporządkowany przysłuży się rowerzystom w 

naszym mieście (szczególnie, że trasa rowerowa ma być budowana także wzdłuż ulicy Kaszubskiej 

oraz ulicy Św. Józefa i dalej łączyć się z trasą przy ul. Sz. Chełmińska) a także osobom okolicznych 

osiedli szukających spokojnych alternatyw tras do spaceru.  

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Wzmianka o tej trasie zamieszczona jest w Koncepcji. 

 

[Uwaga 12-4] 

•        Nie ma ciągłości drogi rowerowej w stronę Ul. Reja ( Bydgoskie ) 

•     ul.Kraszewskiego prosi się o dobre oznakowanie wraz z drogami pieszo/rowerowymi w tym 

przejazdami 

•        Broniewskiego od Sienkiewicza  do Granic Torunia samochody na chodnikach 

•        Słabo widoczne przejście od Ul, Kochanowskiego do Parku  

•        Dziurawa nawierzchnia od Ul Reja do Sienkiewicza 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Wymienione kwestie zostały przeanalizowane oraz zamieszczone w Koncepcji. 
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[Uwaga 16-11] 

RTR M3 Trasa do Mostu Zachodniego - zdecydowana większość źródeł i celów podróży znajduję się 

po wschodniej stronie planowanej trasy Mostu Zachodniego. Ponadto po wschodniej stronie ul. 

Okrężnej jest zlokalizowana droga rowerowa, która będzie łączyć się z tą trasą. Skąd więc rekomen-

dacja dla lokalizacji drogi rowerowej po zachodniej stronie trasy? 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

[Uwaga 16-27] 

ZTR Pn0/Z - ul. Bydgoska od połączenia z Bulwarem Filadelfijskim do skrzyżowania z ul. Chopina - do 

rozważenia ruch ogólny/sierżanty/pasy rowerowe na odcinku do Al. 500-lecia, dalej kontrapas do ul. 

Chopina i przejazdy rowerowe i łącznik z wydzieloną drogą rowerową przy Chopina/Bydgoskiej jako 

naturalne przedłużenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych na uspokojonej jezdni Bulwaru 

Filadelfijskiego. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

[Uwaga 20-13] 

Proszę o usunięcie RTR M3 Trasa do Mostu Zachodniego. Trasa nie zawiera żadnego opisu, a jej 

wytyczenie nie jest zasadne. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 

Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 
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Uwagi szczegółowe dotyczące strefy wschodniej 
[Uwaga 5] 

Proponuję wprowadzenie jeszcze jednego odcinka drogi rowerowej - rekreacyjnej. Byłby to odcinek o 

niesamowitych walorach widokowych, a zarazem zostały by uporządkowany, koszmarnie zaniedbany 

teren. Należy go koniecznie uporządkować!. 

Proponuję wykonanie ścieżki rowerowej biegnącej bardzo blisko rzeki Wisły oddalonej nie dalej niż 3 

do 10 metrów od lustra wody, na odcinku od Bulwaru Filadelfijskiego do nowego mostu (mostu Pani 

Generał Zawadzkiej). 

Po uporządkowaniu drogi po południowej stronie Wisły, tą realizacją stworzymy wspaniałą pętlę ....." 

Na Około Wisły Pomiędzy Mostami Drogowymi Torunia".  

Proponowaną tu ścieżkę (pętlę) można by wykorzystać do masowych biegów średnio i długo 

dystansowych, lub do zorganizowania sprinterskich wyścigów kolarskich przed publicznością!  

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Wzmianka o tej trasie zostanie zamieszczona w Koncepcji wraz ze stosownymi wyjaśnieniami. 

Inwestycja w zaproponowanym kształcie jest bardzo trudna do zrealizowania w odpowiednim 

standardzie ze względu na kwestie terenowo-prawne, a także czynniki naturalne jak ukształtowanie 

terenu. 

 

[Uwaga 7-9] 

Droga rowerowa na ulicy Żółkiewskiego jest niebezpieczna, bo jest tam wiele wyjazdów z posesji. 

Powinny być tam lustra albo możliwość jazdy jezdnią. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Konieczność poprawy warunków jazdy w ciągu ul. Żółkiewskiego jest zapisana w Koncepcji. 

[Uwaga 14-2] 

Trasę rowerową poprowadzoną ul. Szczęśliwą i planowaną trasę ul. Turystyczną należy przedłużyć o 

odcinek ul. Zakole i Fantazyjną do skrzyżowania z ul. Na Przełaj. 

Zapewni to dojazd rowerzystów do cennych przerodniczo i rekreacyjnie obszarów nad Drwęcą min 

Punktu Postojowego dla kajakarzy "Białe Góry" przy ul. Zakole a także do infrastruktury ( ławki, róże ) 

zrealizowanej do kwietnia 2017 w ramach Budżetu Partycypacyjnego na ul. Fantazyjenj w pobliżu z 

ul. Marzanny. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Propozycje zostały zawarte w Koncepcji. 
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[Uwaga 16-13] 

Tabela 19. Szczegółowa lista zadań o najwyższym priorytecie realizacyjnym, pkt.13, GTR R3(3) -  ul. 

Żółkiewskiego strona północna -proszę dodać zmiany w sygnalizacji świetlnej na wjeździe do galerii 

handlowej - likwidacja przycisków, sprzężenie sygnalizatorów rowerowych z równoległa relacją dla 

aut. Jest to obecnie bardzo uciążliwe miejsce na tej trasie. 

Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji  

Uwaga została uwzględniona w Koncepcji. 

[Uwaga 20-7] 
Proszę o przeanalizowanie przebiegu RTR 6 Trasa Zielona do Grębocina na odcinku od ul. Wschodniej 
do okolic ul. Donimirskiego. Przebieg trasy został wyznaczony po terenach prywatnych. 

 
Decyzja odnośnie zamieszczenia stosownych zapisów w koncepcji 
 
Stosowne poprawki zostały uwzględnione w treści Koncepcji. 
 

Spis autorów pism które wpłynęły podczas konsultacji 
 

Opinie otrzymane od mieszkańców drogą mailową 

1 mk.006 / Toruńska rowerzystka 9 Katarzyna Czupryniak 

2 Piotr Podborny 10 Maciek Iwaniszewski 

3 Krzysztof Dominikowski 11 Patrycja Gulak-Lipka 

4 Danuta Hejenkowska 12 Czech82 

5 Krzysztof Dominikowski 13 Tomasz Truszczyński 

6 Justyna Kardasz 14 Rafał Kmieć 

7 pawelg1193 15 Szymon Domeracki 

8 Joanna Lipska 16 Tomasz Pietruszewski 

Opinie otrzymane od członków zespołu ds. koordynacji działań w zakresie rozwoju komunikacji 

rowerowe 

17 Straż Miejska 19 Miejska Pracownia Urbanistyczna 

18 Wydziału Rozwoju i Programowania 

Europejskiego UMT 

20 Stowarzyszenie Rowerowy Toruń 
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Konsultacje społeczne – informacje prasowe 

Strona internetowa www.torun.pl: 

http://www.torun.pl/pl/rowerem-po-toruniu-etap-ii-0 

 

 

 

 

 

 

http://www.torun.pl/
http://www.torun.pl/pl/rowerem-po-toruniu-etap-ii-0
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Strona www.konsultacje.torun.pl:  

 

 

http://www.konsultacje.torun.pl/
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Mieszkańcy mieli do dyspozycji materiał pomocniczy: mapę interaktywną 

 

Objaśnienie do mapy interaktywnej. 
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Mapa interaktywna : widok po zapoznaniu się z objaśnieniem. 

 

Mapa interaktywna: po prawej stronie lista dostępnych warstw. Na grafice włączone warstwy „stojaki 

rowerowe” oraz „stacje roweru publicznego TRM”. 
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Media społecznościowe 

Oficjalna strona miasta na portalu Facebook 

https://www.facebook.com/MiastoTorun/photos/a.126741307377630.39188.118794484838979/14

45191998865881/?type=3&theater 

 

Oficjalna strona stowarzyszenia Rowerowy Toruń na portalu Facebook:  

 

https://www.facebook.com/MiastoTorun/photos/a.126741307377630.39188.118794484838979/1445191998865881/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MiastoTorun/photos/a.126741307377630.39188.118794484838979/1445191998865881/?type=3&theater
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Przekazy Prasowe 
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http://kujawsko-pomorskie.onet.pl/torun-beda-nowe-sciezki-rowerowe/x5dcrw  

 

http://www.pomorska.pl/wiadomosci/torun/a/torun-chce-byc-przyjazny-dla-

rowerzystow,11841151/  

 

http://kujawsko-pomorskie.onet.pl/torun-beda-nowe-sciezki-rowerowe/x5dcrw
http://www.pomorska.pl/wiadomosci/torun/a/torun-chce-byc-przyjazny-dla-rowerzystow,11841151/
http://www.pomorska.pl/wiadomosci/torun/a/torun-chce-byc-przyjazny-dla-rowerzystow,11841151/
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http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_pap/172665/  

 

 

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_pap/172665/
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http://edroga.pl/prawo/torun-przyjazny-rowerzystom-020313723 

 

http://edroga.pl/prawo/torun-przyjazny-rowerzystom-020313723
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http://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,21438708,torun-stawia-na-rowery-bedzie-ponad-80-km-

nowych-tras.html 

 

http://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,21438708,torun-stawia-na-rowery-bedzie-ponad-80-km-nowych-tras.html
http://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,21438708,torun-stawia-na-rowery-bedzie-ponad-80-km-nowych-tras.html
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http://ddtorun.pl/pl/11_wiadomosci/9156_83_kilometry_nowych_sciezek_dla_rowerzystow_gdzie_

powstana.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ddtorun.pl/pl/11_wiadomosci/9156_83_kilometry_nowych_sciezek_dla_rowerzystow_gdzie_powstana.html
http://ddtorun.pl/pl/11_wiadomosci/9156_83_kilometry_nowych_sciezek_dla_rowerzystow_gdzie_powstana.html
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Radio GRA.FM: 

https://gra.fm/dzisiaj-rowerowe-konsultacje-spoleczne.html 

 

https://gra.fm/dzisiaj-rowerowe-konsultacje-spoleczne.html
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Strona www.torun.com.pl: 

http://www.torun.com.pl/index.php?art_id=38&id_news=71162 

 

 

 

 

 

 

http://www.torun.com.pl/
http://www.torun.com.pl/index.php?art_id=38&id_news=71162
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Strona www.bydgoszcz.tvp.pl: 

https://bydgoszcz.tvp.pl/29296903/miejskie-rowery-juz-dostepne-po-zimie-wsiadaj-i-pedaluj 

 

 

 

 

http://www.bydgoszcz.tvp.pl/
https://bydgoszcz.tvp.pl/29296903/miejskie-rowery-juz-dostepne-po-zimie-wsiadaj-i-pedaluj
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Strona www.smnaskarpie.pl: 

Strona 

 


