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Termin 

 

 
 
8- 30 września 2016 r.  
 

 

 

Liczba 
uczestników 

 

 
ok. 204 osób wzięło udział w konsultacjach, w tym: 

 28 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym (w 
tym 21 osób, które wpisały swoje nazwiska na liście 
obecności) 

 ok. 30 osób uczestniczyło w dyżurze konsultacyjnym 

 12 osób wypełniło ankietę w wersji papierowej 

 126 osób wypełniło ankietę w wersji online 

 8 osób zgłosiło uwagi drogą elektroniczną  
 

 

 

Organizatorzy 

 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, Wydział Gospodarki 
Komunalnej, Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Toruniu 
 

 

Przedmiot 
konsultacji 

 

   Przedmiotem konsultacji była planowana inwestycja obejmująca 
modernizację linii tramwajowej z budową pasa tramwajowo-
autobusowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz 
z przebudową układu drogowego. W jej ramach planowana jest 
budowa i przebudowa torowiska tramwajowego, węzłów 
tramwajowych, peronów, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów 
pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, jezdni i przejazdów 
drogowych oraz skrzyżowań.  
   W 2013 r., podczas organizowanych przez Urząd Miasta Torunia 
konsultacji społecznych w sprawie koncepcji przebudowy placu 
Rapackiego, mieszkańcy wskazali  jako najkorzystniejsze rozwiązanie 
polegające na zastosowaniu wydzielonego pasa autobusowo-
tramwajowego w al. św. Jana Pawła II i Wałach gen. Sikorskiego. 
Biorąc pod uwagę  rozwiązania wskazane przez mieszkańców 
projektanci przygotowali trzy warianty koncepcji przedprojektowej: 
Wariant 1: 
Przebudowa alei św. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Chopina do 
ronda Niepodległości, wraz z tym rondem, ul. Wały gen. Sikorskiego 
od skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. 
Solidarności bez tego skrzyżowania, oraz ul. Chopina od skrzyżowania 
z al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. 500-lecia Torunia, wraz z 
tym skrzyżowaniem. Zaplanowano ponadto budowę jezdni o 
nawierzchni bitumicznej i kamiennej, budowę chodników, ścieżek 
rowerowych, zjazdów oraz peronów, a także przejść i przejazdów 
przez torowisko. Projektowane torowisko rozpoczyna swój bieg w osi 
ul. Chopina, następnie zakręca w al. św. Jana Pawła II i biegnie w 
jezdni, po jej wschodniej stronie - do skrzyżowania z ul. Wały gen. 
Sikorskiego, w której usytuowane jest między jezdniami. Jako 
wydzielone w pasie dzielącym torowisko zaplanowano od 
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skrzyżowania ul. Wały gen. Sikorskiego do ronda Niepodległości, gdzie 
na ok. 170 m przechodzi w przekrój jednotorowy. 
Wariant 2: 
Przebudowa alei św. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Chopina do 
ronda Niepodległości, wraz z tym rondem oraz ulicą Kraszewskiego do 
skrzyżowania z ul. Moniuszki, ul. Wały gen. Sikorskiego od 
skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. Solidarności 
bez tego skrzyżowania, oraz ul. Chopina od skrzyżowania z al. św. Jana 
Pawła II do skrzyżowania z al. 500-lecia Torunia wraz z tym 
skrzyżowaniem. W ramach tej inwestycji zaplanowano budowę jezdni 
o nawierzchni bitumicznej i kamiennej, budowę chodników, ścieżek 
rowerowych, zjazdów oraz peronów, a także przejść i przejazdów 
przez torowisko. Torowisko na al. św. Jana Pawła II zaprojektowano w 
jezdni, po jej wschodniej stronie. Za skrzyżowaniem z ul. Wały gen. 
Sikorskiego torowisko przechodzi w pas dzielący jezdnię i dalej biegnie 
jako wydzielone z jezdni. Jako zintegrowane z jednią, między 
jezdniami, torowisko występuje ponadto w ul. Wały gen. Sikorskiego. 
Wariant 3: 
Przebudowa ul. Chopina od skrzyżowania al. 500-lecia Torunia do 
skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II. Dalej przewidziano przebudowę 
al. św. Jana Pawła II od tego skrzyżowania do ronda Niepodległości 
wraz z rondem oraz ul. Wały gen. Sikorskiego od pl. Artylerii Polskiej 
do skrzyżowania z al. Solidarności bez tego skrzyżowania. Ponadto 
zaprojektowano przebudowę krótkiego odcinka torowiska w ul. 
Kraszewskiego oraz w ul. Czerwona Droga. W ramach tej inwestycji 
zaplanowano budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej i kamiennej, 
budowę chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów oraz peronów, a 
także przejść i przejazdów przez torowisko. W ul. Chopina, al. św. Jana 
Pawła II oraz dalej w ul. Kraszewskiego i ul. Czerwona Droga 
torowisko zaplanowano jako wydzielone z jezdni.  W ul. Wały gen. 
Sikorskiego torowisko zaprojektowano jako zintegrowane z jezdnią w 
środku jej przekroju (jako pas autobusowo-tramwajowy). 
   Władze miasta, przed wykonaniem projektu inwestycji, chciały 
zapytać mieszkańców, który wariant koncepcji przedprojektowej 
najbardziej będzie odpowiadał potrzebom wszystkich użytkowników 
korzystających na co dzień z tej przestrzeni.  

   

 
 

 

 

Przebieg 

 

 

  8 września r. - początek konsultacji społecznych 

  8 – 30 września 2016 r. – zgłaszanie uwag drogą 
elektroniczną 

  17 września 2016 r. – dyżur konsultacyjny, w pobliżu 
skrzyżowania al. św. Jana Pawła II z ul. Chopina, od godz. 
11:00 do 14:00 

  19 września 2016 r. – otwarte spotkanie konsultacyjne, 
Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, ul. Wały gen. 
Sikorskiego 13, od godz. 17:00 do godz. 20:00 
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 - 30 września 2016 r. - zakończenie konsultacji 
społecznych 

Dyżur konsultacyjny 

   W sobotę 17 września 2016 r. odbył się dyżur konsultacyjny 
zrealizowany w miejscu objętym planowaną inwestycją 
modernizacyjną. 
 

 

 
 
 

Spotkanie konsultacyjne 

   19 września 2016 r. o godz. 17:00 rozpoczęło się spotkanie 
konsultacyjne zorganizowane w Centrum Sztuki Współczesnej 
w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13. 
W spotkaniu wzięli udział: 



 
 

5 | S t r o n a  

 

 Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej  

 Wojciech Alfut, Kierownik zespołu ds. Projektu 
Tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z 
o.o. 

 Krzysztof Przybyszewski, Kierownik Referatu ds. 
Publicznego Transportu Zbiorowego Wydziału 
Gospodarki Komunalnej  

 Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy 
PROGREG sp. z o.o. w Krakowie 

oraz mieszkańcy (28 osób). 
   W pierwszej części spotkania zebrani mogli zapoznać się z 
treścią prezentacji pana Wojciecha Alfuta Kierownika Zespołu 
ds. Projektu Tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacji 
Spółka z o.o. Prezentacja dotyczyła taboru autobusowego i 
tramwajowego oraz projektów związanych z rozbudową sieci 
tramwajowej. 
 

 
 
  Druga, obszerna prezentacja główna, która została 
zaprezentowana zebranym, to materiał ilustrujący studium 
wykonalności w odniesieniu do trzech wariantów  modernizacji 
linii tramwajowej z budową pasa tramwajowo-autobusowego w 
ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z 
przebudową układu drogowego. Osobą prezentującą był 
projektant Grzegorz Rychel, przedstawiciel firmy PROGREG 
spółka  z o.o.  
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   W ostatniej fazie spotkania przyszedł czas na pytania i uwagi 
ze strony zebranych mieszkańców oraz odpowiedzi ze strony 
projektanta, przedstawicieli urzędu oraz jednostek miejskich. 
  Większość głosów, które odnosiły się do wariantów i 
obejmowały ich porównanie – wskazywała na wariant III jako 
optymalny, zaś warianty I i II były równocześnie traktowane jako 
mniej odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom społeczności 
Torunia i innym użytkownikom toruńskiej komunikacji miejskiej. 
   W oparciu o przebieg otwartego spotkania konsultacyjnego 
odnotowano ponadto kilka pytań o zasadność prowadzenia 
tego rodzaju inwestycji w oderwaniu od inwestycji związanych 
z przebudową tzw. starego mostu i jego bezpośredniego 
otoczenia. Zaproponowano także prowadzenie analiz 
zasadności takich inwestycji w ścisłym połączeniu z 
planowaniem rozbudowy sieci połączeń tramwajowych.  
   Niektóre pytania odnosiły się do potencjalnych korzyści 
wynikających z niewielkiej planowanej ingerencji w układ 
torowisk sieci tramwajowej i – w związku z powyższym – o 
zasadność ekonomiczną tego przedsięwzięcia. 
   Uczestnicy spotkania pytali także o szereg szczegółowych 
rozwiązań technicznych i planistycznych związanych z długością 
peronów, przejściami dla pieszych i przejazdami rowerowymi, 
czy potencjalnymi wycinkami drzew i krzewów.  
   Poruszano kwestię synchronizacji ruchu tramwajów  w 
stosunku do autobusów oraz pojazdów prywatnych 
przewoźników dowożących pasażerów do centrum Torunia oraz 
do priorytetu komunikacji publicznej względem ruchu pojazdów 
indywidualnych. Pytano również o zasadność planowania 
kilkupasmowych dróg w sytuacji, gdy kładziemy nacisk na 
przedmiotowym terenie na komunikację zbiorową. 

Konsultacje internetowe 

8 osób zgłosiło uwagi drogą elektroniczną. Z tej formy kontaktu 
skorzystała również jedna organizacja pozarządowa 
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń oraz Rada  Społeczna ds. 
rozwoju społeczno-gospodarczego Zespołu Staromiejskiego. 

Ankieta online 

Zrealizowano badania online za pośrednictwem ankiety, którą 
wypełniło 126 respondentów: 

 27 osób (21,4% respondentów) wybrało  wariant 1,  

 51 osób (40,5%  respondentów) wybrało  wariant 2, 

 55 osób (43,7% respondentów) wybrało wariant 3. 
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Ankieta papierowa 

Łącznie wypełniono 12 egzemplarzy ankiet papierowych. 7 
uwag zgłoszono w formie komentarzy do ankiet papierowych. 
 

 
  

 

Akcja 
informacyjno-
promocyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców Torunia. Zastosowano następujące 
narzędzia 
 komunikacyjne: 
 

  serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia 
(www.torun.pl,www.konsultacje.torun.pl, 
www.um.torun.pl)  

  serwis społecznościowy Facebook 

  portal dla organizacji pozarządowych 
www.orbiTorun.pl 

  plakaty na słupach ogłoszeniowych  

  informacje w mediach lokalnych 

  informacje przesłane do Rady Okręgu Staromiejskie i 
Rady Okręgu Bydgoskie 

 Toruń SMS 
 
 

 
    Plakat informujący o konsultacjach społecznych 



 
 

8 | S t r o n a  

 

 

 

Koszty 

 
 
Koszt przeprowadzenia konsultacji wyniósł 6.150,00 zł brutto. 
 



 
 

9 | S t r o n a  

 

Pytania i uwagi zgłoszone w trakcie spotkania konsultacyjnego 
       

Lp. Propozycja/Uwaga Odpowiedź 

1. Maciej Cichowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta: Nie 
jestem miłośnikiem betonowania miasta. Zaproponowane 
rozwiązania, które widzieliśmy to są autostrady, które biegną od 
mostu. Najpierw należałoby wykonać schemat – jakie linie 
tramwajowe będą poprowadzone na torowisko, jakie potoki 
pojazdów i pasażerów będzie to rozwiązanie obsługiwało. 
Dopiero rozstrzygnięcie – jakie linie tramwajowe będą 
budowane, będzie pokazywało, jakie tory i w którą stronę kłaść. 
Poddaję też w wątpliwość budowę Trasy Staromostowej przy 
Cinema City, bo dzięki temu będziemy mieli 35 000 aut na 
moście, co będzie horrorem. 

Pan Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMT: 
Projekt dotyczący obsługi al. św. Jana Pawła II konsultujemy nie po raz 
pierwszy. Konsultacje podsumowują to, co było wyrażane wcześniej. 
Zaproponowano układ odpowiadający potrzebom mieszkańcom wyrażonym 
w trakcie poprzednich konsultacji.  
Nie betonujemy miasta. Utrzymujemy układ, który mamy obecnie. Ci, którzy 
jeżdżą przez stary most, wiedzą, jakie problemy były do momentu 
wybudowania nowego mostu drogowego. Proponujemy taki układ, który 
pozwoli bardziej płynnie pokonać te odległości komunikacją zbiorową, nie 
pogarszając transportu indywidualnego. Przeanalizowaliśmy potoki 
pasażerskie, potoki pojazdów i na tej podstawie projekt został 
zaproponowany.  

2. Maciej Cichowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta: 
Powinniśmy wiedzieć, czy węzeł przy pl. Rapackiego będzie 
węzłem wysiadkowo-załadowczym dla osób przyjeżdżających do 
Starego Miasta czy też będzie węzłem przesiadkowym. Ja 
uważam, że powinniśmy wykorzystać inne miejsca na węzeł 
przesiadkowy, które są do tego przygotowane. 
Z rzeczy szczegółowych, nie rozumiem potrzeby i sensu skrętu w 
prawo w Chopina. 100 metrów dalej mamy skrzyżowanie, a jak 
ktoś się zagapi, przejedzie przez most. 
Gdybyśmy zlikwidowali lewoskręt z Chopina w stronę Wałów 
Gen. Sikorskiego, zupełnie inaczej ułożą się cykle świateł. 

Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej: 
Na prezentacji widać nową propozycję prowadzenia linii tramwajowej do 
JARu. Obecnie działające linie 1, 2, 3, 4 i 5 doskonale obsługują popyt na 
komunikację zbiorową, to co mamy, to układ komunikacji zbiorowej na 
dzień dzisiejszy. Będą oczywiście możliwe różne inne rozwiązania, ale 
przebieg docelowy komunikacji miejskiej będzie ze wschodu na zachód i z 
północy do centrum. Przez most nie mamy połączenia tramwajowego, 
ponieważ jest połączenie kolejowe i wprowadzenie dodatkowo tramwaju 
stanowiłoby konkurencję dla istniejącego transportu torowego. 
Rozwiązaniem, które pokazujemy, wprowadzamy możliwość wielu wariacji. 
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Likwidacja lewoskrętu z Chopina w stronę ul. Wały gen. Sikorskiego była 
rozważana i rzeczywiście spowodowałaby, że przejazd przez pl. Rapackiego 
byłby płynniejszy. Natomiast należy zauważyć, że i tak z relacji tej 
korzystają tramwaje, a więc ruch kołowy może odbywać się „za darmo” 
tzn. jednocześnie. Dodatkowo udział powoduje, że pojazdy miarowo jadące 
do Pl. Niepodległości czy Pl. Teatralnego nie powodują zatorów, co 
umożliwia odpowiednie dozowanie potoków. 

3. p. Józef Kołcz: W mieście jest coraz więcej samochodów, na 
węźle przesiadkowym na al. Solidarności przyjeżdżają autobusy, 
wydzielają benzopiren, mikropyły, to się wdycha i szkodzi na 
serce. Psuje się cały układ komunikacyjny miasta, przystanki 
przeniesiono do miasta, jest linia nieczynna na Uniwersyteckiej, 
tam powinien tramwaj jeździć, 12tka, 14tka.  

Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej:  
Wszystkie uwagi i doświadczenia bierzemy pod uwagę. Prowadzilismy 
badania , z których wynika, że większość pasażerów jest z tego rozwiązania 
zadowolona. Torowisko w ul. Uniwersyteckiej umożliwia jedynie przejazd 
tramwajów w relacji Pl. Teatralny – Kościuszki. Ideą węzłów 
przesiadkowych jest zgrupowanie dużej liczby linii, aby można było 
wykonywać możliwie najwięcej relacji przesiadkowych. To w węźle 
przesiadkowym krzyżują się relacje północ – południe w tym m.in. linie: 10, 
12, 14, 27,  z relacjami wschód – zachód np. linie nr 1, 3, 21, 30, 35. Węzeł 
w Al. Solidarności umożliwia dojazd do prawie wszystkich osiedli miasta.  

4. NN: Czy koncepcję oparto na rozwiązaniach drogowych? Brakuje 
strukturalnych informacji odnośnie przejazdów etc. Istotne jest, 
czy ten układ drogowy, na którym wpisane są tory, jest 
zaprojektowany przez inną jednostkę i w jakiś sposób przyjęty. 
Czy organizacja ruchu była analizowana? Dwa pierwsze warianty 
są w mojej ocenie totalnym chaosem tramwajowo-torowym. 
Wariant 3 najbardziej racjonalnie wpisuje się w tkankę 
komunikacyjną tej części miasta.  
 

Grzegorz Rychel, projektant, firma Progreg:  
Jeżeli chodzi o powiązanie z planowanymi w Toruniu inwestycjami, 
drogowymi i tramwajowymi: zadanie 4 – między Wałami Sikorskiego a 
Placem Niepodległości – to jest 150-200 metrów nowego toru, którego 
wcześniej nie było. Układ drogowy jest powiązany z planowaną budową 
Trasy Staromostowej. Prowadzone były analizy wpływu wszystkich 
inwestycji na bezpieczeństwo ruchu drogowego i wpływu na ruch 
samochodowy. Analizy pokazały, że wprowadzenie tramwaju w trzech 
różnych wariantach powoduje poprawę bezpieczeństwa, bo zwiększy się 
ruch komunikacji zbiorowej, a zmniejszy się ruch komunikacji indywidualnej. 
Dzięki temu polepszają się parametry środowiskowe oraz szereg innych 
parametrów.  
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Prowadzenie tak krótkiego kawałka linii nie powoduje ogromnych zmian w 
komunikacji zbiorowej. To rozwiązanie, szczególnie wariant 3, tworzy 
niezależną sieć połączeń, wprowadzenie ringu. Będziemy mieli pełny węzeł, 
który będzie umożliwiał ruch tramwajów w każdym kierunku. W przypadku 
awarii nie będzie sytuacji, że tramwaj nie ma gdzie jechać. 
Sprawdzono również, czy wprowadzenie jednej nitki będzie uzasadnione 
ekonomicznie – jak analiza pokazała wprowadzenie rozwiązania 
dwutorowego jest korzystniejsze. Polepsza się obsługa całego układu, 
cenowo wychodzi bardzo podobnie, a wariant 1, ze względu na 
zastosowanie zwrotnic napędów, jest technicznie droższy niż ułożenie szyn i 
rozwiązanie dwutorowe. 
Wprowadzenie 200 metrów toru wpływa na polepszenie warunków 
środowiskowych, bo zmniejsza ruch pojazdów indywidualnych i zwiększa 
potoki pasażerskie, co jednak najważniejsze, pojawia się możliwość rotacji 
tramwaju, objazdu w przypadku awarii. 
Warianty bazują na wcześniejszych ustaleniach, na tym, jakie były głosy w 
sprawie przesunięcia torowiska na stronę wschodnią etc. Na podstawie 
modelu ruchu dla roku 2025 przekroje jednojezdniowe powodowałyby 
zakorkowanie tego układu. 

5. Wojciech Sobociński, Stowarzyszenie Miłośników Komunikacji 
Miejskiej: Nie chciałbym, by po wypowiedzi p. 
wiceprzewodniczącego jezdnie się zwęziły do jednej w jednym 
kierunku. Autostrady? Ruch jest coraz większy, nie uciekniemy 
od tego. Odbija się to czkawką np. na ul. Mickiewicza, gdzie, 
jeżeli wjedzie śmieciarka, jest korek.  
Wariant 1 i 2 odpadają, bo jest za dużo przejść przez jezdnię. 
Jazda po torach, szczególnie zimą, może powodować zagrożenie, 
poślizgi, trzeba tego unikać. Jedynie wariant 3.  

 Opinia została przyjęta do wiadomości. 
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Kwestia tunelu upadła, ekonomia rządzi, trudno z tym 
dyskutować, w przypadku wariantu 3 jest najmniej przecięć, nie 
potrzebny jest zjazd w ulicę Chopina, bo i tak dalej wjazd w ul. 
Bydgoską jest niemożliwy, bo to ulica jednokierunkowa. 
Jazda na zamek na moście sprawdza się, choć należy wprowadzić 
rozwiązanie polegające na tym, że na ostatnich 50 m - 100 m 
można zjeżdżać, wtedy jest prawidłowy zamek. 

6. Wojciech Osmański, Stowarzyszenie Miłośników Komunikacji 
Miejskiej: Węzeł przesiadkowy na al. Solidarności, od strony 
Jordanki, trochę za wąsko, by się swobodnie przesiadać. Czy na 
placu Rapackiego będą te błędy poprawione, oraz czy droga 
między al. Solidarności i pl. Rapackiego będzie jako priorytet dla 
komunikacji miejskiej. 

Grzegorz Rychel, projektant, firma Progreg:  
Perony będą 4-metrowe (3,5 m + skrajnia 0,5m), wystarczające dla 
wysiadających i przemieszczających się w obydwu kierunkach.  

7. Wojciech Osmański, Stowarzyszenie Miłośników Komunikacji 
Miejskiej: Czy jest sens, żeby było drugie torowisko na 
Uniwersyteckiej? Czy może być ścieżka rowerowa? 

Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej:  
Torowisko na Uniwersyteckiej będzie zlikwidowane. Można tam zrobić 
miejsca parkingowe. Nie ma jeszcze szczegółowej koncepcji, ale miejsca 
jest sporo, w zależności od koncepcji może znaleźć się tam ścieżka 
rowerowa. 

8. Wojciech Osmański, Stowarzyszenie Miłośników Komunikacji 
Miejskiej: Czy miasto, śladem Krakowa, Poznania, Warszawy, 
włączy do komunikacji miejskiej przejazdy pociągami między 
stacjami z wykorzystaniem biletów czasowych, sieciowych, z 
wykorzystaniem kolei regionalnych? 

Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej:  
Podjęto działania, to naturalny proces, by włączać do miejskiej komunikacji 
zbiorowej także kolej. 

9. Bartłomiej Piotrowski, Stowarzyszenie Miłośników 
Komunikacji Miejskiej: Czy będą zielone torowiska na ul. 
Chopina?  
Czy nie może być zielonego torowiska z al. Św. Jana Pawła II do 
pl. Niepodległości? 

Grzegorz Rychel, projektant, firma Progreg:  
Będą torowiska zielone, natomiast torowisko betonowe będzie tam gdzie 
planowany jest ruch autobusów oraz na, na przystankach, ze względów 
utrzymaniowych - jest perspektywa śmieci, niedopałków, co się trudno 
usuwa. Tam, gdzie jest możliwość, także na trasie na JAR, są torowiska 
zielone, za wyjątkiem przystanków. Także tam, gdzie są zwrotnice i najazdy 
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potrzebna jest sztywna podbudowa. Gdzie nie ma technicznych możliwości 
wprowadzania zielonego torowiska, tam jest betonowe. 

10. Bartłomiej Piotrowski, Stowarzyszenie Miłośników 
Komunikacji Miejskiej: We Francji buduje się zielone torowiska 
przy zwrotnicach. 
 

Grzegorz Rychel, projektant, firma Progreg:  
Cały węzeł może być zielony, ale gdy zaraz za przystankami jest 
przejazd/przystanek itp., to  nie ma podstaw do budowania  krótkiego 
kawałka toru zielonego.  

11. Bartłomiej Piotrowski, Stowarzyszenie Miłośników 
Komunikacji Miejskiej: Przy buspasach – nawierzchnia będzie 
betonowa czy asfaltowa? 
 

Grzegorz Rychel, projektant, firma Progreg:  
Teraz trwa faza koncepcyjna projektu, studialna. Czy górna warstwa będzie 
z asfaltu twardolanego, czy betonowa - obydwie są możliwe. Na tym etapie 
nie jest to tak istotne. Technologia, którą proponujemy, przewiduje 
rozwiązanie z betonu cementowego, ale warstwa ścieralna może być z 
asfaltu. 

12. Bartłomiej Piotrowski, Stowarzyszenie Miłośników 
Komunikacji Miejskiej: Węzeł przesiadkowy – czy platformy nie 
mogą być jeszcze dłuższe, bo jest na to miejsce. 

Grzegorz Rychel, projektant, firma Progreg:  
Platformy można przedłużyć - na etapie realizacji projektu nie ma 
przeciwskazań. Zaprojektowano perony 74 m. Jest też problem przy 
robieniu długich peronów, kumulacja w jednym miejscu ułatwia wymianę 
pasażerów. Jeżeli dostaną dłuższą przestrzeń może się zdążyć, że pasażer 
może nie zdążyć przebiec między pierwszym a ostatnim pojazdem.  
Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej:  
Przy przyjętym rozwiązaniu mieści się tam potencjalnie 6 autobusów lub 3 
autobusy plus najdłuższy tramwaj. Proponowana długość wystarczy do 
obsługi pasażerów. 

13. Bartłomiej Piotrowski, Stowarzyszenie Miłośników 
Komunikacji Miejskiej: W wariancie 3, przy pl. Rapackiego są 
uwzględnione obecne zatoki autobusowe. Czy będą 
wykorzystywane przez PKS? Czy będą potrzebne? 
Czy tych przewoźników nie można skierować na Dworzec PKS? 

Krzysztof Przybyszewski, Kierownik Referatu ds. Publicznego Transportu 
Zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej UMT:  
Tu zatrzymują się autobusy PKS i przewoźników prywatnych. Z usług tych 
przewoźników korzystają też mieszkańcy miasta i sąsiednich gmin, którzy 
pracują w Toruniu, korzystają z autobusów.  
Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej:  
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Nie sposób jednak wpuścić te autobusy na węzeł przesiadkowy, tam 
kierowcy sprzedają jeszcze bilety i wydłuża to czas postoju autobusu na 
przystanku. Jeżeli rozwinie się siatka przejazdów do innych miejscowości, 
można się wtedy zastanowić, czy te zatoki są potrzebne. 

14. Bartłomiej Piotrowski, Stowarzyszenie Miłośników 
Komunikacji Miejskiej: Pytanie o ul. Chopina. Czy będzie jak w 
pozostałej części z nawierzchnią brukową czy asfaltową? 

Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej: 
Nawierzchnia historyczna jest brukowa, jest też pod nadzorem 
konserwatorskim, trudno by nie była i na tym odcinku brukowa. 

15. Jakub Gołębiewski, radny RMT: Czy w wariancie 3 mamy 
autobusy jadące w stronę pl. Niepodległości, wyplatają się już 
przed placem. Czy to wynika z tego jak są ułożone tory? Czy nie 
da się ich inaczej wyprowadzić? 

Grzegorz Rychel, projektant, firma Progreg:  
Główny problem to konieczność rozbudowy tego węzła w przypadku 
wprowadzenia tam również ruchu autobusowego. Zbliżamy się wówczas 
bardzo do parku i zwiększamy znacznie cały obszar skrzyżowania. Wariant 
3 w którym następuje wyplot autobusów z torowiska przed pl. 
Niepodległości zachowuje maksimum zieleni, która jest w narożniku. 
Warianty 1 i 2 niestety zajmują znaczną część terenów zielonych. Tramwaj 
z autobusem muszą się minąć z kierunków przeciwnych co wymusza 
stosowanie szerszego rozstawu torowiska - autobus może odgiąć tor jazdy 
a tramwaj nie. Aby między dwoma peronami mógł minąć się tramwaj z 
autobusem, rozstaw musi się zwiększyć do minimum 4,20 m. W przypadku, 
gdy mamy do czynienia z samym tramwajem (bez słupów w międzytorzu) 
rozstaw osiowy torowisk może wynosić 2,90 m. 

16. Jakub Gołębiewski, radny RMT: Pytanie o sensowność 
przystanków w al. Solidarności, przy Urzędzie Miasta, gdzie są 
przed zakrętem i za zakrętem. Przystanki są blisko siebie, na to 
nakłada się cykl zmiany świateł. 

Krzysztof Przybyszewski, Kierownik Referatu ds. Publicznego Transportu 
Zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej UMT:  
Jeżeli tramwaj skręca z ul. Wały gen. Sikorskiego  w kierunku Al. 
Solidarności, przystanki są dwa, ale jeżeli tramwaj jedzie w przeciwnym 
kierunku jest tylko jeden na Al. Solidarności. Na przystanku przy Urzędzie 
Miasta zatrzymują się tramwaje linii nr 5, które nie wjeżdżają w Al. 
Solidarności.  Nie ma możliwości wprowadzenie takiej organizacji ruchu 
aby tramwaje linii nr 1 nie korzystały z  przystanku przy Wałach gen. 
Sikorskiego. Na tym przystanku wysiada wielu pasażerów udających się 
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Stare Miasto i tym też uzasadniony jest ten przystanek. Historycznie na pl. 
Daszyńskiego były dwa przystanki, jeden przy ZDZ przy ul. Wschodniej a 
drugi na Szosie Lubickiej, na tym pierwszym tramwaj się nie zatrzymywał i 
pasażerowie wnosili, że skoro jest przystanek to tramwaj się powinien 
zatrzymywać na nim. Podobnie jest w projektowanej trasie w al. Św.  Jana 
Pawła II tramwaje w relacji Al. Jana Pawła II – Kraszewskiego będą mogły 
korzystać z dwóch przystanków w obrębie Pl. Niepodległości a w relacji od 
ul. Odrodzenia tylko z tych przy Al. św. Jana Pawła II. 

17. Jakub Gołębiewski, radny RMT:  Gdyby była pełna pętla, może 
warto wprowadzić ruch jednokierunkowy. Gdyby nie każda nitka 
puszczała pojazdy we wszystkie strony, mogłoby to pomóc. Poza 
tym kwestia mostu – czy nie jesteśmy w stanie używać 
dynamicznie tego pasa środkowego, możemy np. rano do 
miasta, a popołudniu z miasta – wykorzystywać pas dla 
komunikacji zbiorowej. Znacząco byśmy poprawili sytuację 
autobusów, przepustowość dla komunikacji zbiorowej w 
godzinach szczytu. 

Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej:  
Podczas remontu mostu warto rozpatrzyć różne warianty, w tym 
puszczania naprzemiennie ruchu zależnie od natężenia ruchu. Możliwość, 
po przebudowie, będzie, a realizacja zależy od wykonawcy i dokumentacji 
projektowej. 

18. Jakub Gołębiewski, radny RMT: Czy lewoskręt z Chopina musi 
pozostać w projekcie? 

Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej:  
Tego lewoskrętu nie będzie w sytuacji, gdy będzie przejeżdżać tramwaj, 
wtedy nie będzie zielonego światła do lewoskrętu.  

19. Jakub Gołębiewski, radny RMT: czy możemy rozpatrzyć wariant 
na skrzyżowaniu, odsunięcia ścieżek rowerowych przejazdu 
rowerowego od pasów. Już teraz piesi wchodzą na pasy na 
przejazd rowerowy. Czy nie możemy ścieżki wyplatać na 
przejazd, trawnikiem oddzielić, tam naprawdę będzie dużo ludzi. 
Odsunąć 2-3 metry. 

Grzegorz Rychel, projektant, firma Progreg:  
Takie rozwiązanie jest możliwe dla projektu docelowego, czyli 
budowlanego. Należy jednak podkreślić, że każde odsunięcie od siebie 
przejazdu rowerowego od przejścia dla pieszych powoduje, że powstają 
dwa punkty kolizji – przejście dla pieszych i przejazd rowerowy. Gdy są one 
zbliżone do siebie nie trzeba aż tak bardzo wydłużać czasu 
międzyzielonego. Sugestia ta będzie rozważona na etapie projektu, a nie 
etapie studialnym. 
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Krzysztof Przybyszewski, Kierownik Referatu ds. Publicznego Transportu 
Zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej UMT:  
Mamy tam jeszcze jedno przejście dla pieszych, więc ruch będzie się 
rozkładał. 

20. Mieszkaniec Bydgoskiego: Czy słuszne są moje obawy, że czas 
oczekiwania będzie znacząco dłuższy z ulicy Chopina?  
Przejście dla pieszych jest przesunięte w kierunku południowym. 
Czy jest możliwe, by przejście jeszcze bardziej przesunąć w 
stronę Chopina? 
Jakie są koszty wycinki drzew? 

Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej:  
Czas przejścia przez drogę się wydłuży ale krótszy będzie czas oczekiwania 
na zielone światło. Wariant 3 daje najwięcej korzyści, jeżeli chodzi o układ 
drogowy, nie ma problemu ze skomplikowanym działaniem sygnalizacji 
świetlnej. Odnośnie wyliczeń czasu oczekiwania – to kwestia do ustalenia 
na etapie projektowym. 
Grzegorz Rychel, projektant, firma Progreg:  
Wariant 1 i 2 generują większą wycinkę. W przypadku wariantu 3, ze 
względu na to, że tor zostaje w środku, mamy zaoszczędzony teren i do 
wycinki idzie jak najmniej drzew. Wiele z nich zostaje w chodnikach - teraz 
są systemy krat osłonowych, które na to pozwalają. 

21. NN: Wprowadzając autobusy na środek wprowadzamy 
dodatkowe miejsca kolizji, gdzie ktoś kogoś musi przepuszczać. 
Gdy przesuwamy przystanki na środek, piesi będą musieli przejść 
przez to przejście dla pieszych. Podobnie mieszkańcy 
Bydgoskiego. Będzie to powodowało dużo większy ruch na tych 
pasach. Poza tym są dodatkowe pasy i dodatkowe światła, co 
przedłuży czas i dla tramwajów i dla autobusów. 
Mamy torowisko przy Uniwersyteckiej, po co torowisko na Jana 
Pawła II? Przedłużamy Trasę Staromostową do Chełmińskiej, a 
będą wprowadzone w to miejsce dodatkowe tory tramwajowe. 
Po co komplikować? 

 Grzegorz Rychel, projektant, firma Progreg:  
Odnośnie krzyżowania się ruchu tramwajowego z autobusowym – tego 
problemu nie widzę, a i tak mówimy tu o sytuacji, gdy sygnalizacja świetlna 
nie będzie działać, a jest to sporadyczna sytuacja. Autobusy będą wjeżdżać 
z drogi z pierwszeństwem przejazdu na perony - nie widzę miejsca kolizji, 
które utrudniałoby funkcjonowanie komunikacji tramwajowej i 
autobusowej. 
Przejścia dla pieszych – dzięki wprowadzeniu przystanków piesi będą się 
grupować, a przejścia przez całość będą sporadyczne, sprowadzone raczej 
do przechodzenia przez dwa pasy na przystanek. Dzięki azylom piesi mogą 
się spokojnie zatrzymać, gdy będą chcieli przechodzić przez całość. 
Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej:  
Bilans czasu przejścia wychodzi na zero, nie pogarszamy tego stanu. 
Odnośnie relacji kolizyjnych – w proponowanym rozwiązaniu ich nie 
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będzie. Autobusy mają możliwość wjechania przed pojazdami 
indywidualnymi. 

22. NN: Nie rozumiem sensu tej linii tramwajowej od pl. 
Niepodległości, po co gdy mamy Trasę Uniwersytecką, al. 
Solidarności? Na dzisiaj mamy linie tramwajowe, które w 90% 
pokrywają się jedna z drugą. 

Krzysztof Przybyszewski, Kierownik Referatu ds. Publicznego Transportu 
Zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej UMT:  
Obecnie mamy łącznik w ul. Uniwersyteckiej, ale nie daje nam możliwości 
manewru zawrócenia tramwajami w centrum miasta, nie możemy 
zawrócić  tramwajami ani z Olimpijskiej, ani od ul. Kraszewskiego, ani od ul. 
Bydgoskiej. Czekają nas też zadania modernizacyjne, bez zrobienia 
śródmiejskiej pętli tramwajowej jakiekolwiek prace remontowe będą 
powodować zawieszenie kursowania tramwajów na całej remontowanej 
trasie. Jego wykonanie umożliwi bardziej elastyczne trasowanie linii 
tramwajowych. Dlatego ten łącznik jest bezwzględnie konieczny. 

23. Józef Kołcz: Grozi nam wycinka drzew, wkładając ludzi między 
jezdnie narażamy ich na spaliny. Plac Rapackiego to spotkanie 
Podgórza, Centrum, tu całe miasto się spotyka. W wariancie 3 – 
po co my tu zmiany robimy? Robimy przystanki, samochody 
niech sobie jeżdżą, trzeba zrobić przejście dla ludzi, w osi ul. 
Kopernika. Z tego co widzimy, najlepszym układem jest taki 
układ, jaki jest obecnie.  

Grzegorz Rychel, projektant, firma Progreg:   
Na chwilę obecną, aby przedostać się na drugą stronę przekracza się całą 
szerokość jezdni. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu ruch autobusowy i 
tramwajowy jest połączony, powstaje węzeł intermodalny, który poprawia 
funkcjonowanie komunikacji. Starym mostem przyjeżdża wiele busów i 
komunikacji podmiejskiej. Jest to miejsce do stworzenia wspólnej 
płaszczyzny dla ruchu miejskiego i zbiorowego i połączenia tego w jedną 
całość. Przejście na ul. Kopernika jest niemożliwe do wykonania – zbyt duża 
szerokość jezdni. 

24. Tomasz Miklaszewski: Pasażera nie obchodzi, czy jedzie 
autobusem czy tramwajem, tylko jaki jest czas przejazdu i w tej 
chwili jest tak, że tramwaje jadą zielonym torowiskiem, a 
autobusy stoją w korkach. Jedyny sposób, by autobusy nie stały 
w korkach, to wprowadzenie ich w torowiska.  
W projekcie platforma ma 3,5 m, dodatkowo 0,5 m skrajni, 
peron będzie wąski.  

Grzegorz Rychel, projektant, firma Progreg:   
Jeżeli wiata nie ma ścianek bocznych, to słupy wiaty stawiane są w linii 
skrajni i zostaje 3,25 m platformy. To nadal dużo, perony nie będą za 
wąskie. Normalnie perony w granicach 3 m są wystarczające, tu mamy 3,5 
m i są to perony długie. Warto pamiętać, że każde poszerzenie to wejście z 
peronem w tereny zielone. Drzewa w skrajni byłyby do wycięcia. 
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25. Tomasz Miklaszewski: Można połączyć kilka różnych wariantów. 
Do wariantu 3 i okolic placu Rapackiego dołożyć rozwiązania z 
wariantu 2. Nie widzę tu priorytetu dla komunikacji miejskiej. 

Grzegorz Rychel, projektant, firma Progreg:  
Wówczas węzeł rozrasta się do dużych rozmiarów. Lepiej, by tramwaj 
poruszał się na zasadach ogólnych, a nie na wydzielonym torowisku, 
którym później i tak musi wrócić w pas dzielący. Jeżeli porównamy wpływ 
spalin na środowisko, korzystniejsze jest pozostawienie tych linii w ruchu 
ogólnym, gdyż nie wymusza to tak dużej liczby zatrzymań w celu przejazdu 
tramwaju, a co za tym idzie - nie będzie to powodowało tak dużych strat na 
skrzyżowaniu i emisji tak wielu środków chemicznych do atmosfery. 

26. Tomasz Miklaszewski: Proponowałbym zrobić drogę rowerową 
z dwóch stron. Jezdnię można przesunąć. 

Grzegorz Rychel, projektant, firma Progreg:  
Po stronie północnej jest ciąg pieszo-rowerowy. Tego pasa nie można 
przesunąć, bo podnoszono, by zachować możliwość skrętu z ul. Kopernika 
w lewo. Musi być miejsce, gdzie pojazd taki może się zatrzymać, by ustąpić 
pierwszeństwa. To powierzchnia otwarta, gdzie pojazd może ustawić się 
bezpiecznie i włączyć się do ruchu. Dotyczy to pojazdów 
uprzywilejowanych i taksówek. 

27. NN: Mam pytanie o przejazdy rowerowe. Od strony Bydgoskiego 
Przedmieścia ustawia się wężyk rowerów. Co się stanie, gdy 
ruszą one na raz na zielonym świetle. 

Grzegorz Rychel, projektant, firma Progreg:  
Rowerzyści po prostu przejadą. Ale rowerzysta, który wjedzie w ostatniej 
fazie cyklu może nie zdążyć i zatrzyma się w azylu. Większość przejedzie na 
zielonym. Ci, którzy się zmieszczą na ścieżce, przejadą w wyznaczonym 
przez światła czasie. Rowerzysta szybciej przekracza jezdnię - z prędkością 
2,4 m/s, pieszy - 1,4 m/s, a czasem i mniej.  

28. NN: W tym momencie na pl. Rapackiego jest trójkąt awaryjny. 
Czy jest możliwość dodania na ul. Chopina przejścia 
międzytorowego między dwoma torami, by w sytuacjach 
awaryjnych np. zmienić kierunek jazdy?  
Na pl. Rapackiego może się zepsuć tramwaj, wtedy wszystko stoi, 
autobusy pojadą jezdnią, ale tramwaje nie, te mogą zawrócić 
przed przystankiem i pojechać w druga stronę. 

Grzegorz Rychel, projektant, firma Progreg:  
Aby wybudować trójkąt trzeba dużo przestrzeni, a my zapewniamy 
układem sieci torowisk pętlę, która umożliwia zmianę kierunku w tym 
obszarze. Należy na uwadze mieć również fakt, że aby zrobić trójkąt 
awaryjny, muszą być odpowiednio długie odcinki międzywęzłowe, nie 
należy tych odcinków lokalizować na przystankach i na łuku. 
Cały układ jest tak zaplanowany, by nawracanie było możliwe w kwartale 
ulic Jana Pawła II – Czerwona Droga – Solidarności – Wały Gen. Sikorskiego. 
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29. NN: Czy są planowane przejścia międzytorowe? Zwrotnice 
między torami? 

Grzegorz Rychel, projektant, firma Progreg:  
Przeplotki są projektowane np. na ul. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza w 
odrębnych zadaniach. Trójkąty do nawracania zastosowano w linii na JAR. 

30. Józef Kołcz: Gdy tramwajowi spada pantograf, to, do czasu 
naprawienia, blokuje tramwaje i autobusy i czekamy. 

Grzegorz Rychel, projektant, firma Progreg:  
Autobusy mogą ominąć tramwaj z lewej strony. Zablokowane mogą zostać 
jedynie tramwaje jadące bezpośrednio za uszkodzonym taborem, które nie 
mogą zjechać na najbliższym węźle. Reszta pojazdów dostaje informację z 
dyspozytorni o nowej trasie przejazdu i omija odcinek wyłączony z ruchu 
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Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną  

Lp. Propozycja/Uwaga Odpowiedź 

1 Z wielkim zaciekawieniem przeczytałem informację o planowanej 
przebudowie placu Rapackiego. Póki co, na szybko 
przeanalizowałem 3 propozycje i mam jedno podstawowe 
pytanie. Czy w ramach jakiejkolwiek propozycji jest plan 
zrobienia bezkolizyjnego przekraczania jezdni dla pieszych i 
rowerów (nadziemne, podziemne) czy nadal planowane są 
przejścia ze światłami, które są jednym z czynników 
utrudniających poruszanie się w obrębie placu Rapackiego 
zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych? 

Analiza sytuacyjno-wysokościowa pokazała, że wprowadzenie tunelu dla 
samochodów wzdłuż al. św. Jana Pawła II na przedmiotowym odcinku 
jest niemożliwe. Przejście nadziemne dla pieszych i rowerzystów jest 
niemożliwe z uwagi na obostrzenia konserwatorskie. 
 

2 Wybieram wariant  nr 2  
- czyli dwutorowy tramwaj zamiast 170 m odcinka 1-
torowego/Wariant nr 1, 
- czyli autobusy na pasach samochodowych, a nie na pasach 
tramwajowych/Wariant nr 3 (bardzo niebezpieczne rozwiązanie: 
autobusy po krótkich odcinkach na pasach tramwajowych 
powracają na pasy samochodowe: kierowcy autobusowi są znani 
ze swojej AROGANCJI i będą WYMUSZAĆ pierwszeństwo - TYM 
SAMYM WARIANT 3 doprowadzi do zdecydowanego wzrostu 
WYPADKÓW 

Wariant 1 i 2 są najbardziej niekorzystne pod względem bezpieczeństwa 
ruchu drogowego – najbardziej kolizyjne (z wszystkich wariantów 
rozpatrywanych). Wariant 3 jest najbardziej korzystny pod względem 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, porządkuje układ drogowy. Na Pl. 
Rapackiego planowana jest przebudowa istniejącej sygnalizacji 
drogowej.  
Wprowadzenie pasów tramwajowo-autobusowych na odcinku 
przebudowywanych torowisk ma na celu ułatwienie poruszania się 
pojazdów komunikacji miejskiej na odcinku od al. Solidarności do mostu 
kolejowego, szczególnie w wypadku korków ulicznych. 
W wariancie 3 przewidziano tylko 2 punkty, gdzie autobusy będą 
zjeżdżały z torowiska na jezdnię tj. przed pl. Niepodległości i pl. 
Teatralnym. Włączanie się do ruchu będzie się odbywać na dodatkowe 
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pasy, a więc nie będzie się wiązało z powstawaniem niebezpiecznych 
sytuacji drogowych. 
Wariant 2 przewiduje wprowadzenie pasów tramwajowo-autobusowych 
w jeszcze większym zakresie niż w wariancie 3, dodatkowo mają one 
zostać wprowadzone na pl. Niepodległości i wzdłuż ulic: Kraszewskiego i 
Czerwona Droga. W związku z tym pojawiłyby się 4 miejsca włączenia 
autobusów do ruchu (dodatkowo na ul. Kraszewskiego i Czerwonej 
Drodze za pl. Niepodległości). 

3 Budowa przejścia podziemnego  dla pieszych, a najlepiej 
podziemnego przejazdu dla samochodów  na pl. Rapackiego jest 
niezbędna, nawet jeśli nie dziś, to w najbliższych latach. To 
miejsce, bez względu na liczbę mostów przez Wisłę, zawsze 
będzie newraligiczne! 
Ul. Chopina od Bydgoskiej do pl. Rapackiego powinna być tylko 
dla tramwajów i ewentualnie autobusów oraz aut jadących w 
kierunku alei 500-lecia Torunia i w prawo - mostu. Dla 
samochodów z ul. Bydgoskiej na Bulwar Filadelfijski i w lewo 
Ślimakiem Getyńskiem w lewo do alei Jana Pawła II. Z 
zainstalowaniem sygnalizacji na Bulwar Filadelfijski/Ślimak 
Getyński po sfrezowaniu garbów na Ślimaku! 
Co do tramwaju: 
Z ul. Chopina  skręca w lewo na zachodnią część al. Jana Pawła II 
(drzewa w wielu cywilizowanych krajach się po prostu 
przesadza). Tu jest dostatecznie wiele miejsca na wybudowanie 
dużego węzła przesiadkowego tramwaj-autobus. 
Na wysokości pl. Artylerii Polskiej dochodzą rozjazdy z ul. gen. 
Sikorskiego oraz w kierunku pl. Niepodległości. 

Analiza sytuacyjno-wysokościowa pokazała, że wprowadzenie tunelu dla 
samochodów na przedmiotowym odcinku jest niemożliwe. 
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowę ul. Chopina 
jedynie na odcinku od al. 500-lecia Torunia do al. św. Jana Pawła II bez 
istotnych zmian aktualnego układu drogowego.  
W ramach realizacji zadania przewiduje się przesadzenie zdrowych 
drzew, a wycinkę tylko tych chorych. 
Przeprowadzenie tramwaju po stronie zachodniej al. św. Jana Pawła II 
odsuwa linię tramwajową od Starego Miasta. To rozwiązanie nie 
zmniejszy w sposób znaczący liczby punktów kolizyjnych na al. św. Jana 
Pawła II, gdyż w miejscu dotychczasowego przejazdu tramwajowego 
przez zachodnią jezdnię w dalszym ciągu pozostanie przejście dla 
pieszych dla osób kierujących się w kierunku toruńskiej Starówki. 
Najlepszym pod tym względem wariantem jest wariant 3, który zakłada 
najmniej skomplikowane układy skrzyżowań, bez dodatkowych 
przekroczeń torowiska przez wschodnią jezdnię al. św. Jana Pawła II jak 
w wariantach 1 i 2 lub przez zachodnią jezdnię jak w przedstawionej 
propozycji. Tramwaj w Nicei zasilany jest tzw. trzecią szyną. W przypadku 
naszych warunków klimatycznych (opady śniegu) taki sposób 
rozwiązania zasilania linii tramwajowej będzie zawodny. 
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Dzięki temu zyskujemy tylko jedno miejsce kolizyjne tramwaju z 
ulicą Jana Pawła II.  Tracimy kolizyjny skręt z ul. Chopina w pl. 
Rapackiego. 
Dalej tramwaje w kierunku pl. Niepodległości łagodnie przecinają 
zachodnią jezdnię al. Jana Pawła II (druga kolizja). 
Co zyskujemy? 
Uporządkowany architektonicznie  fragment Torunia z całkowicie 
uporządkowanym ruchem, docelowo z przejazdem podziemnym 
dla aut w alei Jana Pawła II. jeśli dziś nie ma pieniędzy na tunel, 
można go zbudować w stanie surowym, zakopać, umocnić 
i  ukończyć za kilka lat. Tak, jak tworzono przejścia podziemne na 
gdańskim Przymorzu. 
Docelowo na trasę Bydgoska - pl. Rapackiego można  skierować 
tylko tramwaje PESA rezygnując z trakcji napowietrznej na tym 
odcinku. Vide - centrum  Nicei. 

4 Przedstawione  trzy warianty rozwiązań są efektem prac 
specjalistów  nie znających specyfiki miejsc, które są 
przedmiotem podanych rozwiązań. I tak Pl. Rapackiego to duży 
węzeł komunikacyjny, ale przystanki na nim  to przystanki 
początkowe i końcowe dla mieszkańców lewobrzeża i ul. 
Bydgoskiej. Pamiętam jak starzy podgórzacy mówili, że jadą do 
miasta i wysiadali na Rapaka. Na pl. Rapackiego  jedyny szerszy 
potok przesiadających to pasażerowie Arrivy i PKS. Przeciwko 
budowie platformy przystankowej, która siłą rzeczy musiałaby 
powstać na wysokości fontanny jest  też trudność zbudowania 
szerokiego  traktu dla pieszych z platformy do łuku Cezara. Także 
propozycje dla dalszego przebiegu Alei Jana Pawła II nie 
uwzględniają zmian /mam nadzieję nieodległych/związanych z 
ukończeniem odcinka Trasy Staromostowej od Pl. Niepodległości 

Plac Rapackiego jest węzłem przesiadkowych także autobus miejski – 
tramwaj i odwrotnie. Stworzenie węzła tramwajowo-autobusowego 
umożliwi szybką przesiadkę pomiędzy tymi środkami transportu i 
wprowadzenie nowych połączeń komunikacyjnych łączących prawo- i 
lewobrzeżną część Torunia z wykorzystaniem wprowadzonego niedawno 
biletu czasowego. 
Wybudowanie dodatkowych lewoskrętów w układzie torowym z ul. 
Uniwersyteckiej w ul. Odrodzenia oraz Wały gen. Sikorskiego jest 
niemożliwe ze względów technicznych. 
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do Podgórnej. Trasa Staromostowa w moim przekonaniu 
powinna  prowadzić estakadą nad pl. Niepodległości. I wreszcie 
propozycje odnośnie linii tramwajowej w alei Jana Pawła II. 
Celowości tej propozycji upatruję w chęci stworzenia 
alternatywnych rozwiązań dla konfiguracji linii tramwajowych 
lub sposobów postępowania w sytuacjach awaryjnych. Jeśli 
prawidłowo odczytuję intencje to  istnieje tańszy, stwarzający 
nieograniczone warianty sposób. Jest to wykorzystanie 
istniejącego torowiska w ul. Uniwersyteckiej. Wystarczy 
pobudować dwutorowy lewoskręt z Uniwersyteckiej w 
Odrodzenia  i jednotorowy /z toru zachodniego/ z 
Uniwersyteckiej w Wały gen. Sikorskiego. W ten sposób 
powstanie w centrum miasta pętla stwarzająca nieograniczone 
wręcz możliwości konfiguracji linii tramwajowych. 

5 Uważam, ze tramwaj powinien poruszać się w wydzielonym 
torowisku i powinien mieć priorytet w ruchu.  
Wspólny pas z autobusami to nieporozumienie i totalna porażka 
tak jak Al. Solidarności gdzie w czasie komunikacyjnego szczytu 
dochodzi do paraliżu i dużych opóźnień do tego kwestia wąskiej 
platformy. Pasażerowie nie widza tablic ściśle poustawianych 
pojazdów. W godzinach nocnych taksówki skutecznie blokujące 
przejazd autobusom i tramwajom. 
Jako pasażer dużo korzystający z komunikacji w Toruniu odnoszę 
wrażenie ze decydenci nie maja pojęcia o realnych potrzebach w 
komunikacji a szkoda. 

Stworzenie węzła tramwajowo-autobusowego umożliwi szybką 
przesiadkę pomiędzy tymi środkami transportu.   
Budowa węzła w alei Solidarności pokazuje, iż takie rozwiązania są 
konieczne i akceptowalne przez społeczeństwo. Wykorzystanie 
obecnego węzła w alei Solidarności przez pasażerów przerosło 
oczekiwania inwestora. 
Biorąc pod uwagę doświadczanie z budowy węzła przesiadkowego na al. 
Solidarności, na al. św. Jana Pawła II zaplanowano m.in. o wiele szersze 
platformy przystankowe, co w znaczy sposób ułatwi pasażerom 
korzystanie z nich. 

6 W temacie konsultacji 3 wariantów przebiegu linii tramwajowej 
na Placu Rapackiego w Toruniu zgłaszam następujące uwagi: 
1.  Warianty 1 i 2 nie spełniają podstawowych wymogów w 
zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powyższe dotyczy 

Uwagi zostaną przekazane projektantom.  
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ukośnego (po cięciwie) przeprowadzenia torowiska 
tramwajowego przez Pl. Artylerii. W przypadku awarii 
sygnalizacji tramwaje nie mają możliwości bezpiecznego 
przejazdu przez skrzyżowanie, a jedna z relacji (od PL. 
Niepodległości) zagraża bardzo niebezpiecznym czołowym 
zderzeniom. Ponadto w obu wariantach na Pl. Rapackiego nie 
zaprojektowano przystanków dla podmiejskiej komunikacji 
autobusowej do Inowrocławia, Pakości, Cierpic, W. Nieszawki. 
Również przebieg torowiska na Pl. Niepodległości ma podobne 
wady w jego przeprowadzeniu przez jezdnie skrzyżowania. 
2. Najkorzystniej prezentuje się wariant 3 i on powinien zostać 
wybrany do dalszych prac projektowych. 
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Opinia Rady  Społecznej ds. rozwoju społeczno-gospodarczego Zespołu Staromiejskiego 
przesłana drogą elektroniczną przez p. Adama Jarosza 
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Załącznik do opinii: 

 
 
 
Odpowiedzi na stanowisko Rady Społecznej ds. rozwoju społeczno-gospodarczego Zespołu 
Staromiejskiego: 
 
1. Opinia przyjęta do wiadomości. 

 
2. Budowa łącznika torowego pomiędzy pl. Artylerii Polskiej a pl. Niepodległości oraz 

budowa linii tramwajowej do osiedla Jar (wyprowadzenie w kierunku północnym ze 
skrzyżowania ulic Czerwona Droga / Szosa Chełmińska / Odrodzenia) umożliwi obsługę 
wszystkich relacji przez linie tramwajowe w ścisłym centrum. Pozwoli on na prowadzenie 
krótkich objazdów w sytuacjach awaryjnych, do których może dochodzić w centrum 
miasta. Łącznik w ul. Uniwersyteckiej takiej możliwości nie daje, gdyż nie zapewnia 
prowadzenia ruchu we wszystkich relacjach (brak łuków torowych w lewo na 
skrzyżowaniach ul. Uniwersyteckiej z ul. Wały gen. Sikorskiego na południu i z ul. 
Odrodzenia na północy). 

 
3. Analiza techniczna przeprowadzona przez projektantów wykazała brak możliwości 

budowy ronda na pl. Niepodległości. Skrzyżowanie projektowane jest z wyspą centralną, 
z ruchem sterowanym sygnalizacja świetlną skoordynowaną z pracą skrzyżowania na Pl. 
NOT.  Na przedmiotowym skrzyżowaniu zostały wydzielone pasy do skrętu w prawo oraz 
taka ilość pasów na poszczególnych wlotach, aby zapewnić optymalną obsługę. 
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4. W wariancie III przewidziano jedynie likwidację łuków torowych przy skrzyżowaniu z al. 
500-lecia Torunia. Nie wpłynie to na zmianę geometrii jezdni drogowej na tym odcinku 
ul. Chopina. Dzięki przeniesieniu przystanku tramwajowego na al. św. Jana Pawła II 
po północnej stronie torowiska powstanie szeroka przestrzeń dla ruchu pieszego i 
rowerowego. Ulicy na tym odcinku zostanie przywrócony jej historyczny kształt. 
 

5. Rondo wg koncepcji p. Czyżniewskiego nie uwzględnia węzła przesiadkowego na Al. Św. 
Jana Pawła II. Rondo ograniczyłoby także przepustowość skrzyżowania, co przy stale 
rosnącej ilości pojazdów powodowałoby zatory na ciągach głównych. W tej koncepcji nie 
ma także przedstawionego przebiegu linii na północ w kierunku Pl. Niepodległości, 
konieczność usytuowania rozjazdów eliminuje ten układ. 

 
6. Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy są i powinny być planowane wspólnie. Ich 

rozdzielenie spowodowałoby wzrost czasu zaplanowanego na cykle sygnalizacji. Należy 
pamiętać, że zaplanowano budowę całkowicie nowego przejścia dla pieszych i przejazdu 
rowerowego w lokalizacji przy Pl. Artylerii, co zdywersyfikuje ruch pieszych i 
rowerzystów. 

 
7. Ul. Wały Gen. Sikorskiego jest planowana w wariancie 3 w układzie 2 jezdni z czego jezdnia 

płn. 2 pasy, jezdnia płd. - jeden pas z wydzieleniem na odcinku za skrzyżowaniem z Fosa 
Staromiejska pasa rowerowego do ul. Horzycy. Natomiast pas tramwajowo autobusowy 
prowadzony jest w środku między jezdniami. Alternatywne rozwiązanie zaproponowało 
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń, które proponuje po jednym pasie ruchu dla 
samochodów i wydzielonym pasem ruchu dla rowerów w obu kierunkach. Ostateczne 
rozwiązanie zostanie wypracowane na etapie projektowania. 

 
8. Niemożliwe jest zaplanowanie parkingu od strony ul. Wały Gen. Sikorskiego ze względów 

bezpieczeństwa ruchu. WGK planuje taki parking od strony ul. Chełmińskiej lub od strony 
ul. Fosa Staromiejska. 

 
9. Parkowanie na wysokości Collegium Maius pozostanie jak w stanie obecnym.  

 
10. Na Pl. Teatralnym, na etapie projektowania organizacji ruchu zostanie wprowadzony azyl 

dla rowerzystów przed sygnalizacją świetlną. 
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Opinia Stowarzyszenia Rowerowy Toruń 

 

 

 



 
 

32 | S t r o n a  

 

 



 
 

33 | S t r o n a  

 

 



 
 

34 | S t r o n a  

 
 



 
 

35 | S t r o n a  

 

 
 

Odpowiedzi na stanowisko Stowarzyszenia Rowerowy Toruń: 
 

1. W przedstawionej koncepcji ścieżki rowerowe mają szerokość 2,5 m. 
2. Przyjęto uwagę do wiadomości. 
3. Proponowana szerokość pasów ruchu zgodna jest z przepisami. 
4. Uwaga do przeanalizowania na etapie projektowym. Na moście planowana jest 

budowa ścieżek rowerowych z obu stron i musi zostać zapewniony dojazd do 
przeprawy. 

5. Uwaga do przeanalizowania na etapie projektowym, w wariantach II i III nie ma w 
tym miejscu planowanej północnej jezdni ul. Chopina. 

6. Uwaga do przeanalizowania na etapie projektowym. 
7. Zakres drogi rowerowej do ul. Tujakowskiego jest poza zakresem opracowania 

inwestycji - uwaga została przekazana do MZD. 
8. W wariancie 3 na Pl. Teatralnym, na etapie projektowania organizacji ruchu zostanie 

wprowadzony azyl dla rowerzystów przed sygnalizacją świetlną umożliwiający 
bezpieczne wykonanie skrętu w lewo z ul. Wały Gen. Sikorskiego w lewo w Al. 
Solidarności. 
Alternatywne rozwiązanie dla północnej jezdni zaproponowała Społeczna Rada ds. 
rozwoju społeczno-gospodarczego Zespołu Staromiejskiego, która proponuje 
utrzymanie dwóch pasów ruchu dla samochodów po północnej stronie - bez 
wydzielonego pasa dla rowerzystów. Ostateczne rozwiązanie zostanie wypracowane 
na etapie projektowania. 

9. Uwaga do uwzględnienia w projektowaniu. 
10. Uwaga do uwzględnienia w projektowaniu. 
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Wyniki badania ankietowego realizowanego za pośrednictwem ankiety umieszczonej                 
na stronie konsultacje.torun.pl – w badaniu wzięło udział 126 respondentów 

 

 

 

 

 

Wyniki badania ankietowego realizowanego za pośrednictwem ankiety papierowej 
udostępnianej podczas dyżuru  

 

Wypełniono łącznie 12 ankiet  w wersji papierowej: 
- wariant 1 wybrała  1 osoba 
- wariant 2 wybrało 5 osób 
- wariant 3 wybrało 6 osób 
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Uwagi dołączone do ankiet w wersji papierowej 

 

1 Szersze perony niż na placu teatralnym (Bożena) 

2 Szersze perony niż na placu teatralnym (Paulina) 

3 Szersze perony niż na placu teatralnym (Helena)1 

4 Przystanek przy pl. Niepodległości jest wg mnie zbędny, ponieważ ruch na tym 
odcinku byłby w stanie obsłużyć przystanek znajdujący się przy ul. Kraszewskiego. 
Atutem tego wariantu jest przeniesienie przystanku przy placu Rapackiego, bliżej 
starówki oraz rezerwa na trasę tramwajową na drugi brzeg Wisły. 

5 Jak najszybsza realizacja 

6 Podoba mi się rozwiązanie komunikacyjne dla autobusów 

7 1. likwidacja tramwajowej linii na rzecz trolejbusu 
2. w powyższym odpadają urządzenia wykonywane torowiska: 
-łatwość dostępu do przystanków 
-szybkość poruszania się, brak hałasu. 
3. Wrzosy - Ugory, Długa, Polna - nowe ulice, teraz będą rozwalane, a osiedla odcięte 
od świata: 
- przez Grudziądzką - wzdłuż Traktorowej - wiadukt 
4. Za osiedle między Polną a Traktorową - brak słów. 

 

 

                                                 

 
1 Komentarze od 1 do 3 wpisane tym samym charakterem pisma 
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Podsumo
wanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Konsultacje społeczne realizowane w ramach szerszego programu 
rozbudowy sieci tramwajowej w Toruniu: „Tramwajowy Toruń”, 
realizowane we wrześniu 2016 r., nawiązywały do konsultacji 
społecznych z 2013 roku, kiedy to Urząd Miasta Torunia prowadził 
konsultacje społeczne na temat koncepcji przebudowy placu 
Rapackiego. Zostało wówczas wskazane, jako najkorzystniejsze, 
rozwiązanie polegające na zastosowaniu wydzielonego pasa 
autobusowo-tramwajowego w al. św. Jana Pawła II i Wałach gen. 
Sikorskiego. 
   Obecnie planowana inwestycja obejmuje modernizację linii 
tramwajowej z budową pasa autobusowo- tramwajowego w ul. 
Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z przebudową 
układu drogowego. W jej ramach planowana jest budowa i 
przebudowa torowiska tramwajowego, węzłów tramwajowych, 
peronów, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-
rowerowych, zatok autobusowych, jezdni i przejazdów drogowych 
oraz skrzyżowań.  
      Konsultacje prowadzone drogą internetową oraz z pomocą 
ankiet papierowych wskazują, że większość respondentów 
opowiada się za wariantem III planowanej inwestycji, nieznacznie 
mniej respondentów – za wariantem II. Biorąc pod uwagę przebieg 
otwartego spotkania konsultacyjnego, większość głosów, które 
odnosiły się do wariantów i obejmowały ich porównanie – 
wskazywała na wariant III jako optymalny, zaś warianty I i II były 
równocześnie traktowane jako mniej odpowiadające potrzebom i 
oczekiwaniom społeczności Torunia i innym użytkownikom 
toruńskiej komunikacji miejskiej. 
 
 

 

 

Załącznik 
 
Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  

 

 
Opracowanie: 

 

Rafał Garpiel 

Codework 

ul. Kremerowska 14/4 

31-130 Kraków 
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Załącznik   
Informacje w mediach lokalnych 
Strona www.torun.pl., 8 września 2016 r.  
 

 
 

http://www.torun.pl/
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Cały tekst: 
 

Rozpoczynamy konsultacje społeczne na temat inwestycji planowanej w ramach rozbudowy sieci 
tramwajowej w Toruniu. W 2013 r. rozmawialiśmy z mieszkańcami o koncepcji przebudowy placu 
Rapackiego. Zostało wówczas wskazane jako najkorzystniejsze rozwiązanie polegające na 
zastosowaniu wydzielonego pasa autobusowo-tramwajowego w al. św. Jana Pawła II i Wałach gen. 
Sikorskiego. 

Inwestycja obejmuje modernizację linii tramwajowej z budową pasa tramwajowo-autobusowego w 
ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z przebudową układu drogowego. W jej ramach 
planowana jest budowa i przebudowa torowiska tramwajowego, węzłów tramwajowych, peronów, 
chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, jezdni i 
przejazdów drogowych oraz skrzyżowań. Projektanci przygotowali trzy warianty koncepcji 
przedprojektowej: 

 Wariant 1 

Przebudowa alei św. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Chopina do ronda Niepodległości, wraz tym 
rondem, ul. Wały gen. Sikorskiego od skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. 
Solidarności bez tego skrzyżowania, oraz ul. Chopina od skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II do 
skrzyżowania z al. 500-lecia Torunia, wraz z tym skrzyżowaniem. Zaplanowano ponadto budowę 
jezdni o nawierzchni bitumicznej i kamiennej, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów oraz 
peronów, a także przejść i przejazdów przez torowisko. Projektowane torowisko rozpoczyna swój 
bieg w osi ul. Chopina, następnie zakręca w al. św. Jana Pawła II i biegnie w jezdni, po jej wschodniej 
stronie - do skrzyżowania z ul. Wały gen. Sikorskiego, w której również usytuowane jest między 
jezdniami. Jako wydzielone w pasie dzielącym torowisko zaplanowano od skrzyżowania ul. Wały gen. 
Sikorskiego do ronda Niepodległości, gdzie na ok. 170 m przechodzi w przekrój jednotorowy. 

Tutaj możesz zapoznać się z koncepcją przedprojektową w wariancie 1 – WARIANT 1 

 Wariant 2 

Przebudowa alei św. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Chopina do ronda Niepodległości, wraz z tym 
rondem oraz ulicą Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki, ul. Wały gen. Sikorskiego od 
skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. Solidarności bez tego skrzyżowania, oraz ul. 
Chopina od skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. 500-lecia Torunia wraz z tym 
skrzyżowaniem. W ramach tej inwestycji zaplanowano budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej i 
kamiennej, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów oraz peronów, a także przejść i 
przejazdów przez torowisko. Torowisko na al. św. Jana Pawła II zaprojektowano w jezdni, po jej 
wschodniej stronie. Za skrzyżowaniem z ul. Wały gen. Sikorskiego torowisko przechodzi w pas 
dzielący jezdnię i dalej biegnie jako wydzielone z jezdni. Jako zintegrowane z jednią, między 
jezdniami, torowisko występuje ponadto w ul. Wały gen. Sikorskiego. 

Tutaj możesz zapoznać się z koncepcją przedprojektową w wariancie 2 – WARIANT 2 

 Wariant 3 
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Przebudowa ul. Chopina od skrzyżowania al. 500-lecia Torunia do skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II. 
Dalej przewidziano przebudowę al. św. Jana Pawła II od tego skrzyżowania do ronda Niepodległości 
wraz z rondem oraz ul. Wały gen. Sikorskiego od pl. Artylerii Polskiej do skrzyżowania z al. 
Solidarności bez tego skrzyżowania. Ponadto zaprojektowano przebudowę krótkiego odcinka 
torowiska w ul. Kraszewskiego oraz w ul. Czerwona Droga. W ramach tej inwestycji zaplanowano 
budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej i kamiennej, budowę chodników, ścieżek rowerowych, 
zjazdów oraz peronów, a także przejść i przejazdów przez torowisko. W ul. Chopina, al. św. Jana 
Pawła II oraz dalej w ul. Kraszewskiego i ul. Czerwona Droga torowisko zaplanowano jako wydzielone 
z jezdni.  W ul. Wały gen. Sikorskiego torowisko zaprojektowano jako zintegrowane z jezdnią w 
środku jej przekroju (jako pas autobusowo-tramwajowy). 

Tutaj możesz zapoznać się z koncepcją przedprojektową w wariancie 3 – WARIANT 3 

 

Przyjdź na spotkanie 

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się : 

 otwarte spotkanie konsultacyjne - 19 września 2016r. (poniedziałek), Centrum Sztuki 
Współczesnej w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, godz. 17 00 

 dyżur konsultacyjny - 17 września 2016r. (sobota), Plac Rapackiego, w pobliżu skrzyżowania 
al. św. Jana Pawła II z ul. Chopina, godz. 11:00 do 14:00 

 

Napisz do nas 

Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniach, wypełnij poniższą ankietę lub prześlij nam swoją opinię 
na temat planowanej inwestycji na adres: konsultacje@um.torun.pl. Na uwagi czekamy do 30 
września. 

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, 
mail:konsultacje@um.torun.pl, tel. 56 611 86 73. 

Data publikacji: 2016-09-08 
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Portal www.ddtorun.pl, 13 września 2016 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ddtorun.pl/
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Portal Facebook, profil Mój Toruń, 15 września 2016r.  
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Portal Facebook, profil Mój Toruń, 15 września 2016r.  
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Nasze Miasta Toruń, 15 września 2016 r. 
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Gazeta Nowości, 16 września 2016r. 
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Portal www.torun.naszemiasto.pl, 17 września 2016 r.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torun.naszemiasto.pl/
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Portal www.nowosci.com.pl, 19 września 2016 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nowosci.com.pl/
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Telewizja Toruń, 19 września 2016 r. 
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Gazeta Nowości, 21 września 2016r. 
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Gazeta Pomorska, 26 września 2016r.  

 


