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Termin 

 

 
28 sierpnia – 19 września 2017 r.  
 

 

 

Liczba 

uczestników 

 

 
ok. 150 osób, w tym: 

•  ok. 100 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym (w 
tym 35 osób, które podały swoje nazwiska do wpisania na 
listę obecności) 

•  42 osoby zgłosiły  uwagi drogą elektroniczną 

•  1 organizacja pozarządowa i 1 spółdzielnia mieszkaniowa 
złożyły opinię w formie papierowej 

 
  

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

Przedmiot 
konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Torunia, Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka  z o.o. w Toruniu oraz  
Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu. 
 
 

W 2016 r. Urząd Miasta Torunia przeprowadził I etap konsultacji 
społecznych w sprawie rozwoju sieci tramwajowej na osiedlu tzw. JAR 
oraz we wschodniej części miasta - na Rubinkowie. Proces 
konsultacyjny dotyczący połączenia linią tramwajową tzw. osiedla Jar 
z centrum miasta został zakończony, a inwestycja jest w trakcie 
przygotowania do realizacji. Drugi temat, tj. rozwój sieci tramwajowej 
we wschodniej części miasta, został zawieszony - nie zapadły wówczas 
decyzje dotyczące wyboru trasy i ze względu na brak środków 
finansowych zadanie zostało przesunięte do rezerwy. W trakcie 
procesu konsultacyjnego w sprawie budowy sieci tramwajowej na 
Rubinkowie pojawiły nowe propozycje przebiegu trasy tramwajowej 
zgłoszone przez torunian. Wszystkie propozycje, również te zgłoszone 
przez mieszkańców, zostały poddane ponownym analizom, w tym  
tzw. analizie wielokryterialnej, w której ocenia się przedsięwzięcie 
pod kątem komunikacyjnym, technicznym, ochrony środowiska, 
społecznym i ekonomicznym. 

Między pierwszą i drugą turą konsultacji tramwajowych na 
Rubinkowie, w Urzędzie Miasta Torunia odbyły się także indywidualne 
spotkania z przedstawicielami trzech podmiotów: Stowarzyszenia 
Handlowców Manhattanu, Stowarzyszenia Nasze Rubinkowo oraz 
Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo, podczas których były 
omawiane stanowiska tych podmiotów w kwestii budowy linii 
tramwajowej we wschodniej części miasta.  

Pod koniec sierpnia 2017 r. Urząd Miasta zaprosił mieszkańców do 
wzięcia udziału w II etapie konsultacji społecznych dot. Rubinkowa, 
aby wspólnie omówić wyniki przeprowadzonej przez ekspertów 
analizy oraz wskazać mocne i słabe strony każdego z wariantów.   
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Przebieg 

 

Harmonogram konsultacji społecznych 

•  28 sierpnia 2017 r. - początek konsultacji społecznych 

•  28 sierpnia - 19 września 2017 r. - zgłaszanie uwag drogą 
elektroniczną 

•  5 września 2017 r. - spotkanie z mieszkańcami 

•  19 września 2017 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 

I.  Spotkanie konsultacyjne 
5 września 2017 r. o godz. 17:00 w IX Liceum Ogólnokształcącym przy 
ul. Rydygiera 12a odbyło się spotkanie z mieszkańcami. 
 
W spotkaniu wzięli udział: 

• Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
• Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych 

Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki  z o.o.  
• Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
• Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu Publicznego 

Transportu Zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej 
• Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i 

Informacji 
 
oraz mieszkańcy - ok. 100 osób, w tym 35 osób, które wpisały się na 
listę. 
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Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez dyrektora 
Wojciecha Alfuta wyników analizy wielokryterialnej wariantów 
budowy linii tramwajowej we wschodniej części miasta. Analiza 
została przeprowadzona w oparciu o kryteria komunikacyjno-
techniczne, ekonomiczne, ochrony środowiska i społeczne. W trakcie 
prezentacji dokonano także porównania dwóch środków komunikacji 
– tramwaju 5-członowego i 12-metrowego  autobusu pod względem 
pojemności, okresu eksploatacji, poziomu hałasu i sprawności 
komunikacyjnej.  
 
Kolejnym punktem spotkania były pytania mieszkańców oraz 
dyskusja. Większość z nich odnosiła się krytycznie do przedstawionych 
wariantów. Pojawiły się zarzuty o brak szacunku w stosunku do 
mieszkańców, którym przedstawia się niepotrzebnie kolejne warianty, 
choć dodatkowe propozycje przebiegu trasy tramwajowej były 
zgłoszone przez samych mieszkańców w trakcie poprzedniego etapu 
konsultacji.  Kwestionowano jednocześnie samą propozycję rozwoju 
sieci tramwajowej na Rubinkowie. Obecni na spotkaniu wyrażali 
formułowane już wcześniej i już wcześniej wyjaśniane obawy 
związane z poziomem hałasu emitowanym przez tramwaj, z bliskością 
torów tramwajowych przy budynkach, utratą miejsc parkingowych. 
Pytano także o zasadność takiej inwestycji na osiedlu, które jest 
bardzo dobrze skomunikowane z innymi częściami miasta. 
 
Wśród poruszonych podczas spotkania problemów pojawił się takż 
problem wzmożonego ruchu samochodowego na ul. Bukowej czy 
przeniesienie istniejącego ciepłociągu w przypadku realizacji 
inwestycji w jednym z wariantów. 
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Mocno wyartykułowany opór większości zebranych przeciwko planom 
inwestycyjnym miasta spowodował, że dyskusja przybrała charakter  
bardzo emocjonujący. 
 
Na sali obecna była także grupa osób pozytywnie nastawionych do 
przedstawianych planów budowy sieci tramwajowej na Rubinkowie. 
Przedstawiane przez te osoby opinie każdorazowo budziły ostry 
sprzeciw i nieprzychylne komentarze przeciwników inwestycji 
tramwajowej, co uniemożliwiało prowadzenie merytorycznej dyskusji. 
 
Zdecydowana większość uczestników spotkania nie przyjęła też do 
wiadomości informacji o wynikach badania społecznego, 
przeprowadzonego na grupie reprezentatywnej, dotyczącego rozwoju 
sieci tramwajowej na Rubinkowej. Przeciwnicy inwestycji podważali 
jakość badania, w tym, także miejsce zamieszkania respondentów, 
żądając podania danych osobowych respondentów, którzy wzięli 
udział w badaniu.  
 
 
II. Konsultacje internetowe 
Do 19 września 2017 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystały 42 osoby. 
 

 
 

 

Akcja 

informacyjno

-promocyjna 

 

 
Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców.  Zastosowano następujące narzędzia 
komunikacyjne: 
✓ serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia (www.torun.pl, 

www.konsultacje.torun.pl, www.um.torun.pl)  
✓ serwis społecznościowy Facebook 
✓ plakaty w punktach użyteczności publicznej i na klatkach 

schodowych budynków położonych na terenie Spółdzielni 
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Mieszkaniowe RUBINKOWO  
✓ informacje przesłane do parafii znajdujących na terenie 

Spółdzielni Mieszkaniowej RUBINKOWO 
✓ informacje w mediach lokalnych 

 

 
 

 
 

 

 

Koszty Koszty przeprowadzenia konsultacji wyniosły 1.344,14 zł brutto. 
Na powyższą kwotę składają się:  

• koszt wydruku plakatów –  519,68 zł brutto 

• projekt graficzny plakatu – 405,90 zł brutto 

• kawa i herbata dla uczestników spotkania – 98,56 

• nagłośnienie spotkania – 320,00 zł 
   

 

 

Uwagi Podczas spotkania z mieszkańcami pojawiło się wiele uwag 
dotyczących konsultowanej kwestii. Osoby, które nie mogły 
uczestniczyć w spotkaniu, miały możliwość przesłania uwag drogą 
elektroniczną - z takiej formy kontaktu skorzystało 42 mieszkańców. 
 
Szczegółowe zestawienie uwag i opinii znajduje się w poniższych 
tabelach:         
 
I. Zestawienie opinii zgłoszonych w trakcie spotkania 
II. Zestawienie opinii zgłoszonych drogą elektroniczną    
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Uwagi 

I. Uwagi zgłoszone na spotkaniu w dniu 5 września 2017 r.  

1. Odnosząc się do slajdu dotyczącego porównania autobusu i tramwaju 
Dlaczego nie ma porównania z tramwajem 3-członowym, autobusem 
18-metrowym i autobusem elektrycznym. Zaraz okazałoby się, że 
pojemność tramwaju trzyczłonowego jest porównywalna z 
pojemnością autobusu 18-metrowego, autobus elektryczny ma niski 
poziom hałasu i możliwy dłuższy okres eksploatacji. A niezależnie od 
tego, jaki to będzie autobus, to można założyć, że przy stosowaniu 
buspasów sprawność autobusów również będzie wyższa niż 
prezentowana.  

Krzysztof Przybyszewski, Wydział Gospodarki Komunalnej 
Tramwaj starego typu ma pojemność 120 pasażerów, autobus standardowy 
JELCZ lub SOLARIS nie przekracza 100 osób, tramwaj PESY ma pojemność 120 
pasażerów, duży tramwaj 5-członowy ok. 200 pasażerów. Jeżeli chodzi o 
autobusy elektryczne - ze względu na jego masę, pojemność pasażerska jest 
mniejsza niż w autobusach standardowych, ok. 60-65 osób. Autobusy 
elektryczne w Polsce są eksploatowane dopiero od kilku lat, nie mamy 
doświadczenia w zakresie okresu eksploatacji takich autobusów.  
 

2.  Każdy kto jechał tramwajem wie, że tramwaje się psują. Gdy popsuje 
się jeden tramwaj, to wszystkie inne zatrzymują się.  
Tramwaj wywołuje drgania w budynkach. Wykaszanie traw odbywa 
się o drugiej w nocy. Dysponuję wycinkami prasowymi na temat tego 
jak SWINGI hałasują. Przy Manhattanie znajduje się ciepłociąg. 
Prosiłbym o podanie kosztów przeniesienia ciepłociągu i gdzie on 
zostanie przeniesiony. Obserwujemy zwiększenie ruchu przy ul. 
Bukowej, ludzie skracają sobie drogę, miały tam już miejsce groźne 
wypadki.  
Wariant nr 3 ma sens, może dowieźć ludzi do centrum handlowego.  

Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych Miejskiego Zakładu 
Komunikacji spółki  z o.o.  
Awarie zdarzają się, ale są to sporadyczne sytuacje. W zależności od realizacji 
wariantu i odległości pasa tramwajowego od budynku stosuje się matę 
antywibracyjną. Wokół szyny jest wykonywana otulina, która ogranicza 
drgania przenoszone do podłoża oraz ogranicza hałas. Wykonano niedawno 
badania drgań przy ul. Warszawskiej/Szumana i Katarzyny. Przy kamienicy 
zbliżonej bardzo do toru nie ma zagrożenia dla budynku. Co do hałasu 
przeprowadzone badania wykazały, że hałas nie jest przekroczony , 
przekroczenie hałasu występuje od pojazdów samochodowych i ciężarowych. 
Na podstawie analizy określono wstępnie szacunkowe koszty przebudowy 
ciepłociągu.  Dokładną kwotę przebudowy ciepłociągu można określić dopiero 
po pozyskaniu warunków technicznych od gestora sieci, sporządzenia projektu 
budowlano – wykonawczego i uzgodnienia tego projektu z gestorem sieci.  
Wówczas można dokładnie oszacować jakie są to koszty.  
Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg  
Przy Manhattanie położone są dwa ciepłociągi, a nie jeden. Nie będą 
przebudowywane w całości, tylko częściowo.  
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Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Spotykamy się, aby wybrać jeden z wariantów, również spośród tych 
zaproponowanych przez mieszkańców.  

3.  Jak będzie jechał tramwaj z Szosy Lubickiej do Działowskiego, pod 
jakim kątem będzie skręcał, czy nie będzie hałasował nam pod 
oknami? 

Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych Miejskiego Zakładu 
Komunikacji spółki z o.o.  
Minimalny promień, jaki przyjmujemy to R25. Aby zminimalizować ryzyko 
poziomu hałasu,  stosuje się smarownice oraz szyny z poszerzonym rowkiem. 

4.  Jestem mieszkanką wieżowca przy ul. Łyskowskiego. Czy urząd 
analizując ocenę środowiskową uwzględnił mapy hałasu? Ostatnio 
wykonywane badania dotyczące normy hałasu wskazywały na 
przekroczenie normy przy ul. Łyskowskiego/Rydygiera. 
Wprowadzenie tramwaju na tych ulicach nie wstrzyma ruchu 
samochodów. Na Łyskowskiego w ciągu doby zatrzymuje się autobus 
320 razy. Rubinkowo jest sypialnią Torunia, po co tu wprowadzać 
tramwaj, który podniesie poziom hałasu? Proponowane przez 
Stowarzyszenie Nasze Rubinkowo wariant nr 3 jest optymalnym  
wariantem. Proponuję także zamontowanie oświetlenia przy Elanie, 
aby kobiety idące do pracy nie bały się.   

Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
W każdej inwestycji miasta jest uwzględniona mapa hałasu i oddziaływanie 
hałasu na środowisko – to podstawa, aby inwestycja mogła wejść w fazę 
projektowania. Analiza hałasu jest potrzebna, aby uzyskać decyzję 
środowiskową. Miasto przejmuje drogi wewnętrzne Elany i przystąpiło do ich 
przebudowy. Łącznie z nowymi ulicami budowane są chodniki , przystanki i 
oświetlenie. 
Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu Publicznego Transportu 
Zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej   
Ponad 30 zatrzymań na przystanku w ciągu godziny dowodzi, że popyt  na 
transport publiczny generowany przez mieszkańców osiedla jest bardzo duży. 
Wioletta Szeliga, kierownik Referatu Nadzoru Drogowego i Zarządzania 
Ruchem na Drogach Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Oświetlenie ulic na terenie Elany będzie realizowane sukcesywnie. Obecnie 
trwa budowa ulicy Szymańskiego, następnie ul. Płaska. Po zakończeniu 
budowy drogi wykonujemy oświetlenie.  

5. Dlaczego konsultacje odbywają się w tej szkole? Spotkanie powinno 
odbyć się w innej lokalizacji, gdzie przyszłoby więcej 
zainteresowanych osób.  
Dziwią mnie sprzeczne informacje w prasie, która opisuje zamierzenia 
Miasta dotyczące zakupu autobusów elektrycznych.  
Budowa parkingu Park and Ride jest również zadziwiająca. Tramwaj 
wprowadzi znaczne utrudnienia dla ruchu samochodowego i 
tramwajowego (co 6 minut ruch będzie zatrzymywał się przez 
przejeżdżający tramwaj).  

Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Miasto uczestniczy w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na 
podstawie podpisanej umowy kupujemy 6 pojazdów elektrycznych i 14 
hybrydowych. Autobusy elektryczne będą jeździć po Toruniu, bez względu na 
to, czy na Rubinkowie będzie tramwaj czy nie.  
Jeśli chodzi o Park and Ride – takie ułożenie komunikacji zbiorowej stanowi 
doskonałe uzupełnienie tego, co jest planowane.  
Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych Miejskiego Zakładu 
Komunikacji spółki z o.o.  
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Jeżeli będzie oddana Trasa Wschodnia, to znaczna część samochodów 
będzie w kierunku Warszawy zmierzała ulicą Bukową, która będzie 
totalnie zakorkowana. Brak kosztów przebudowy wodociągu 
powoduje zmianę układu preferencji wariantów. Mieszkańcy są 
zdziwieni, że przedstawia się im warianty, które na poprzednim 
spotkaniu były całkowicie odrzucone. Kompilacja wariantu 4, 5 i 6 
byłaby jakimś rozwiązaniem. Warianty 1 i 4 byłyby dla niewielkiej 
części mieszkańców, stąd pytanie, dla kogo w ogóle byłby ten 
tramwaj.  

Na podstawie analizy określono wstępnie szacunkowe koszty przebudowy 
wodociągu.  Dokładną kwotę przebudowy wodociągu można określić dopiero 
po pozyskaniu warunków technicznych od gestora sieci, sporządzenia projektu 
budowlano-wykonawczego i uzgodnienia tego projektu z gestorem sieci.  
Wówczas można dokładnie oszacować jakie są to koszty. 
Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu Publicznego Transportu 
Zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Obecnie każde przejście dla pieszych z sygnalizacją wzbudzaną przez pieszych 
jest aktywowane co ok. 30 sekund i wstrzymuje ruch pojazdów na ok. 20 
sekund.  Przy przejeździe tramwaju równolegle korzystać będą piesi. 
Oddanie do ruchu dalszego odcinka Trasy Wschodniej nie wpłynie na 
zwiększenie ruchu pojazdów w kierunku Warszawy ul. Bukową. Wręcz 
odwrotnie - możliwość przejazdu nowym odcinkiem Trasy Wschodniej od ul. 
Wschodniej do m.in. Polnej zmniejszy ruch pojazdów na ul. Bukowej i 
dojeździe do ul. Równinnej czy Trasy Średnicowej Północnej.  
Tramwaj budowany jest dla przewozu mieszkańców. 

6. Ulica Bukowa jest przeciążona, kierowcy skracają sobie drogę do 
Trasy Średnicowej, ulica Bukowa do godz. 9.00 jest nieprzyjezdna.  
Już rok temu wskazywaliśmy, jakie straty miejsc parkingowych 
przyniesie budowa linii tramwajowej. Przy Manhattanie jest ogromny 
parking, który stanowi zaplecze dla handlowców.  
Tramwaj do Citomedu nie będzie miał po co jeździć, nie będzie tam 
nocnej i weekendowej pomocy medycznej.  
Po co i dla kogo pomysł budowania tramwaju? Po uzyskaniu 
odpowiedzi na to pytanie możemy przejść do analizy wariantów. 
Zostają warianty 5, 6 i ewentualnie 3, o których można rozmawiać.  

Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Budujemy tramwaj, żeby zabierać i wozić pasażerów. Przygotowujemy zmiany 
w komunikacji miasta Torunia, tak aby tramwaje stanowiły trzon komunikacji 
miejskiej. Tam, gdzie jest to możliwe, autobusy będą dowoziły do tramwajów.  
Dla wariantu 1 przygotowaliśmy alternatywę w postaci wariantu 4.  
Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu Publicznego Transportu 
Zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Jeżeli chodzi o przyszłą sieć tramwajową uwzględniającą Rubinkowo, tramwaj 
nie będzie jeździł tylko po to, żeby dowozić pasażerów do Citomedu. Trasa 
przez Rubinkowo stwarza możliwość uruchomienia nowych połączeń z 
centrum miasta, z al. Solidarności i dalej z Bydgoskim Przedmieściem, 
Motoareną oraz Uniwersytetem. 
Nocna i świąteczna opieka medyczna dalej będzie świadczona przez Citomed. 

7. Sprawdziłem, jakie linie autobusowe mogłyby zostać zastąpione przez 
tramwaje i wyszło, że jedyna linią, która pokrywa się z torowiskiem na 
całym przebiegu, to jest linia nr 15.  

Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych Miejskiego Zakładu 
Komunikacji  
Torowisko zielone nie jest po to, żeby po nim chodzić. Oprócz efektu 
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Dokąd mieszkaniec Rubinkowa dojedzie tramwajem? Może dojechać 
na Starówkę, na stadion żużlowy i w przyszłości na osiedle JAR, nie 
dojedzie na lewobrzeże i w inne części miasta. Czy nie lepiej skupić się 
na innych środkach transportu, autobusach elektrycznych, które 
dojadą wszędzie.  
Zielone torowiska to miejsca, gdzie nie można chodzić, nie można 
wyprowadzać psa, są postawione żółte barierki.  
Zabrakło mi przy analizie wariantów wariantu społecznego 

wizualnego, trawa jest dodatkowym elementem tłumiącym hałas. Barierki są 
żółte, gdyż ten kolor jest dobrze postrzegany przez osoby niedowidzące. 
Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu Publicznego Transportu 
Zbiorowego 
Tramwaj na Rubinkowie  nie zastąpi całkowicie komunikacji autobusowej, ale 
może ją znacznie ograniczyć. Całkowicie przez tramwaj może zostać 
zastąpiona linia nr 15, a częściowo również linie nr 21, 30 i 35 jadące do 
centrum, oraz linie nr 26, 34 i 40 jadące do Uniwersytetu.  
Uruchomienie linii tramwajowej na Rubinkowie spowoduje zmniejszenie liczby 
kursów autobusowych w relacjach jakie zastąpi tramwaj.  
Torowisko tramwajowe nie jest miejscem do spacerów. Przy każdej nowej 
inwestycji torowisko jest  wygradzane.  

8. Czy mamy rozumieć, że linia nr 1 przekreślona znakiem „x” nie będzie 
biegła w tej lokalizacji, czy może „x” jest tylko dlatego, że powstała 
alternatywny wariant nr 4? 

Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych Miejskiego Zakładu 
Komunikacji  
Wariant 4 wychodzi naprzeciwko postulatom mieszkańców. Odsunięcie linii od 
zabudowy mieszkaniowej, stąd „X” dla wariantu 1. 

9.  Słuchając wypowiedzi przedstawicieli mieszkańców słyszę pogardę w 
stosunku do mieszkańców. Na stare lata chcemy spokoju. Urzędnicy 
przez 40 lat nie potrafią zainstalować sygnalizacji dla pieszych. 
Sygnalizacje są tylko przy kościołach. Będziemy stawiać kościoły, żeby 
mieć sygnalizację. Boję się o swoje wnuczki, które chodzą do szkoły nr 
16 – w żaden sposób nie mogą bezpiecznie przejść. Słyszę na 
spotkaniach prezydenta z mieszkańcami, że się nie da tego zrobić. 
Potrzebujemy sygnalizację przy Łyskowskiego 7, przejście przy starym 
Manhattanie.  

Wioletta Szeliga, kierownik Referatu Nadzoru Drogowego i Zarządzania 
Ruchem na Drogach Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Sprawa dotycząca sygnalizacji przy ul. Łyskowskiego 7 została rozpatrzona na 
posiedzeniu Komisji Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 
19.10.2017 r. Komisja mając na uwadze brak zdarzeń drogowych na tym 
przejściu, z udziałem niechronionych użytkowników ruchu drogowego, oraz 
wprowadzone elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu tj. doświetlenie 
przejścia dla pieszych i budowa azylu dla pieszych, negatywnie zaopiniowała 
możliwość wprowadzenia zaproponowanego rozwiązania.     

10. Od trzydziestu lat mieszkam na tym osiedlu. Nie dojdziemy do 
żadnego konsensusu, są rozbieżne opinie. Proponuję demokratyczne 
rozwiązanie – podejmijmy głosowanie nad wariantami.  

Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 
W głosowaniach demokratycznych stosuje się zasadę większości. Na 
Rubinkowie mieszka 23 tysiące osób, stąd próba rozstrzygnięcia sporu na 
drodze głosowania podczas spotkania, w którym uczestniczy 100 osób, nie 
byłaby rozwiązaniem demokratycznym - z uwagi na brak reprezentatywności 
zebranych w stosunku do wszystkich mieszkańców Rubinkowa.  
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11. Rubinkowo jest doskonale skomunikowane z resztą miasta, tramwaj 
powinien być tam, gdzie nie ma połączeń komunikacyjnych.  

Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych Miejskiego Zakładu 
Komunikacji  
Tramwaj pozwala na jeszcze lepsze skomunikowanie różnych rejonów miasta 
poprzez system przesiadek. 

12. Dlaczego na ulicy Warszawskiej i przyległych robi się badania drgań 
dla Rubinkowa? 
Opiekuję się niewidomą żoną, zrezygnowaliśmy z wsiadania do 
tramwaju, bo nie ma miejsca dla inwalidów, a jeżeli jest, to musimy je 
szukać, bo w każdym tramwaju jest inaczej.  

Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych Miejskiego Zakładu 
Komunikacji  
Badania drgań były robione w celu sprawdzenia zastosowanej technologii. 
W każdym pojeździe komunikacji publicznej są wyznaczone miejsca dla osób 
niepełnosprawnych. 

13. Przeprowadziłam się na Rubinkowo, ponieważ jest świetnie 
skomunikowane. Komunikację tramwajową należy wprowadzać tam, 
gdzie nie można swobodnie przemieszczać się, m.in. na Bielawach, za 
Wisłą.  

Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu Publicznego Transportu 
Zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Tramwaj jest środkiem transportu jaki powinien funkcjonować w zwartych 
obszarach urbanistycznych i os. Rubinkowo do takich należy. Bielawy i 
lewobrzeże nie są obszarami zwartymi i dominuje tam zabudowa niska 
zabudowa jednorodzinna. 

14. Proszę, aby przy kolejnych konsultacjach nie pokazywano tras, które 
nie znajdują naszej akceptacji. Proponuje trasę nr 3.  

Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych Miejskiego Zakładu 
Komunikacji 
Podczas konsultacji społecznych pokazuje się wszystkie proponowane 
warianty. Każdy z wariantów ma zwolenników i przeciwników. 

15. Dziwią mnie wyniki badań. Na ubiegłorocznym spotkaniu nie było 
osoby, która chciałaby tramwaju na Rubinkowie. Na konsultacje nie 
przyszły osoby, które chcą tramwaju. W jaki sposób pytali państwo 
mieszkańców Rubinkowa? Osoby mieszkające przy głównych ulicach 
Rubinkowa żyją w permanentnym hałasie, dokładanie nam tramwaju 
jest nie do wytrzymania. Nie zgodzę się ze stanowiskiem urzędu, że 
tramwaj nie wywołuje hałasu, mieszkam przy Łyskowskiego i słyszę 
każdy przejazd tramwaju na Szosie Lubickiej. Gdy jedzie się 
tramwajem, jest cicho, hałas jest na zewnątrz tramwaju.   

Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 
Badanie w sprawie opinii społecznej mieszkańców Rubinkowa na temat 
budowy nowej linii tramwajowej na Rubinkowie zostało przeprowadzone na 
próbie reprezentatywnej 600 osób. Przeprowadzenie badania na grupie 
reprezentatywnej umożliwia uzyskanie wysoce prawdopodobnych wyników 
dla całej populacji. Na podstawie wnioskowania statystycznego z prób 
reprezentatywnych można uogólniać wyniki uzyskane z próby na całą 
populację – np. wyniki uzyskane w próbie reprezentatywnej mieszkańców 
Polski można uogólnić na wszystkich mieszkańców Polski. 
Wyróżnia się dwa rodzaje prób reprezentatywnych:  
1) Próba reprezentatywna proceduralnie (losowa) to próba, do której dobrano 
respondentów z wykorzystaniem jednego z losowych schematów doboru 
próby, a prawdopodobieństwo wylosowania każdej jednostki z populacji było 
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znane.  
2) Próba reprezentatywna przedmiotowo (kwotowa) to próba, której skład 
odpowiada składowi populacji ze względu na wybrane przez badacza cechy 
respondentów. Przykładem jest próba, do której dobiera się 50% kobiet i 50% 
mężczyzn, gdyż w populacji, z której została ona pobrana, było 50% kobiet i 
50% mężczyzn. Próby spełniające postulat reprezentatywności przedmiotowej 
nazywane są  próbami kwotowymi.  
W przypadku badania w sprawie opinii społecznej mieszkańców Rubinkowa na 
temat budowy nowej linii tramwajowej we wschodniej części miasta 
stosowano dobór kwotowy, a dla zwiększenia trafności wyników brano pod 
uwagę zarówno kryterium płci, jak i kryterium wieku. Badanie 
przeprowadzono na grupie 600 osób. Zastosowano metodę wywiadów 
bezpośrednich. Zapytano mieszkańców m.in. o to, czy warto poprowadzić linię 
tramwajową przez osiedle (bez wskazywania wariantów tras). 58% 
respondentów wyraziło pozytywną opinię w stosunku do planowanej 
inwestycji.  

16. Wariant nr 3 zaczyna się nie przy Olimpijskiej, ale od Rydygiera. W 
przypadku wariantu nr 3 tramwaj będzie zabierał ludzi z Bielaw, tam 
nikomu nie będzie przeszkadzał hałas. Jadąc Olimpijską nie ma tam 
żadnych budynków przy drodze. Po lewej stronie są sklepy. Jestem za 
wariantem nr 3.  

Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu Publicznego Transportu 
Zbiorowego 
Właśnie dlatego, że nie ma tam budynków, obecna komunikacja autobusowa 
na ul. Skłodowskiej-Curie jest bardzo skromna. 

17.  Wytworzyła się sytuacja, jakby były dwie strony. Jesteśmy 
mieszkańcami Rubinkowa, urzędnicy są po to, aby realizować nasze 
postulaty. Większość już zdecydowała. Jesteśmy zainteresowani tym, 
aby decyzje zapadły w określonym czasie. Chcielibyśmy inwestować, 
ale trudno jest inwestować, gdy dostaje się pozwolenia na dwa lata co 
dwa lata. Gdy miasto da nam pozwolenia na dłuższy okres, będziemy 
mogli pomyśleć o modernizacji.  

Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu Publicznego Transportu 
Zbiorowego 
Wszystkie sieci handlowe, jakie inwestowały w galerie handlowe, były 
zainteresowane dojazdem przyszłych klientów i inwestowały w lokalizację 
przystanków - w pobliżu „Geant” przy Grudziądzkiej, Carrefour zbudował pętlę 
na parkingu, „Plaza” wybudowała przystanek autobusowy, „Copernicus” 
przystanek przy nowej części galerii. Budowa linii tramwajowej i lokalizacja 
przystanków przy Manhattanie może jedynie zwiększyć liczbę klientów 
targowiska i utrwalić jego  funkcjonowanie.  
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18. Tramwaj, który będzie penetrował osiedle, zbierze najwięcej ludzi. Do 
pętli przy Olimpijskiej dojeżdżałaby kolejna linia. Czy przepustowość 
pętli będzie wystarczająca? Czy trzeba będzie ją przebudowywać? 
Wariant 7 niewiele poprawi, zmieni trasy wielu linii. 
Czy jest planowana sygnalizacja dla pieszych? Czy można ją zamienić 
na światła ostrzegające i komunikaty dla pieszych? To lepiej zdaje 
egzamin niż sama sygnalizacja świetlna.  

Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych Miejskiego Zakładu 
Komunikacji 
W przypadku realizacji wariantu 3 pętla Olimpijska będzie przebudowana w 
niezbędnym zakresie. 
Sygnalizacje świetlne planowane są na każdym przejściu dla pieszych. 
Zaproponowane rozwiązanie zostanie przedstawione projektantom.  

19. Mieszkam na Bydgoskim Przedmieściu. Z doświadczenia wiem, że 
tramwaj jest bardziej cichy niż samochody, ciężarówki i motocykliści. 
Według mnie najlepszy jest wariant 7 z przedłużeniem od ul. 
Dziewulskiego do pętli przy Olimpijskiej.  Wariant nr 3 nie ma sensu, 
bo będzie woził powietrze. Proponowałbym rozważenie możliwości 
zastosowania krzyżownic głębokorowkowych i aby przystanki 
autobusowe i tramwajowe były na jednej platformie.  

Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu Publicznego Transportu 
Zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Stosowanie krzyżownic płytkorowkowych i głębokorowkowych jest 
równoważne. W Toruniu stosowane są te drugie. Przystanki w wariancie 2 są 
planowane jako wspólne tramwajowo autobusowe - wiedeńskie. 

20. Na jakiej podstawie urzędnicy twierdzą, że trawa tłumi hałas? Jestem 
architektem krajobrazu, inspektorem nadzoru terenów zielonych.  
Sygnalizacja świetlna jest potrzebna, jeżeli chodzi o tramwaj. Przy 
Manhattanie trzeba by zrobić kilka przejść, co automatycznie 
spowodowałoby spowolnienie ruchu. 
Wchodzenie w zwartą zabudowę Rubinkowa z tramwajem nie jest 
dobrym rozwiązaniem, jest dzieleniem osiedla na pół.  

Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych Miejskiego Zakładu 
Komunikacji 
Oprócz efektu wizualnego trawa jest dodatkowym elementem tłumiącym 
hałas. W zależności od rozwiązań konstrukcyjnych ograniczenie hałasu 
otrzymuje się od 4 dB do 8 dB. 
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Źródło:  siskom.waw.pl/nauka/konferencje/20061206/3_1.pdf 

W czasopiśmie Przegląd Komunalny, prezentującym najnowsze rozwiązania 
techniczne i organizacyjne w zakresie ochrony środowiska, propagującym 
nowe opracowania wykonane przez fachowców różnych branż związanych z 
gospodarką komunalną, można zapoznać się z artykułem opisującym 
doświadczenia z Poznania, gdzie mowa o 2-3 dB: „Zastosowano tam ciche 
torowisko, a częściowo też torowisko zielone, w którym rola trawnika jest taka 
sama jak asfaltu porowatego w przypadku nawierzchni drogowej. Takie 
torowisko, w porównaniu z torowiskiem z tradycyjną wylewką, cechuje 
redukcja hałasu w wysokości ok. 2-3 decybeli. To stwarza dużą różnicę 
akustyczną w warunkach miejskich. W przeciwieństwie do wylewki betonowej 
fala akustyczna nie odbija się od zielonego torowiska, lecz zostaje częściowo 
wchłonięta przez nawierzchnię trawiastą.” (Źródło: http://e-
czytelnia.abrys.pl/przeglad-komunalny/2014-8-778/temat-wydania-
9063/glosno-coraz-glosniej-problem-halasu-w-miescie-18395) 
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Sygnalizacje świetlne planowane są na każdym przejściu dla pieszych. 
Tramwaj nie dzieli osiedla na pół. Tak samo można powiedzieć o ul. 
Łyskowskiego czy też Dziewulskiego, że te ulice dzielą Rubinkowo na dwie 
części. 
Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu Publicznego Transportu 
Zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Tramwaj nie dzieli, ale łączy, komunikuje i jeśli nawet spowolni ruch 
samochodowy, to wpłynie to korzystnie na poprawę bezpieczeństwa. 
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II. Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną 

Lp. Propozycja/Uwaga Odpowiedź 

1. Czemu nie do naszego Lubicza pociągnąć linię tramwajową? Toruń zyskałby finansowo i 
pasażerów.  

Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych 
Miejskiego Zakładu Komunikacji spółki z o.o. 
Pytanie wykracza poza zakres prowadzonych konsultacji, 
które dotyczą tramwaju na Rubinkowie. 

2 My emeryci z ulicy Buszczyńskich jesteśmy za połączeniem tramwajowym 
przechodzącym przez Manhattan i łączącą Lubicką z Elaną. 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 

3. Szanowni państwo piszę do was za sprawą mojej babci. 
Moja babcia bardzo poruszona jest tematem tramwaju przez Rubinkowo. Mianowicie 
chodzi o to, że w maju miała wypadek, przez który musi się poruszać o kulach, a kiedy 
ból jest zbyt silny, a trzeba jechać do szpitala musimy radzić sobie wózkiem inwalidzkim. 
Dlatego niestety nie dotrze, bo jest jej bardzo ciężko na konsultacje 5 września, ale 
chciała zabrać głos, o którym tutaj wspomnę. 
Moja babcia jest za tym, aby tramwaj prowadził tak jak opisuje to nr 1 i 4 z mapki 
dostępnej na stronie miasta i osiedla dlatego, że do tramwaju miałaby parę kroków, a 
nie tak jak dotychczas. Od wielu lat woli tramwaje, zwłaszcza swingi, niż autobusy, 
ponieważ tak nie szarpią i jadą bezpiecznie. W dodatku nieszarpiące swingi są 
niskopodłogowe. Wracając do tematu tramwaju nie dość, że miałaby kilka kroków, to w 
dodatku mogłaby docierać do miejsc, które są jej potrzebne. 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 

4. Piszę do was, ponieważ chciałbym zabrać glos w sprawie tramwaju na Rubinkowie w 
swoim imieniu jak i moich znajomych, ponieważ 5 września nie dotrzemy na konsultacje 
- spotkanie otwarte, ponieważ byliśmy na takim spotkaniu w zeszłym roku i ledwo 
uszliśmy z życiem. Ja wraz z moimi przyjaciółmi wyraziliśmy jasne i wyraźne TAK dla 
tramwaju przez Rubinkowo, a zgromadzeni tam w większej ilości mieszkańcy (nie tylko 
Rubinkowa, nasłani też z innych osiedli częściowo z lewobrzeża), którym pomysł nie 
odpowiada byliby gotowi nas sterroryzować!!! 
Proszę Państwa co tam się działo, kto wyraził jasne TAK został zwyzywany przez tych, co 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 
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wolą siedzieć w komunie i się nie rozwijać. 
Ja wraz z moimi znajomymi jesteśmy na TAK dla koncepcji nr 1, 2, 4 i 7!!! 
Jeśli Miasto podjęło decyzję, że puści tramwaj przez Rubinkowo, to niech idzie przez 
Rubinkowo, a nie jak dotychczas przy jego granicach. Miasto jest dla ludzi, dlatego 
tramwaj powinien iść przez centrum osiedla. Jeśli będzie szedł z Olimpijskiej przez 
Skłodowską do Elany, to kto nim będzie jeździć ? Mieszkańcy Skarpy, którzy chcą jechać 
do Citomedu??? 
A co z nami, mieszkańcami Rubinkowa? To nasz tramwaj i my chcemy nim jeździć, a jeśli 
będzie jeździć przez Rydygiera, Łyskowskiego, Dziewulskiego, to skorzysta z niego duża 
liczba osób. 
Nie rozumiem osób, które wymyślają, że będzie im hałasować. Miasto wyraziło się 
jasno,  że budowane tory będą ciche i bezpieczne, ludzie, którym tramwaj jeździ na 
Traugutta czy Lubickiej czy Konstytucji 3-go Maja jakoś żyją, żyć będą i ci. 
Autobusy bardzo smrodzą i dużo spalają, stoją w korku czy też na czerwonym świetle, 
spóźniają się często, a tramwaj? Nigdy mi się nie zdarzyło, by stać w korku. 
Dlatego proszę wziąć nasze zdanie podczas konsultacji, na których nas nie będzie przez 
to bydło, które już od drzwi będzie krzyczeć, że nie..... 

5. Jeżeli tramwajem mają jeździć mieszkańcy Rubinkowa i Skarpy to chyba logiczne dla 
każdego jest, aby taka linia przechodziła przez środek osiedla tam, gdzie dziś jeżdżą 
dziesiątki autobusów. 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 
 

6. Nie podobało mi się, gdy na początku ktoś wystąpił z RN SM „Rubinkowo” i powiedział, 
że mogą zabierać głos tylko osoby zamieszkujące na Rubinkowie. W związku z tym nikt 
inny nie mógł się wypowiedzieć, a szkoda… Kiedy ubiegałem się o mandat radnego 
zebrałem materiały od mieszkańców dotyczące spraw linii tramwajowej, gdy 
odwiedzałem mieszkania w trakcie kampanii wyborczej. 
Nikt nie chciał na tym spotkaniu konsultacyjnym zrozumieć, że Rubinkowo to już nie 
sypialnia Torunia, a sieć sklepów, usług, instytucji, itp. Uważam jako społecznik, że 
szkoda pozostawić to zadanie bez realizacji. Przyglądając się przygotowanym przez 
urzędników wariantom, najlepszym rozwiązaniem według mnie może być wariant 4. 
Nowa linia tramwajowa obok budynku dawnej Telekomunikacji i targowiska Manhattan 
w niczym by nie przeszkadzała, a nawet by pomogła. Naprzeciwko targowiska by był 
przystanek i tym samym byliby klienci, a już widać jak są zamykane tam stoiska. Na 
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rynku mogą, o czym jest tak głośno medialnie, korzystać z posiłków z jadłodzielni 
bezdomni - też nikt o tym nie wspomina, a to nie jest pomoc tylko dla mieszkańców 
Rubinkowa. Osoby z ul. Curie-Skłodowskiej, gdzie jest schronisko dla bezdomnych 
mężczyzn i budynki dla matek z dziećmi, które nie mają stałego miejsca zamieszkania - w 
Zakładzie Usług Socjalnych - miałyby blisko w tym celu do tramwaju, bo tam niedaleko 
jest pętla „Elana”, która by była połączona z nowo wybudowaną linią tramwajową. 
Ludzie w średnim i starszym wieku odwiedzaliby to miejsce częściej, bo linia by 
połączyła część miasta wschodnią z zachodnią. To idealne połączenie z Przychodnią 
Citomedu, Woj. Ośr. Med. Pracy „Metalchem”, szpitalem przy ul. Batorego, 
przychodniami: na ul. Uniwersyteckiej  nazywana dawniej  jako miejska, także do tzw. 
akademickiej na  Bielanach oraz w dawnym Merinotexie, itp. W tych obiektach 
wykonywane są różne usługi dla pacjentów POZ z podpisanymi umowami z NFZ. Będzie 
to łatwy dojazd dostępny dla osób niepełnosprawnych, matek z dziećmi w wózkach, itp. 
Często osoby, które ze mną rozmawiały podczas kampanii wyborczej do RMT, gdy mnie 
spotykają, to pytają o przedstawione przeze mnie propozycje, ale niestety nie 
pozwolono mi się wypowiedzieć jako społecznikowi, już na początku konsultacji 
zamknięto mi drogę. Uważam, że przyszły na to spotkanie osoby przeciwne temu 
zadaniu, a szkoda, bo zapewne inni na tym ucierpią. 
Wracając do tematu Targowiska Manhattan, to sprzedawcy powinni pomyśleć o tym, że 
tracą klientów, którzy mogliby łatwiej do nich dotrzeć też z innych dzielnic, a nie chodzić 
do supermarketów. Tramwaj to jest to transport ekologiczny. 

7. Jestem mieszkańcem Torunia od urodzenia. Od 1986 roku mieszkam na osiedlu Na 
Skarpie w budynku przy ul. (…..). Pragnę zabrać głos w sprawie ewentualnej budowy linii 
tramwajowej we wschodniej części Torunia.  
Zapoznałem się z propozycjami tras linii tramwajowych udostępnionych na Państwa 
stronie internetowej, a także prześledziłem sprawozdanie medialne z konsultacji 
społecznych, jakie przeprowadzone zostały w dniu 5.09.2017.  
W mojej opinii propozycja uznana za korzystną podczas w/w spotkania, tj. wariant nr 3, 
tj. trasa od pętli Elana do pętli Olimpijska w śladzie ul. Skłodowskiej-Curie i Olimpijskiej 
jest najdroższą, ale jednocześnie mającą najmniejszy wpływ na odciążenie 
dotychczasowych połączeń komunikacyjnych naszego miasta. Na tej, planowanej, trasie 
nie ma żadnych obiektów użyteczności publicznej, które cieszyłyby się dużym 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 
 



 
 

21 
 

zainteresowaniem osób mogących jednocześnie potrzebować transportu publicznego.  
Brak tam urzędów, szkół, czy szpitali. Ewentualne zapotrzebowanie na połączenia 
komunikacyjne na tej akurat trasie można by, jak się wydaje, z powodzeniem 
zrealizować za pomocą połączenia autobusowego (kategorii: mikrobus) kursującego co 
około 0,5 godziny. W razie większego zapotrzebowania można by zwiększyć natężenie 
kursów, bądź w przeciwnym razie zlikwidować całe połączenie, nie ponosząc strat z 
tytułu wkładu wniesionego w nieużywaną później infrastrukturę (tory itd.). Uwagi te są 
o tyle istotne, albowiem projekt miałby być realizowany z wykorzystaniem funduszy 
strukturalnych. Tam natomiast jednym z fundamentalnych warunków ich należytego 
wykorzystywania (obok zasady subsydiarności) jest zasada proporcjonalności. Środki 
mają być wykorzystywane tam, gdzie faktycznie jest to potrzebne oraz przy założeniu, że 
nie można rozwiązać danego problemu mniejszym nakładem sił i środków.  
O wiele bardziej interesującym wydaje się natomiast propozycja nr 4 oraz 1, obie 
łączące pętlę Elana z linią tramwajową na ul. Szosa Lubicka. Rozwiązania te przebiegają 
w pobliżu ważnego punktu, jakim jest poczta oraz komisariat policji. Pozwalają połączyć 
także osiedle Na Skarpie z Dworcem Wschodnim. Zapewniają także mieszkańcom 
Osiedla Rubinkowo I oraz II bezproblemowy dostęp do Szpitala Dziecięcego. Połączenia 
te umożliwiają też nieporównywalnie większej liczbie osób aniżeli w wariancie nr 3 
dostęp do szkół. Jeżeli zatem pieniądze publiczne miałyby być wydawane na cele mające 
przysłużyć się użyteczności publicznej wyraźnie widać tu zasadność zwrócenia się w 
stronę wskazach wariantów nr 4, bądź 1. Oba, jak wynika z przedłożonych przez Urząd 
Miasta analiz, uznawane są także za generujące stosunkowo najmniejsze koszty.  
Z uwagi na powyższe argumenty bardziej efektywnym z perspektywy realizacji pożytku 
społecznego oraz zgodnym z zasadą proporcjonalności jawi się wariant 4 oraz 1. Tym, na 
co należałoby zwrócić uwagę z punktu widzenia Urzędu Miasta, wydaje się być 
natomiast akcja informacyjna oraz promocja takiego rozwiązania. Dziś już w 
największych stolicach Europy jak Berlin czy Paryż niskopodłogowe nowoczesne 
tramwaje, poruszające się po torowiskach kładzionych w ramach nowych technologii są 
czymś normalnym, od dłuższego czasu zespolonym z miejskim krajobrazem. Ewentualna 
niechęć społeczna może wynikać z obaw wynikających z doświadczeń z obcowaniem ze 
starym i przestarzałym taborem oraz infrastrukturą. Uprawnionym wydaje się sugestia, 
by właśnie ewentualne przyjęcie wspomnianych rozwiązań obudować szeroką akcją 
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promocyjną, która będzie w stanie przekonać poprzez doświadczenia bezpośrednie 
najbardziej zaniepokojonych do znikomej szkodliwości nowoczesnej infrastruktury 
tramwajowej jako takiej.  

8. Miałem okazję uczestniczyć w zorganizowanych przez Państwa konsultacjach 5 września 
w Liceum Ogólnokształcącym, lecz tylko przez pierwszą godzinę. Usłyszałem tam dużo 
negatywnych wypowiedzi na temat Państwa pomysłów rozwinięcia linii tramwajowej 
we wschodniej części miasta. 
Jestem mieszkańcem Skarpy, zaraz za OBI, a więc mimo, iż nie mieszkam na Rubinkowie 
bezpośrednio, jednak moje miejsce zamieszkania graniczy bezpośrednio z planowanym 
przez Państwa przebiegiem linii tramwajowej, mam tu na myśli wariant 1 i 4. Na 
spotkaniu oczywiście w przeważającej części zjawili się mieszkańcy, którzy są przeciwni 
prawie wszystkim wariantom, ja natomiast wręcz akceptuję wszystkie, bo rozwinięcie 
jak największej sieci tramwajowej jest w naszym wspólnym interesie. 
Warszawa ma metro, wokół którego kręci się wszystko w mieście, od stawek i 
atrakcyjności mieszkań (mimo drgań budynków) po konstruowanie linii autobusowych i 
tramwajowych, w ten sposób, aby właśnie one służyły podwiezieniu pasażerów do 
najbliższej stacji metra. Poznań ma swój szybki tramwaj zwany "Pestką", który jest 
swoistego rodzaju metrem na możliwości i potrzeby tego miasta. 
W swojej pracy praktycznie cały czas podróżuje po całej Polsce, miałem przyjemność 
odwiedzić większość miast powiatowych w tym kraju, jak i kilkanaście w Europie - 
wszędzie tam transport szynowy jest jednym z głównych filarów komunikacji miejskiej - 
bez względu, czy pojazd porusza się po nich nad ziemią, czy pod ziemią (metro), cel jest 
ten sam - przewieźć jak największą ilość pasażerów pojazdem elektrycznym, jakim jest 
bez wątpienia tramwaj, który bezpośrednio nie obciąża dodatkowo i tak już obciążonych 
dróg. 
Ale do puenty - osobiście uważam, że wariant tramwaju numer 3 nie powinien podlegać 
dyskusjom społecznym - powinniście Państwo dążyć do tego, aby pętlę tramwajową na 
ul. Olimpijskiej połączyć z tramwajem jadącym na Elanę. Zamknięcie tej dzielnicy w 
okręg jest sensowne i pożądane. należałoby ten pomysł zrealizować czym szybciej, gdyż 
miasto, mimo "niby" wskaźników wyludnia się, lecz największym kłamstwem jest 
statystyka. Zamożniejsze osoby często wyprowadzają się pod miasto, co jak w każdym 
większym mieście powoduje utrudnienia w dojechaniu rano do centrum i wyjechaniu z 
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miasta po południu. Wzdłuż takiej pętli można by było rozlokować przynajmniej dwa 
parkingi typu Park & Ride - przy rogu ul. Szosa Lubicka i drugi przy skrzyżowaniu 
Olsztyńska - Olimpijska. Takie rozwiązanie i zachęta finansowa do korzystania z takiego 
rozwiązania świetnie się sprawdza na najbardziej zatłoczonych kierunkach wjazdu i 
wyjazdu z miasta - przykładem może tu być taka stacja w Warszawie na Mokotowie czy 
Ursynowie - z tym że ich lokalizacja musi mieć bardzo dobre położenie - przemyślane, 
nie tak jak tego typu stacja na Bemowie, która jest położona już po najtrudniejszych do 
pokonania skrzyżowaniach, gdzie do centrum zostaje niecałe 5 km, co traci sens. 
Pamiętajmy, że praktycznie większość osób z miejscowości pod Toruniem pracuje w 
naszym mieście, i nie tylko jest to Lubicz, lecz osoby do pracy przyjeżdżają prawie aż z 
okolic Lipna. Podobnie jest zresztą praktycznie z każdym kierunkiem wjazdu do naszego 
miasta - dlatego taki sam wariant jak w tym przypadku, powinien być również wzięty 
pod uwagę na dzielnicy Wrzosy, które również powinny być spięte pętlą wokół osiedla. 
Wracając natomiast do wariantu 3 na Rubinkowie, sądzę, że niestety prócz 
pracowników terenów Elany, na chwile obecną niewiele osób korzystałoby z tego 
rozwiązania - mówię tu o mieszkańcach Rubinkowa czy Skarpy. Z pewnością byłaby to 
świetna alternatywa na dojazd do centrum handlowego i dla mieszkańców domków 
jednorodzinnych z Bielaw - z tym, że "konia z rzędem" temu, co skutecznie nakłoni 
mieszkańców domków, by porzucili swoje samochody, a mieszkańców osiedla, aby 
używali tramwaju, by wracać nim z siatkami z zakupów. Podsumowując - ta linia jest 
niezbędna, ma sens, ale czy jej koszt i użyteczność na chwilę obecną jest przeważający 
nad innymi wariantami - sądzę, że nie.  
Wariant 5 i 6 uważam, że jest pozbawiony sensu, zatoruje i tak już obciążoną ul. Bukową 
omijając całe osiedle, nie dając nikomu nic, prócz kosztów dla miasta i frustracji 
mieszkańców.  
Natomiast idealnym rozwiązaniem, które siłą rzeczy z pewnością przyciągnęłaby 
pasażerów do tramwaju jest wariant 2, a najlepiej nawet 7. Mając w takiej bliskości 
środek komunikacji miejskiej w tak licznym skupisku ludzkim, jakim jest osiedle 
Rubinkowo sukces gwarantowany, ale również i zamieszanie związane z budową tej linii 
i z pewnością jej koszt. 
Wobec powyższego opowiadam się za wariantami 1 i 4, a raczej tylko już branym pod 
uwagę wariancie 4. Szczerzę wątpię, aby ta linia dała wysyp pasażerów, ale pozwoli 
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odciążyć osiedle przesuwając ruch na obrzeża osiedla. Nie jest to idealne rozwiązanie, 
ale na chwile obecną to rozwiązanie da efekt, o którym pisałem na początku przy 
wariancie 3 - pozwoli to stworzyć małą pętlę, która zamknie układ torowy na tą chwilę w 
tej części miasta. Jadąc chociażby od siebie spod domu (blisko OBI) będę mógł również 
korzystać z linii tramwaju nr 3, która obecnie dla mieszkańców całej Skarpy i Rubinkowa 
zamieszkujących tereny w pobliżu Szosy Lubickiej, jest całkowicie bezużyteczna, linie nie 
krzyżują się nigdzie, gdzie można by było się przesiąść, a to duży błąd, bo utrudnia to 
komunikację i nadal wymusza w naszym mieście korzystanie głównie z komunikacji 
autobusowej. Tworzenie takich pętli oplatających osiedla jest potrzebne, gdyż 
komunikacja publiczna w dzisiejszych czasach jest tylko skuteczna, gdy znajduje się ona 
w pobliżu - tak jak linia nr 1 idąca przez środek osiedla Skarpa. Potrzebne jest również 
robienie przez Państwa jak największej liczby łączników tych już istniejących linii, tak jak 
jest to w ulicy Solidarności czy Uniwersyteckiej - tylko takie działania realnie 
przeciwdziałają paraliżowi komunikacji tramwajowej w przypadku awarii jednego 
składu. 

9. Według mojej opinii ze starych wariantów najbardziej optymalny i pozwalający 
zapewnić odpowiednią komunikację tramwajową jest wariant 2.  
Z nowych wariantów wariant 7, ewentualnie 6. 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 

10. Jestem zbulwersowana tym, co zaszło 5 września na konsultacjach odnośnie tramwaju 
na Rubinkowie. Od samego początku przyszłam tam i byłam na tak, ponieważ mi i moim 
dzieciom wraz z mężem pasuje opcja nr 2. Niestety nie mamy samochodu, dlatego 
poruszamy się MZK i wiemy, co jest dobre. 
A dobre są ciche i ekologiczne tramwaje, tego nam potrzeba, ale przejdę już do sedna. 
Chodzi o to co zaszło, normalnie na początku cisza, a potem, gdy chciałam coś 
powiedzieć, to doszło do argumentów siły zamiast argumentów dotyczących tramwaju. 
Chciałam wyrazić swoją opinię, że jestem na tak, ale siedzący obok mnie starcowie, 
którzy w kółko gadają, że mieszkają tutaj 50 lat, tramwaju nie chcą. Toruń rozwija się nie 
tylko dla nich, ale też dla młodych!  
Nie wiem, czy weźmiecie i na ile weźmiecie moja opinię, ale nawet możecie podpisać 
mnie z nazwiska, gdzie chcecie, bo macie moje poparcie. 
Skoro mieszkają tu tyle czasu, to niech się przyzwyczają, że to jest miasto. 
W Warszawie nikt nie narzeka, a tu będą wymyślać... 
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Także całkowicie jestem tak, według mnie najlepsza opcja nr 2,  bo będę miała blisko do 
tramwaju i dotrę nim wszędzie, natomiast gdy będę musiała iść z Łyskowskiego na 
Skłodowską tak jak ci starcy chcą, to nie doszłabym nigdy... 

11. Od 25 lat jestem mieszkańcem Rubinkowa i do tej pory brak tramwaju w tej dzielnicy 
Torunia mi nie przeszkadzał. Tym bardziej że w niedalekiej odległości znajduje się pętla 
tramwajowa przy ul Wschodniej, skąd dochodzą bardzo przenikliwe dźwięki (piski), 
kiedy tramwaj zawraca. Rubinkowo to typowa sypialnia, gdzie mieszkańcy oczekują 
spokoju po powrocie z pracy, w ostatnich latach i tak tu zrobiło się bardzo głośno. 
Przeglądając i analizując zaproponowane trasy nowych linii tramwajowych, w moim 
przekonaniu do zaakceptowania jest tylko jedna propozycja nr 3 czyli przedłużenie linii 
tramwajowej od pętli na ul. Curie-Skłodowskiej do ul. Olimpijskiej. W tym rejonie 
powstaje na terenie po byłej Elanie dużo nowych firm, linia przebiegałaby obok  Makro 
jak i Centrum Handlowego Carrefour. Pozostałe propozycje przebiegają zbyt blisko 
domów mieszkalnych w szczególności propozycja 2 i 7, tym bardziej że prace związane z 
budową sieci przez środek osiedla będzie powodować bardzo poważne utrudnienia dla 
mieszkańców i to w długim okresie czasu. Środki, które potrzebne są na budowę linii 
przez centrum Rubinkowa (pewnie kwota jest znaczna) lepiej przeznaczyć na zakup 
nowego taboru autobusowego (np. autobusy o napędzie elektrycznym lub hybrydowym 
i zmniejszeniu hałasu na osiedlu, ekologiczne) i ponownie przyjrzeć się sieci 
autobusowej, po ostatnich zmianach komunikacja się pogorszyła. 

Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych 
Miejskiego Zakładu Komunikacji spółki  z o.o.  w Toruniu 
Linia tramwajowa w każdym z wariantów planowana jest z 
zastosowaniem nowoczesnych technologii ograniczających 
hałas i drgania. Przykładem jest linia w ul. Gagarina czy też 
w ul. Warszawskiej. Jest alternatywą dla autobusu 
generującego hałas i szansą na ograniczenie poziomu 
hałasu.  

12. Jak najbardziej sprzeciwiam się wariantom 2,7,1,4. Zamiana wariantu 1 na 4 też nic nie 
daje, gdyż tramwaj przejeżdżałby pod oknami mieszkańców Łyskowskiego 18.  
Popieram wariant 3 i 5 !! 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 

13. Odgrzewany kotlet to mało powiedziane. Skoro już mówiliście, że odchodzicie od 
tematu kosztem zakupu nowych wagonów i przekazania kasy na wymianę starych 
torowisk, to trzeba było przy tym zostać, a nie znowu atakować mieszkańców 
Rubinkowa. Czas zabrać się za wymianę autobusów na nowe i przede wszystkim 
sprawne i zmodernizować rozkład jazdy przez Rubinkowo, to wystarczy. Tramwaj w 
wariancie 2,4, a zwłaszcza 1 jest nie do przyjęcia. 7 wariant jest totalnym armagedonem 
dla osiedla i mieszkańców, to chory pomysł chyba tylko i wyłącznie władz i ludzi 
spędzających za długo czasu przy komputerze.  
Wariant 3 w połączeniu z 6 i 5 na odcinku Ligi Polskiej to wariant rozwojowy dla 
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tamtejszych terenów dla inwestorów i mieszkańców. Dodatkowo pozwoli także 
dojechać do Citomedu (ciekawe co będzie wówczas jak świadczenia będzie pełnić inna 
placówka). Połączenie to pozwoli także na dogodniejszy dojazd do zakładów pracy na 
Skłodowskiej i przyległych oraz zwiększy komfort połączeń dla ludzi mieszkających w 
kierunku Grębocina, o ile ostatni tramwaj nie będzie jechał o 16.33, jak to ma miejsce 
obecnie dla autobusu nr 16. Rubinkowo miało w planach ulicę i tramwaj przy 
Działowskiego, ale było to 40 lat temu. Teraz życie na tym osiedlu wygląda inaczej i nie 
da się zrobić z niego centrum logistyczno - turystycznego. Pamiętajmy, że klimat także 
nam się zmienia i porywiste wiatry zrywając linie zasilające w tak dużych osiedlach mogą 
przyczynić się do utraty zdrowia i życia ludzi. Warto także przedłużyć torowisko od 
skrzyżowania Lubickiej i Ślaskiego aż do skrzyżowania z Ligi Polskiej i w lewo dalej 
wariantem 3, a w prawo częścią wariantu 5 i dalej do Olimpijskiej. 

14. Piszę w związku z nową linią tramwajową, otóż w/g mnie i wielu moich znajomych oraz 
rodziny mieszkających NA SKARPIE i pracujących na terenie ELANY, a także 
korzystających z usług CITOMEDU jedyną linią, która będzie najlepsza, najważniejsza i od 
wielu lat oczekiwana to linia 3! 
Numery 5 i 7 to nonsens, jeździ tam dużo autobusów, a tam gdzie nie ma połączenia z 
rozbudowującą się "ELANĄ" i Skarpą, ludzie nie mają jak dojechać, albo zajmuje im to 
dużo czasu. Wiem to z doświadczenia. 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 

15. Poniżej przedstawiam swoje propozycje dotyczące rozwoju linii tramwajowej we 
wschodniej części naszego miasta.  
Moim zdaniem najbardziej optymalnym rozwiązaniem zadowalającym znaczną 
większość zainteresowanych, jest rozbudowa tramwaju w wariancie od ELANY przez 
M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE (tereny Bukowej Kępy oraz terenów Elany, które na przestrzeni 
kilkunastu lat można będzie zasiedlić mieszkaniami bądź przywrócić tam fabryki) – 
OLSZTYŃSKA/OLIMPIJSKA – do zajezdni tramwajowej na OLIMPIJSKIEJ (wariant nr 3). 
Uważam, że dzięki takiemu przebiegowi trasy, skorzystają na tym przede wszystkim 
mieszkańcy osiedli, którzy mają najtrudniejszy dojazd do Centrum, zarówno z Bielaw jak 
i osiedla Grębocin. Ci ostatni będą mogli dojeżdżać autobusem do ulicy Skłodowskiej 
Curie, która przecina się z Olimpijską z okolicach Carrefoura, i przesiadać się tam do 
tramwaju. Dzięki temu rozwiązaniu dojazd do Centrum czy dalej, do Kampusu 
Uniwersyteckiego, i dalszych zachodnich osiedli Torunia, znacznie się skróci, wg moich 

Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych 
Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z o.o. w Toruniu 
Linia tramwajowa w każdym z wariantów planowana jest z 
zastosowaniem nowoczesnych technologii ograniczających 
hałas i drgania. Przykładem jest linia w ul. Gagarina czy też 
w ul. Warszawskiej. 
Wprowadzenie tramwaju do osiedla Rubinkowo umożliwi 
lepsze i szybsze  skomunikowanie tej szczęści miasta z 
osiedlem Kościuszki, Dekerta.  Pozwoli na wyeliminowanie 
autobusów i zamianę na bardziej ekologiczny transport. 
Wpłynie na poprawę akustyki osiedla. 
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obliczeń nawet o 12-20 min.  
Mieszkańcy osiedli Bielawy i Grębocin (Grębocin znacznie się rozrósł w ostatnich czasach 
za sprawą osiedla TBS, domów socjalnych czy bloków nad Strugą), które wielokrotnie to 
osiedla były już pomijane w planach inwestycyjnych naszego miasta, to pewna i 
„bezpieczna” grupa Beneficjentów, którzy z całą pewnością nie storpedują tego pomysłu 
jak mieszkańcy Rubinkowa, którzy otwarcie i skutecznie blokowali inwestycję mającą 
przebiegać obok targowiska Manhattan.  
Sądzę, że skierowanie tramwaju właśnie przez Rubinkowo jest niezasadne z 
ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ dubluje przebieg linii autobusowych, w 
których tabor Toruń z sukcesem inwestuje od dekady. Co więcej, jak już wcześniej 
wspomniałem, mieszkańcy Rubinkowa nie chcą u siebie tramwaju. Powyższe stanowią 
doskonałe argumenty przemawiające za tym, aby poszukać innych koncepcji przebiegu 
tras.  
Tutaj raz jeszcze wrócę do forsowanego przez siebie wariantu nr 3 w ciągu ulicy 
Skłodowskiej – Curie do zajezdni Olimpijska, gdziem chcę zwrócić uwagę, powstanie w 
niedługim czasie parking przesiadkowy. To dodatkowy argument za takim właśnie 
przebiegiem nowej linii tramwajowej. Co więcej, uważam, że ten wariant będzie 
znacznie tańszy niż bardziej skomplikowana budowa torowiska przez wąskie ulice 
Rubinkowa, gdzie jest dużo przejść dla pieszych, a znajdujące się tam bloki są 
wybudowane w technologii Rama-H, nietrwałej i rzeczywiście potwierdzającej obawy 
mieszkańców Rubinkowa, że nawet najbardziej ciche składy tramwajowe, będą 
produkowały hałas niespotykany obecnie na Rubinkowie.  
Tak więc raz jeszcze na usta ciśnie się według mnie najważniejszy argument – brak 
problemu z mieszkańcami Bielaw i Grębocina, którzy z otwartymi ramionami przywitają 
tramwaj na swoim osiedlu, w odróżnieniu od mieszkańców Rubinkowa. 

16. Jestem za budową dwóch tras, trasy nr 3 i 4. 
Wybudowanie obu daje mieszkańcom większy dostęp do tramwaju. 
Można wtedy uruchomić trasę okrężną po Rubinkowie i Skarpie. 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 
 

17. Jestem za wariantem 3. Nie zgadzam się na wariant 1, 2 i 4 (nie uzyskaliśmy odpowiedzi, 
gdzie byłaby przeniesiona magistrala, stąd moje nie na wariant 4)  - dotyczy mnie 
osobiście. Nie chciałabym tramwaju w wariancie 7. Wariant 5 i 6 za zgodą mieszkańców. 

Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych 
Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z o.o. w Toruniu 
Przy Manhattanie położone są dwa ciepłociągi. Nie będą 
przebudowywane w całości, tylko częściowo.  
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18. Witam, chciałam wyrazić swoją opinię na temat proponowanej linii tramwajowej. 
Uważam, że Rubinkowo jest już tak rozwinięte pod względem komunikacyjnym, że przez 
sam środek niepotrzebny jest dodatkowy tramwaj. Takich połączeń jak proponowany nr 
7 lub 2 jest już wiele. Myślę, że czas pomyśleć trochę o innych dzielnicach. Dzielnica 
Osiedle Grębocin jest bardzo pomijana we wszelkiego rodzaju "nowościach 
komunikacyjnych". Ta dzielnica rozrosła się bardzo, a dostać się z niej np. na 
Uniwersytet jest trudno. Bez przesiadek nie ma szans. Wystarczyłoby "pociągnąć" linię 
40 do pętli Nad Strugą - myślę, że nie taki duży koszt. Tak samo jest z kwestią dostania 
się z  tego osiedla do przychodni Citomed. Mnóstwo ludzi należy do tej przychodni, a 
bez samochodu trudno się tam dostać. Trzeba jechać na pętle tramwajową - Wschodnia 
i tam przesiąść się na tramwaj. Lub z osiedla Bielawy przejść pieszo... Jest jeszcze 
autobus 37, ale jeździ on 3 razy na dzień... Wystarczyłoby puścić więcej kursów - 
przynajmniej 1,2 na godzinę.. To chyba nie tak powinno wyglądać. Sam środek 
Rubinkowa ma bardzo dobre połączenia komunikacyjne. Przez Rubinkowo jedzie chyba z 
18 autobusów + tramwaj.. A co z innymi dzielnicami? Z tego co widać osiedle Grębocin 
bardzo się rozrasta. Jeśli włączyć w to całe Bielawy to widać, że naprawdę komunikacja z 
Citomedem jest bardzo potrzebna.  
Także proszę o przemyślenie tej kwestii - albo propozycja nr 3 - wtedy chociaż z Bielaw 
będzie można się dostać do Citomedu, albo zwiększenie autobusów, który dojeżdżałyby 
do przychodni. 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 

19. Najlepszą moim zdaniem opcją jest wariant 3, pozostałe części Rubinkowa są 
wystarczająco skomunikowane liniami autobusowymi, a prowadzenie tramwaju przez 
środek Rubinkowa będzie bardziej uciążliwe dla mieszkańców niż pożyteczne. 

Dziękujemy za wyrażenie opinii.   

20. W związku z konsultacjami na temat budowy linii tramwajowej na Rubinkowie 
przesyłamy swoją opinię: 

• Jesteśmy mieszkankami ulicy Łyskowskiego (…..) i stanowczo nie zgadzamy się 
na warianty trasy, które biegną przez ulice Łyskowskiego i Rydygiera. Plan 
budowy linii przez środek osiedla jest totalną porażką, już na pierwszy rzut oka 
widać, że linia jest zygzakowata, sam wariant 2 posiada 7 zakrętów (wariant 7 
ma ich jeszcze więcej), tramwaj będzie jechał bardzo wolno, co chwilę będzie 
zwalniał, nie rozwinie żadnej prędkości, na dodatek będzie zwalniał ruch na całej 
ulicy. Z tego powodu argument, że największą ilość pasażerów będzie on 

Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych 
Miejskiego Zakładu Komunikacji spółki z o.o. w Toruniu 
Linia wybudowana w ul. Gagarina jest wykonana częściowo 
w łuku, po którym poruszają pojazdy tramwajowe do 50 
km/h. W przypadku wystąpienia zatorów drogowych 
tramwaj przejedzie płynnie obok. Jedyne ograniczenie 
prędkości zostało wprowadzone w ul. Sienkiewicza 
(tramwaj wspólnie z jezdnią) oraz na skrzyżowaniu ulic 
Sienkiewicza/Gagarina. Wzdłuż trasy tramwajowej 
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obsługiwał jest nieprawdziwy, każdy będzie wolał dotrzeć szybciej i sprawniej 
swoim samochodem, tym bardziej, że za linię tramwajową zlikwidowana 
zostanie część autobusów. 

• Poza tym linia będzie dzieliła osiedle na pół, obecnie od Dziewulskiego przy 
Manhattanie do Wschodniej jest 12 przejść dla pieszych, które przy budowie 
linii zostałyby zlikwidowane do kilku przejść, więc zmuszeni bylibyśmy do 
obchodzenia dookoła ulicy, tak jak ma to miejsce obecnie na średnicówce. 
Byłoby to tragedią dla nas mieszkańców, którzy nie tylko przejeżdżają przez 
Rubinkowo, ale przede wszystkim na nim mieszkają, żyją i poruszają się 
swobodnie po nim. Nie możemy także dopuścić do tego, żeby budowa linii 
zlikwidowała nam część parkingów i trawników oraz drzewa, czekaliśmy wiele 
lat, aż one urosną! 

• Również nie zgadzamy się z wariantami 1 i 4 – odcinek wzdłuż Buszczyńskich 
biegnie przez tereny zielone, boisko, a przede wszystkim przez Bachę. Teren ten 
jest dla Rubinkowa terenem rekreacyjnym, dużo osób tam spaceruje z dziećmi, 
psami, jeździ na rowerze, jeżdżący tam tramwaj będzie nie tylko uciążliwy, ale 
również zwiększy niebezpieczeństwo dla poruszających się tam. Dodać jeszcze 
należy, że sama budowa tramwaju obok Manhattanu, z tej, czy drugiej strony, 
jest bardzo niebezpieczna, wystarczy zobaczyć, jak duży jest ruch pieszych 
dookoła targowiska, wciskanie tam jeszcze tramwaju jest szaleństwem. 

• Budowa linii przez Rubinkowo jest wymuszona i robiona na siłę, bo „ktoś” ma 
wizję i parcie na to. Mieszkańcom ona nie jest potrzebna wcale, wręcz utrudni 
życie i komfort mieszkania na osiedlu. Rubinkowo jest dobrze skomunikowane z 
resztą miasta, dobrze się na nim mieszka i porusza, czy naprawdę trzeba to 
zepsuć?! Jest to opinia również wielu mieszkańców. Sensowniej jest wybudować 
tramwaj tam, gdzie niewiele z MZK dojeżdża, albo jeździ jeden autobus MZK raz 
na godzinę i to w określonej porze dnia. Poza tym w naszej ocenie trasy są 
przedstawione bardzo ogólnie, mało konkretnie, nie wiadomo, gdzie dokładnie 
przebiegają, gdzie będzie przystanek, przejścia itp. Ze wszystkich 
zaprezentowanych tras być może trasa nr 3 miałaby największy sens. 

planowane są sygnalizacje świetlne wymuszające 
pierwszeństwo dla tramwaju. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
uzyskamy płynny ruch tramwajowy. 
Zadaniem tramwaju jest łączyć, a nie dzielić. Tak samo 
można stwierdzić, że ulice Dziewulskiego i Łyskowskiego 
dzielą osiedle Rubinkowo na dwie części. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami przejście przez ulicę oraz linię 
tramwajową wykonuje się w miejscach do tego 
wyznaczonych. 
Żaden z proponowanych wariantów nie powoduje 
ograniczenia miejsc parkingowych na terenie Rubinkowa. 
W celu poprawy bezpieczeństwa w bliskim sąsiedztwie linii 
tramwajowej z ciągami pieszymi stosuje się elementy 
bezpieczeństwa ruchu m.in. wygrodzenia, sygnalizacje 
świetlne. 
W przypadku wprowadzenia tramwaju przeprowadzona 
będzie remarszrutyzacja linii autobusowych na Rubinkowie. 
Szkieletem głównym będą linie tramwajowe, natomiast 
autobusy będą uzupełnieniem komunikacji publicznej. 

21. Wariant 3 jest najbardziej rozwojowym dla mieszkańców Torunia oraz inwestorów, co 
przyciągnie nowe miejsca pracy dla ludzi. Należy pamiętać, że firmy usługowo handlowe 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 
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na Skłodowskiej rozwijają się bardzo dynamicznie i żal mi trochę ludzi, którzy zimą 
jeżdżą rowerami, bo sprawa komunikacji miejskiej dla tego regionu w godzinach 
popołudniowych i nocnych jest kiepska, a ludzie tam pracują często na 3 zmiany. To 
samo dotyczy ulicy Polnej - ogrom firm, a komunikacja słaba. Tramwaj ma służyć do 
szybkiej komunikacji, a nie ciągłego zatrzymywania się na drodze ze względu na 
sygnalizację i sytuację na drodze. Wariant 4 wcale nie przeniesie takiego ruchu jak 
zakłada Urząd Miasta. To wariant donikąd, a jeśli ma służyć jako droga techniczna to 
kiepski pomysł dla miejsca, gdzie jest w ciągu dnia najwięcej pieszych nie koniecznie 
korzystających z tramwaju (mówię o targowisku Manhattan). Kilka lat temu zmieniono 
rozkład jazdy autobusów tak, że cały potok jedzie przez Rubinkowo. To błąd. Autobusy 
jadące większość swojej trasy spotykają się na przystanku po 3, czasem 4 szt nie 
mieszcząc się i skutecznie zasłaniając nr linii stojąc jeden za drugim. W najbliższym 
czasie przez 15 min nie jedzie żaden z autobusów. Owszem nasila to hałas i korkuje 
komunikację. Wystarczy odpowiednio ułożyć rozkład jazdy i zmodyfikować kilka linii 
autobusowych i wszystko wróci do normy. 

22. Chciałbym zaprezentować moją opinię na temat rozwoju komunikacji tramwajowej we 
wschodniej części Torunia. 
Po zapoznaniu się z mapką poglądową, zaprezentowaną na stronie internetowej, 
najbardziej godny realizacji wydał mi się wariant nr 7, zapewnia on (w odróżnieniu od 
prezentowanego wcześniej wariantu nr 2) obsługę komunikacją tramwajową całego 
osiedla Rubinkowo (zarówno I i II). 
Niestety, w mojej opinii, wariant ten nie spełnia dotychczasowego warunku, jakim było 
scrossowanie tras linii nr 1 i nr 2 we wschodnim Toruniu, przez co wybudowanie linii 
tramwajowej wyłącznie w wariancie nr 7 uniemożliwi w przyszłości chociażby awaryjne 
trasowanie linii tramwajowych w przypadku np. jakichkolwiek problemów na liniach 1 i 
5 na długim odcinku od ul. Uniwersyteckiej aż do pętli tramwajowej "Olimpijska". 
Dodatkowo rozwiązanie takie uniemożliwia skomunikowanie tramwajem osiedla Na 
Skarpie z okolicami Dworca Wschodniego. 
Rozwiązaniem powyższej sytuacji byłoby przedłużenie linii tramwajowej, od 
proponowanej pętli tramwajowej na terenie obecnej pętli autobusowej "Rubinkowo II", 
śladem wariantów nr 6 i nr 5, czyli Szosą Lubicką i ulicą Ligi Polskiej, by połączyć ją z 
istniejącą linią tramwajową wzdłuż ulicy Konstytucji 3 Maja. 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 
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Alternatywnie scrossowanie linii tramwajowych można by wykonać, budując takie 
połączenie na ulicy Jamontta (tak jak kursuje większość linii autobusowych, łączących 
Rubinkowo z osiedlem Na Skarpie), lub też poprowadzić tramwaj ulicą Wyszyńskiego. 
Równocześnie zdaję sobie sprawę, że obydwie ulice są dosyć ciasno zabudowane, co z 
pewnością nie ułatwia sprawy, jednak takie wytrasowanie tramwaju umożliwiłoby także 
obsłużenie możliwie największej ilości mieszkańców osiedla Na Skarpie. 
Chciałbym przedstawić także kolejną modyfikację wariantu nr 7, jaką jest propozycja 
poprowadzenia linii tramwajowej od skrzyżowania ulic Dziewulskiego i Jamontta tą 
ostatnią (co umożliwi połączenie z istniejącą siecią na skrzyżowaniu Szosy Lubickiej i 
Ślaskiego), a następnie Szosą Lubicką w kierunku wschodnim, do skrzyżowania tej ulicy z 
Dziewulskiego i Wyszyńskiego, gdzie tramwaje mogłyby kończyć swoją trasę na pętli w 
proponowanej lokalizacji (alternatywnie, zamiast budowy pętli tramwajowej, można by 
zaprojektować krańcówkę tuż przed skrzyżowaniem, w pasie między jezdniami Szosy 
Lubickiej, tylko dla tramwajów dwukierunkowych). 
Proponowana modyfikacja nadal zapewniałaby obsługę komunikacją tramwajową 
mieszkańców okolic pętli "Rubinkowo II", a równocześnie sam tramwaj nie byłby 
prowadzony przez środek tej części osiedla Rubinkowo II (co mogłoby się przełożyć na 
mniejszą ilość protestów ze strony mieszkańców). 
W tej propozycji zyskujemy połączenie z istniejącą siecią, a także perspektywiczne 
wyprowadzenie linii tramwajowej w dalszej przyszłości w kierunku wschodnim (dalej 
Szosą Lubicką lub też ulicą Olsztyńską). 
Minusami takiego rozwiązania byłaby: konieczność "zmieszczenia" tramwaju na ciasnej 
ulicy Jamontta (przede wszystkim okolice restauracji McDonald's), większa ilość 
skrzyżowań z sygnalizacją świetlną (wydłużony czas przejazdu), ewentualna konieczność 
przebudowy przejścia podziemnego pod Szosą Lubicką na wysokości skrzyżowania z 
ulicami Dziewulskiego i Wyszyńskiego. 
Mam nadzieję, że przedstawione powyżej propozycje pomogą w podjęciu jak 
najlepszych decyzji na temat rozwoju komunikacji tramwajowej w moim rodzinnym 
mieście na najbliższe dziesięciolecia. 

23. Według mnie powinien powstać jeszcze wariant 8, a mianowicie połączenie wariantu 7 i 
6 poprzez likwidacje pętli na końcu wariantu 7 i połączenie z wariantem 6 i dalej jak 
wariant 6 do pętli Olimpijska. Gdyż jak jest mi wiadomo od samego początku chodziło o 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 
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połączenie linii 1 i 2, a taki przebieg linii w wariancie nowym 8 moim zdaniem jest 
najbardziej optymalny, ponieważ przebiega przez najbardziej zaludnione obszary i dzięki 
takiemu układowi będzie możliwe zredukowanie linii autobusowych przy dużym 
zapełnieniu tramwaju pasażerami, o co istotnie chodzi, by był opłacalny. 

24. Najbardziej atrakcyjny wydaje się wariant 7, który prowadzi środkiem osiedla i obejmuje 
najwięcej mieszkańców. Pozwala jednocześnie ograniczyć kursowanie wielu linii 
autobusowych jadących tym ciągiem, co daje określone oszczędności. Warto byłoby 
rozważyć połączenie nowej trasy ze starą, najlepiej wzdłuż ulicy Jamontta, by jedna z 
linii mogła jechać nową trasą przez Rubinkowo, a następnie pojechać na Os. Na Skarpie.  
Interesująca jest ewentualna kontynuacja wariantu 7 po trasie wariantu 6, żeby objąć 
komunikacją tramwajową jeszcze większe tereny. Nowa linia ze starą spotykałaby się na 
skrzyżowaniu przy McDonald's dając jeszcze większe możliwości prowadzenia nowych 
linii. 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 

25. Witam, jestem mieszkańcem Rubinkowa i popieram projekt budowy tramwaju w tej 
części miasta. Najciekawszym i najwłaściwszym wg mnie wariantem jest wariant nr 7, 
jednakże zmodyfikowałbym go następująco: 
-rozbudowa trasy tramwajowej aż do pętli Nad Strugą wzdłuż ul. Olsztyńskiej - budowa 
trasy tramwajowej wzdłuż ul. Szosa Lubicka i połączenie z obecnym torowiskiem,  
-połączenie linii tramwajowych (obecnie trasy linii 1/5 oraz 2/3/4) w rejonach pl. 
Daszyńskiego, tak aby umożliwić ciekawą organizację sieci tramwajowej jak i stworzyć 
możliwość objazdu w przypadku awarii. 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 

26. Panie Prezydencie. Czytałem ostatnio w prasie nowe koncepcje przedłużenia linii 
tramwajowej nr 2. I tak niektóre koncepcje (np. koncepcja nr 3) zakładają ułożenie 
trakcji w miejscach, gdzie nie ma praktycznie żadnych zabudowań. Powstaje pytanie, dla 
kogo ma służyć tramwaj w takim miejscu. Ponadto wraca np. koncepcja linii 
tramwajowej przez środek Rubinkowa, czyli ulicami Rydygiera, Łyskowskiego i jeszcze 
dalej ulicą Dziewulskiego. Wydaje mi się, że jest to dość karkołomna koncepcja, 
ponieważ w tym miejscu tak naprawdę nie ma wystarczającej ilości miejsca na 
wybudowanie torowiska tramwajowego. Poza tym duża liczba zakrętów i skrzyżowań 
spowoduje duże utrudnienia w zakresie płynności ruchu tramwaju i ruchu samochodów. 
Prawda jest też taka, iż potencjał linii tramwajowej nr 2 jest w dużym stopniu 
niewykorzystany. Począwszy od Dworca Wschodniego aż do Elany tramwaje jeżdżą 

Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych 
Miejskiego Zakładu Komunikacji spółki  z o.o. w Toruniu 
Tramwaj buduje się z myślą o mieszkańcach. Przebieg linii 
tramwajowych wyznacza się w taki sposób, aby obszarowo 
obejmowały jak największe skupiska ludzkie. Z prognoz 
ruchu wynika, iż realizacja każdego z wariantów przyniesie 
efekt w postaci wzrostu liczby pasażerów korzystających z 
tego rodzaju transportu.  
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praktycznie puste. Niestety dzieje się tak od dawna, od dobrych 20 lat. Należy to jak 
najszybciej zmienić. Najlepiej jakoś z „głową”, czyli tak aby sens ekonomiczny takiego 
przedsięwzięcia był zadowalający. Mam tutaj na myśli przede wszystkim wzrost liczby 
pasażerów. Ja mam trochę inną propozycję dla nowej trasy w tym miejscu. Otóż 
począwszy od pętli „Wschodnia” tory tramwajowe poprowadziłbym po „obrzeżach” 
Rubinkowa I, czyli wzdłuż Strugi Toruńskiej. Dalej już na Rubinkowie II, wzdłuż 
Komisariatu Policji, aż do Szosy Lubickiej na wysokości ul. Przy Skarpie. Dalej Szosą 
Lubicką aż do Ligi Polskiej, dalej Ligi Polskiej do Olimpijskiej. Myślę, że jest to dobry 
pomysł. Spowoduje to dużo lepsze wykorzystanie potencjału dotychczasowej linii, 
połączenie Rubinkowa I, II i III z Dworcem Wschodnim i zachodnimi dzielnicami Torunia. 
Zaletą takiej koncepcji jest prosty przebieg, jak również niewielka ingerencja w aktualną 
strukturę osiedla. Koncepcja ta zakłada poprowadzenie linii przez obszary mało 
zurbanizowane. Zgłaszałem już kiedyś taką propozycję do MZK, no ale nie dostałem 
żadnej odpowiedzi. 

27. Witam. Jestem mieszkańcem Rubinkowa 1. Chciałem zgłosić sprzeciw do planów  trasy 
tramwajowej przebiegającej przez ul. Rydygiera, Łyskowskiego. Mieszkańcy raczej 
bardziej cenią sobie spokój, ciszę niż hałas i wibracje przejeżdżających tramwajów. 
Pomiędzy blokami jest za mała odległość na taką trasę. Jak wiadomo na Rubinkowie jest 
problem z parkingami samochodowymi,  a przypuszczam, że owa trasa przyczyniłaby się 
do jeszcze zabrania tych miejsc i zielonych obszarów, których jest jak na lekarstwo. Czy 
miasto przewiduje wzdłuż tych tras ekrany dźwiękochłonne?  

Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych 
Miejskiego Zakładu Komunikacji spółki  z o.o. w Toruniu  
Linia tramwajowa w każdym z wariantów planowana jest z 
zastosowaniem nowoczesnych technologii ograniczających 
hałas i drgania. Przykładem jest linia w ul. Gagarina czy też 
w ul. Warszawskiej. Żaden z proponowanych wariantów nie 
powoduje ograniczenia miejsc parkingowych na terenie 
Rubinkowa. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż 
źródłem hałasu jest transport samochodowy (autobusy, 
pojazdy ciężkie). Hałas tramwajowy nie ma wpływu na 
poziom hałasu skumulowanego od pojazdów 
samochodowych.  Obecnie trudno jest wskazać, czy  ekrany 
będą stawiane i w jakich miejscach. Na to pytanie 
odpowiedź będzie możliwa po wybraniu wariantu i 
sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko. 

28. Jestem mieszkanką osiedla Rubinkowo II w Toruniu. W pobliżu mojego domu znajdują 
się Targowisko Manhattan i parking, z których korzysta codziennie bardzo wielu 
mieszkańców i pracowników targowiska. 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 
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Nowa trasa tramwajowa powinna przebiegać tak, aby nie likwidować powyższych 
miejsc. Dlatego z zaproponowanych wszystkich wariantów przebiegu trasy tramwajowej 
przez Rubinkowo najlepsze są warianty: 5, 6 i 7. 

29. Zastanawiam się, dlaczego magistrat za wszelką cenę chce budować linię tramwajową, 
której nikt z mieszkańców po prostu nie chce. Nie chcą jej mieszkańcy I i II Rubinkowa 
(hałas, obawa o likwidację Manhattanu, itp.), nie chcą jej również mieszkańcy Skarpy, 
która ma obecnie bardzo dogodne połączenia komunikacyjne tramwajowe oraz 
autobusowe z pozostałymi częściami miasta. Więc dlaczego na siłę próbuje się 
uszczęśliwić mieszkańców wschodniej części Torunia nową linia tramwajową? Żaden z 
wariantów nie powinien być rozpatrywany i wcielany w życie. Zresztą zaproponowane 
rozwiązania są bardzo dziwne. Np. wariant 3, który miałby połączyć dwie pętle 
tramwajowe. Proponowana trasa wiedzie przez słabo zurbanizowane tereny miasta. Kto 
miałby jeździć tą trasą? Mieszkańcy Olimpijskiej oraz okolicznych ulic mają już tramwaj 
oraz liczne linie autobusowe. Wybudowanie tej linii tramwajowej byłoby zwykłym 
wyrzuceniem pieniędzy w błoto - tak jak to miało miejsce przy budowie słynnego węzła 
przesiadkowego przy Dworcu Miasto. Toruń ma wiele innych potrzeb, np.: żłóbki, 
przedszkola, opieka nad seniorami, beznadziejny stan dróg. Proponuję, aby środki 
przeznaczone na nikomu niepotrzebną linię tramwajową przeznaczyć na inne 
pożyteczne cele. 

Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych 
Miejskiego Zakładu Komunikacji spółki z o.o. w Toruniu 
Linia tramwajowa w każdym z wariantów planowana jest z 
zastosowaniem nowoczesnych technologii ograniczających 
hałas i drgania. Przykładem jest linia w ul. Gagarina czy też 
w ul. Warszawskiej. 
Wprowadzenie tramwaju do osiedla Rubinkowo umożliwi 
lepsze i szybsze  skomunikowanie tej szczęści miasta z 
osiedlem Kościuszki  Dekerta.  Pozwoli na wyeliminowanie 
autobusów i zamianę na bardziej ekologiczny transport. 
Wpłynie na poprawę akustyki osiedla. 

30. Koncepcja wariantu 5 i 6 powinna być optymalna dla mieszkańców Rubinkowa. 
Wykorzystana będzie ulica Bukowa (nie będzie tramwaju przy oknach blokowiska, a 
połączy osiedle z ulicą Skłodowską i załagodzi konflikt wokół Manhattanu i działek 
ogrodu 1 i 2 Elany - wariant 1 i 2). 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 
 

31. W dniu 05.09.2017 uczestniczyłem w konsultacjach w sprawie nowych linii 
tramwajowych w rejonie osiedla Rubinkowo. Mieszkańcem Rubinkowa jestem od 1979 
roku, od 1987 mieszkam przy ul Piskorskiej. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo 
budynku z Szosą Lubicką doświadczam na co dzień uciążliwości ulicy (latem z uwagi na 
konieczność otwierania okien sąsiedztwo tak ruchliwej ulicą jest irytujące), doskonale 
rozumiem osoby sprzeciwiające się lokowaniu linii tramwajowej w środku osiedla. 
Przysłuchując się opiniom nie rozumiem, dlaczego nie przedstawiono następującego 
wariantu:  
- "wg wariantu 6" od pętli przy Olimpijskiej do skrzyżowania Szosy Lubickiej z Olsztyńską 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 
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- "wg wariantu 5" od skrzyżowania Szosy Lubickiej z Olsztyńską do Bukowej 
- "nowa trasa" od Bukowej wzdłuż Niesiołowskiego do trasy wg wariantu 4 
- dalsza trasa do pętli Elana wg wariantu 4. 

32. Pętla olimpijska ul. Olimpijską, Skłodowskiej do pętli Elena. Super połączenie z osiedlem 
na Skarpie.  

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 
 

33. Jestem mieszkańcem osiedla Rubinkowo. Chciałbym prosić, aby konsultacje w sprawie 
linii tramwajowej, odbywały się w formie sondy internetowej. Niestety, mieszkańcy 
osiedla żyjący aktywnie, w większości nie są w stanie dotrzeć na spotkania 
konsultacyjne. Pojawia się natomiast grono osób w wieku emerytalnym, dla których 
lepsze skomunikowanie osiedla z resztą miasta, czy inne udogodnienia infrastrukturalne 
(np. parking wielopoziomowy P&R) nie mają żadnego znaczenia lub są zbędne. Taka 
reprezentacja osiedla na spotkaniach mocno wypacza obraz oczekiwań osób tu 
zamieszkujących. Ich opinie sprawiają, że osiedle traci na atrakcyjności, a w 
konsekwencji wyprowadza się wielu młodych mieszkańców. Dlatego proszę o możliwość 
wyrażenia opinii, w formie dostępnej dla wszystkich, niezależnie od wieku, sposobu 
życia, czy ilości wolnego czasu. 

Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
W trakcie procesu konsultacyjnego mieszkańcy mają 
możliwość wyrażenia opinii nie tyko podczas spotkania 
konsultacyjnego. Urząd prowadząc konsultacje społeczne 
każdorazowo zaprasza mieszkańców także do wyrażania 
opinii w inny sposób, nie tylko w trakcie spotkania 
konsultacyjnego - np. drogą elektroniczną, telefonicznie, 
pocztą tradycyjną w formie papierowej. Każda zgłoszona 
uwaga jest szczegółowo analizowana przez urzędników i 
ekspertów (projektantów, naukowców biorących udział w 
procesie konsultacji). Wszystkie opinie i propozycje  są 
gromadzone w raporcie pokonsultacyjnym, który jest 
dokumentem pomocniczym dla władz miasta przy 
podejmowaniu optymalnych rozwiązań dotyczących 
poszczególnych kwestii, które były przedmiotem konsultacji 
społecznych.  

34. Według mnie powinien powstać wariant 6, tylko od Szosy Lubickiej powinien skręcać w 
Ligi Polskiej. I to nie jest tramwaj dla Rubinkowa, tylko tramwaj dla Skarpy!!! Albo 
tramwaj powinien iść ulicą Rydygiera do Szosy Lubickiej koło fortu II. 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 
 

35. Uważam, że tramwaj w tej części Torunia to konieczność! Szkoda, że takie konsultacje 
nie zostały przeprowadzone dużo wcześniej - mniej więcej w czasie, gdy trasa ul. 
Wschodnią dobiegała końca. Według mnie sprawą zasadną byłoby przedłużenie trasy ul. 
Skłodowskiej - Curie (likwidacja obecnej pętli) do ul. Olsztyńskiej i nowa pętla na 
Bielawach (w okolicy ul. Olsztyńskiej). Następnie wariant 6, ale do ul. Ligi Polskiej i dalej 
"końcówka" wariantu 5 przez ul. Ligi Polskiej. W ten sposób "oszczędzimy" ciasne 
Rubinkowo (a tramwaj będzie w pobliżu) i połączy linie z pętlą Olimpijska (co jest 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 
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koniecznością!). Nowa pętla na Bielawach jest niezbędna, biorąc pod uwagę nową linię 
na Jar (ciekawe dokąd będzie jeździł biorąc pod uwagę stan obecny?). Nie potrzeba 
kolejnych pustych wagonów po starych trasach plus Jar, jak to ma miejsce dziś, kiedy 2, 
3, 4 mkną jeden za drugim prawie puste do pętli Wschodniej (jak w próżnię). Dziękuję i 
pozdrawiam, mając nadzieję, że doczekam się pomyślnych rozwiązań. 

36. Odnosząc się do zaproponowanych wersji przeprowadzenia tramwajów przez 
Rubinkowo proponuję połączenie wariantu 7 (I etap) i kontynuację od pętli na 
Dziewulskiego do pętli na Olimpijskiej wariantu 6 (jako np. etap II). 
Oczywiście tylko w ramach cichego oraz/lub zielonego torowiska i tylko nowego taboru. 
Rozwiązanie to umożliwia obsługę najbardziej zagęszczonego obszaru Rubinkowa i 
przemodelowanie linii autobusowych w mieście. 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 
 

37. W związku z przeprowadzanymi konsultacjami dotyczącymi budowy linii tramwajowej 
na osiedle Rubinkowo chcemy przedstawić naszą opinię : absolutnie nie akceptujemy 
przeprowadzenia linii tramwajowej przed mieszkaniami znajdującymi się przy ulicy 
Działowskiego, gdzie zamieszkujemy. Przeprowadzenie linii tramwajowej w tym 
wariancie świadczy o tym, że władze miasta nie akceptują miejskich przewozów 
autobusowych na Osiedle Rubinkowo tj. nie uważają ich za wystarczające. My natomiast 
uważamy, że te przewozy są bardzo dobrze zorganizowane i zapewniają dogodny dojazd 
do każdego niemal odcinka osiedla Rubinkowo, co jest zupełnie wystarczające. 
Nieporozumieniem jest wariant linii tramwajowej przechodzącej prawie pod oknami 
naszych mieszkań, co spowoduje natężenie hałasu w pobliżu bloków mieszkalnych, 
które przecież służyć mają kulturze zamieszkiwania tj. spokojowi i odpoczynkowi 
mieszkańców. Być może osoby, które decydują o takim wariancie przebiegu 
linii tramwajowej zamieszkują w otoczeniu zieleni i ciszy, a to świadczy o tym, że 
zupełnie obojętne jest im to, w jakich warunkach będą zamieszkiwali mieszkańcy zdani 
na ich łaskę i niełaskę. Doceniamy kompetencje władz miasta, które z Torunia uczyniły 
miasto piękne i funkcjonalne i liczymy na takie usytuowanie linii tramwajowej, które nie 
zaburzy krajobrazu i ogólnie pojętej kultury zamieszkiwania, w tym zapewnienia ciszy i 
odpoczynku tak potrzebnych w życiu przyjaznego nam miasta. 

Wojciech Alfut, dyrektor ds. Projektów Infrastrukturalnych 
Miejskiego Zakładu Komunikacji spółki z o.o.  w Toruniu 
Linia tramwajowa w każdym z wariantów planowana jest z 
zastosowaniem nowoczesnych technologii ograniczających 
hałas i drgania. Przykładem jest linia w ul. Gagarina czy też 
w ul. Warszawskiej. 
Wariant 4 wychodzi naprzeciwko postulatom mieszkańców 
(odsunięcie linii od zabudowy mieszkaniowej). 

38. Chciałbym rozszerzyć i uzupełnić swoją wypowiedź, ponieważ wypowiadałem się 
podczas konsultacji. Uważam, że najlepszym wyborem jest budowa linii tramwajowej 
według wariantu numer 7, proponowałbym również przedłużenie tej linii dalej według 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 
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wariantu nr 6 (od Dziewulskiego/Szosa Lubicka do pętli przy ulicy Olimpijskiej). Przy 
obecnej pętli autobusowej Rubinkowo II, powinien powstać węzeł przesiadkowy, 
ewentualnie pętla awaryjna dla tramwajów. Węzeł przesiadkowy powinien integrować 
tramwaje, autobusy (również autobusy PKS) oraz planowany parking P&R, chociaż 
uważam, że lokalizacja parkingu przesiadkowego nie jest najlepsza, ponieważ nie jest to 
obrzeże miasta. W pobliżu takiego węzła powinna się również znajdować stacja roweru 
miejskiego. Linia według proponowanego przeze mnie przebiegu ma największy sens, 
ponieważ mieszka przy niej bardzo dużo ludzi, a właśnie tramwaj należy budować w 
pobliżu miejsc o dużej gęstości zaludnienia. Tramwaj jest  cichym środkiem komunikacji i 
jedzie raz na kilka minut, więc jest mało uciążliwy dla okolicznych mieszkańców. W celu 
zmniejszenia emisji hałasu i wibracji proponowałbym przeanalizowanie zastosowania 
krzyżownic głęboko-rowkowych. Przystanki na trasie tramwaju (gdy torowisko znajduje 
się na środku drogi) powinny być wyasfaltowane i powinny się również zatrzymywać na 
nich autobusy, umożliwi to łatwiejsze i szybsze przesiadanie oraz brak problemów z 
szukaniem najbliższego przystanku autobusowego w przypadku wykorzystania 
zastępczej komunikacji autobusowej. Autobusy z takich przystanków powinny wjeżdżać 
z pierwszeństwem na wspólną jednię. Jeśli projekt obejmowałby przebudowę innych 
przystanków autobusowych proponuję likwidację zatok, dzięki temu chodniki i drogi 
rowerowe mogą mieć stałą szerokość, a ruch pieszych i rowerzystów nie będzie 
utrudniony. Wyasfaltowane torowisko powinno być również w miejscach, gdzie mogą 
tworzyć się korki, jeśli w danym miejscu będą również jeździć autobusy. Tramwaj 
powinien mieć bezwzględny priorytet na wszystkich skrzyżowaniach. 
Mam również kilka uwag odnośnie argumentów przedstawianych na konsultacjach 
przez mieszkańców. Uważam, że większość z nich jest bezpodstawna. Większość 
wypowiadających się osób ma bardzo małe pojęcie o planowaniu miasta i wykorzystaniu 
linii tramwajowych. Wydaje się, że część wypowiadających się osób w ogóle nie korzysta 
z komunikacji miejskiej, a do tego próbują zablokować możliwość szybkiego poruszania 
się innym mieszańcom w imię własnej wygody. 
Jednym z argumentów był argument o hałasie, w rzeczywistości generowany hałas jest 
mniejszy niż hałas generowany przez samochody i autobusy, tramwaj przejeżdża raz na 
kilka minut. Jeśli chodzi o ewentualną likwidację miejsc parkingowych, to miasto nie ma 
obowiązku zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców. Osobiście uważam, że 
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parkowanie na drogach publicznych i parkingach miejskich powinno być płatne, 
darmowe parkowanie prowadzi do zwiększonego popytu, a ograniczona przestrzeń 
uniemożliwia jego zaspokojenie. Argument o podziale może być częściowo zasadny. 
Żeby przeciwdziałać podziałowi miasta proponuję utworzenie dużej ilości przejść dla 
pieszych bez świateł (ewentualnie wyświetlających czerwone, gdy nadjeżdża tramwaj 
lub emitujące komunikaty ostrzegawcze). 
Przebieg linii według wariantów 1, 3, 4 i 5 byłby niepotrzebnym wydawaniem pieniędzy, 
ponieważ tramwaje woziłyby mało osób, a czas podróży z Rubinkowa do Centrum nie 
uległby skróceniu. Powyższe warianty mogą być zrealizowane za pomocą linii 
autobusowych. Wariant nr 3 mógłby być realizowany, jeśli w pobliżu skrzyżowania ulic 
Olimpijska i Olsztyńska powstałaby nowa zajezdnia tramwajowa, oczywiście jako 
wariant dodatkowy. 
Mam nadzieję, że populistyczne i bezzasadne argumenty zostaną odrzucone, a linia 
tramwajowa zostanie zrealizowana w wariancie 7 (przedłużonym do pętli przy ulicy 
Olimpijskiej). 

39. Chciałbym przedstawić swoje uwagi odnośnie konsultacji społecznych, dotyczących linii 
tramwajowej, która mogłaby biec przez osiedle Rubinkowo. 
Wybór wariantu  
Z przedstawionych wariantów zdecydowanie najlepszym jest wariant 7. Tylko on 
pozwala na wykorzystanie tramwaju w pełni.  
Pokusić można by się również o przedłużenie wariantu 7 i połączenie go z innymi 
przedstawionymi wariantami. Moim zdaniem można by stworzyć dwa takie połączenia: 
1) wariant 7 + wariant 6 (przy Szosie Lubickiej) + wariant 3 (do pętli Olimpijska) 
2) wariant 7 + wariant 6 (przy Szosie Lubickiej) + wariant 5 (ulicą Ligi Polskiej do 
istniejącego torowiska w śladzie ulicy Konstytucji 3 Maja) 
Warianty, przewidujące bieg linii tramwajowej śladami ulic Wierzbowej czy Bukowej, w 
mojej opinii nie mają uzasadnienia ekonomicznego. Nie gwarantują bowiem potoków 
pasażerskich, które byłby motywacją do tworzenia połączeń tramwajowych w tych 
rejonach. 
Modyfikacja 
Uważam, że najlepszy z wariantów (wariant 7), czy to w wersji przedstawionej podczas 
konsultacji, czy w wersji przedłużonej do pętli Olimpijska i tak powinien zostać 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 
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zmodyfikowany. Moim zdaniem linia tramwajowa nie powinna okrążać Zespołu Szkół nr 
16, razem z biegnącą tamtędy drogą. Powinna zostać poprowadzona deptakiem, tzw. 
"starym Manhattanem" i wracać w ślad ulicy Dziewulskiego tuż przy skrzyżowaniu z 
ulicą Jamontta.  
Byłoby to, zgodne z obecnie panującymi trendami, najlepsze wykorzystanie tramwaju z 
najwygodniejszym dostępem dla mieszkańców. 
Poniżej przykłady z europejskich miast. 
Strasburg (źródło: https://www.thetransportpolitic.com/2010/11/29/envied-the-world-
over-strasbourgs-tram-expands-again/) 
 
Nicea (źródło: https://www.dreamstime.com/editorial-image-nice-city-square-france-
red-buildings-tram-passing-la-place-massena-rainy-spring-day-french-riviera-cote-d-
azur-image54732030) 
 
Zagrzeb (źródło: https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-zagreb-
street-croatia-october-unidentified-people-old-city-croatia-was-visited-over-tourists-
mainly-austria-image35013497) 
 
Oczywiście zdaję sobie sprawę z ewentualnego przyjęcia takiego rozwiązania przez 
większość uczestników spotkań konsultacyjnych. Natomiast dla mnie właśnie ten 
fragment byłby niemal decydującym argumentem "za" budową linii tramwajowej - 
dawałby wyraźną przewagę nad autobusami oraz tworzyłby możliwość umiejscowienia 
przystanków w naprawdę korzystnych dla mieszkańców miejscach.  
Budowa linii śladem ulic przez całe Rubinkowo do pętli przy ulicy Dziewulskiego, czyli de 
facto równolegle do linii autobusowych, może być faktycznie dyskusyjna, co podnosiło 
się już podczas konsultacji. Natomiast ujęta w proponowanych wariantach budowa linii 
w śladzie północ-południe (Wierzbowa, Bukowa), czyli kolokwialnie mówiąc - w poprzek 
Rubinkowa - moim zdaniem nie ma sensu zupełnie. 
Uważam, że to właśnie linia przez obydwa Rubinkowa, z wykorzystaniem deptaka oraz 
przedłużeniem do pętli Olimpijska dawałaby prawdziwy skok jakościowy oraz impuls dla 
mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. 
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Moim zdaniem opinie powinny być zbierane w czymś w stylu referendum, koniecznie z 
możliwością głosowania internetowego (oczywiście z pełną weryfikacją danych, np. tak, 
jak to jest na portalu Budżetu Partycypacyjnego). Tylko w ten sposób będzie można się 
dowiedzieć, jakiego rozwiązania oczekują mieszkańcy Torunia i samego Rubinkowa 
przede wszystkim. Zdominowane przez grupę przeciwników budowy konsultacje są 
zdecydowanie trudnym materiałem do tego, by wysnuć z nich jakiekolwiek wnioski dla 
przyszłości transportowej tej części miasta. 

40. Witam serdecznie, chciałbym przedstawić moją opinię odnośnie budowy nowego 
torowiska na Rubinkowie. Od czasu rozpoczęcia konsultacji społecznych w tej sprawie 
dyskusja nie toczy się odnośnie koncepcji poprowadzenia torowiska przez Rubinkowo, 
tylko dotyczy zmniejszenia uciążliwości, czyli hałasu, wibracji, a także samego pomysłu 
budowy torowiska. Poprzez to mamy do czynienia z próbami odsunięcia torowiska od 
osiedla. Tak też zrobiono w Katowicach przy projektowaniu torowiska łączącego Brynów 
i Piotrowice. Nie idźmy tą drogą. 
Podczas konsultacji społecznych zapomniano także o 4 ważnych kwestiach, jakie 
powinny być podstawą przygotowania tak znaczącego dla funkcjonowania komunikacji 
miejskiej projektu, a także są pytaniami do Państwa:  
- jak budowa torowiska wpłynie na układ komunikacyjny tej części miasta i jak powinien 
wyglądać po wybudowaniu torowiska, jakie linie autobusowe i tramwajowe powinny 
zniknąć, być zmienione lub powstać? 
- czy budowane torowisko w sytuacjach awaryjnych (wstrzymanie ruchu, wypadek, itp.) 
na pozostałych trasach tramwajowych  będzie w stanie obsłużyć osiedle Rubinkowo 
i/lub Na Skarpie? 
- czy istniejące pętle tramwajowe Elana i Olimpijska będą w stanie obsłużyć ruch 
tramwajowy w odpowiedniej częstotliwości kursów po wybudowaniu trasy na JAR i 
trasy przez Rubinkowo oraz likwidacji pętli Wschodnia, która w najbliższych latach 
przestanie istnieć? 
- czy planowana zajezdnia tramwajowa, która zostanie wybudowana ewentualnie w tej 
części miasta została ujęta w planach budowy trasy tramwajowej przez Rubinkowo? 
Warianty 3, 5, 6 powinny zostać odrzucone, ponieważ nie będą generowały tak dużego 
ruchu pasażerskiego jak pozostałe warianty biegnące przez Rubinkowo.  Ww. warianty 
biegną skrajem osiedli, a wariant 5 w znacznej części przez środek terenu 

Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych 
Miejskiego Zakładu Komunikacji spółki  z o.o. w Toruniu 
Każdy z wariantów planowany przez Rubinkowo wymaga 
ingerencji w istniejący układ drogowy. Podczas konsultacji w 
5.09.2017 r. przedstawiono szczegółowe rozwiązania. 
Wprowadzenie tramwaju w osiedle Rubinkowo wymagać 
będzie przeprowadzenia remarszrutyzacji linii 
autobusowych i tramwajowych. Proponowane zmiany będą 
przedmiotem konsultacji. 
Wszystko zleży od tego, w którym miejscu dojdzie do awarii. 
Jeżeli dojdzie do awarii pomiędzy Placem Sybiraków a 
Uniwersytecką to tramwaje linii nr 1 i 5 będą mogły 
poruszać się objazdem, natomiast linie tramwajowe 
przebiegające przez Rubinkowo bez zmian. Może dojść do 
sytuacji, w której nie będzie przejezdności, wówczas stosuje 
się komunikację zastępczą. 
W przypadku likwidacji pętli tramwajowej przy ul. 
Wschodniej wymagane jest przebudowa pętli Elana 
przystosowując ją do planowanego ruchu tramwajowego.  
W przypadku wyboru wariantu 4 do realizacji zasadnym jest 
budowa zajezdni tramwajowej przy pętli Elana. 
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niezurbanizowanego. Wariant 3 będzie generował ruch pasażerski tylko w czasie 
dojazdów do pracy w okolicach trasy tramwajowej. Przez to potencjał tramwaju nie 
będzie w pełni wykorzystany w przypadku tych trzech wariantów. 
Według mnie wszystkie z zaproponowanych wariantów nie są idealne. Najsensowniejszą 
propozycją byłby wariant 7, lecz w proponowanej wersji nie spełnia on głównego 
zamierzenia budowy tej trasy, czyli połączenia tras tramwajowych do pętli Olimpijska i 
Elana. Zatem wariant 7 powinien zostać wydłużony. Jako wydłużenie go proponuję 
odcinek od pętli Rubinkowo ulicami Szosa Lubicka i Ligi Polskiej do placu Honorowych 
Dawców Krwi, gdzie łączyłby się z trasą do pętli Olimpijska. Ponadto proponuję jako 
połączenie dwóch tras tramwajowych modyfikację wariantu 7 od okolic przystanku 
Przybyłów i poprowadzenie torowiska ulicą Jamontta, i połączenie z trasą do pętli 
Olimpijska przy skrzyżowaniu Szosa Lubicka x Jamontta x Ślaskiego. 
Proponowany przez mnie zmodyfikowany wariant daje największą dostępność 
tramwaju dla mieszkańców, a zarazem generuje znacznie większe potoki pasażerskie niż 
pozostałe warianty. W sytuacjach losowych mieszkańcy osiedli Rubinkowo i Na Skarpie 
oraz innych mają cały czas dostęp do tramwaju. Również należy wspomnieć, że w tym 
rozwiązaniu znacznie zwiększy się udział komunikacji tramwajowej kosztem 
autobusowej. Przez to ograniczony zostanie hałas, zatłoczenie ulic, zanieczyszczenia 
oraz inne uciążliwości, które powodowane są przez ruch drogowy na osiedlach. Budowa 
tramwaju także może przyczynić się do wzrostu zainteresowania zamieszkaniem w tej 
części miasta.  Z obecnego układu komunikacyjnego można byłoby wykluczyć dużą liczbę 
linii autobusowych na osiedlu, a w zamian dać mieszkańcom bardzo często jeżdżący 
tramwaj.  

41. Spotkanie konsultacyjne 5 września odbyło się w nieprzyjemnej atmosferze. Głos 
zabierały osoby przeciwne lub bardzo przeciwne tramwajowi, a próby rozmowy 
przeciwników z urzędnikami lub innymi osobami miały niemiły charakter (szczególnie 
zapadła w pamięć ostra reakcja na wypowiedź zwolennika tramwaju, który podobno 
zbyt krótko mieszka na Rubinkowie). Nie powinien więc dziwić brak pozytywnych 
głosów na spotkaniu. Po co zabierać głos dyskusji, kiedy o optymalnym przebiegu 
według zebranych ma decydować ciepłociąg. Jeden z uczestników spotkania twierdził, 
że zielone torowisko to wymysł i jak trawa ma obniżać hałas? Pan poparł swoje 
stanowisko „mocnymi” argumentami (podał, że zajmował się zielenią), a przecież są 

Wojciech Alfut, dyrektor Projektów Infrastrukturalnych 
Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z o.o. w Toruniu 
Zakup szlifierki torowej to duży koszt zakupu. Z uwagi na 
ilość torów w Toruniu tańsze jest zlecenie usługi na 
zewnątrz.  Drugim utrudnieniem jest to, że rozstaw torów w 
Toruniu wynosi 1000 mm, co daje ograniczone możliwości 
świadczenia takiej usługi  na zewnątrz. 
Krzyżownice głębokorowkowe to kwestia do rozważenia 
przy projektowaniu torowisk tramwajowych 
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znane wyniki badań o skutkach stosowania zielonych torowisk 
Na spotkaniu padło wiele pytań i twierdzeń – warto, aby było początkiem dalszej 
dyskusji. 
Obecny opór to pokłosie systematycznych inwestycji w nowe autobusy i nowe drogi w 
kontrze do braku nowych tramwajów oraz słabym stanem torów na przestrzeni 
ostatnich lat. Brakowało na prezentacji pozytywnych przykładów z Polski oraz świata. 
Mieszkańcy na konsultacjach, którzy byli zadowoleni z komunikacji tak naprawdę boją 
się o swoje miejsca parkingowe – nie zależy więc im na wybraniu najlepszego wariantu, 
ale na odrzucaniu wszystkiego, co pogarsza komunikację samochodem. 
Wobec takiego oporu warto byłoby przeanalizować budowę wraz z linią tramwajową 
parkingów wielopoziomowych lub dodatkowych parkingów. Niestety, z braku miejsca 
pewnie parkingi wielopoziomowe są jedynym rozwiązaniem, które pogodzi interes 
mieszkańców bojących się o miejsca parkingowe z koniecznością wygospodarowania 
miejsca na linię tramwajową. 
W ramach konsultacji powinny zostać zaprezentowane mieszkańcom przykłady z innych 
miast na zachodzie Europy. Należy pokazać, jak tam funkcjonuje komunikacja. W 
szczególności linie poprowadzone w zwartej zabudowie, tramwaj jadący deptakiem, a 
obok niego mnóstwo ludzi itd. Podczas konsultacji został rzucony pomysł 
poprowadzenia tramwaju ulicą Szeroką jako pomysł absurdalny, aby pokazać tramwaj w 
złym świetle. W świecie jest wiele przykładów tramwajów jadących po deptakach i nie 
rozjeżdżają one masowo osób. Z tej formy obsługi są zadowoleni mieszkańcy oraz 
właściciele sklepów położonych na deptaku. Warto mieszkańcom pokazać tego rodzaju 
przykłady – np. Linz. 
Informacje powinny zostać zamieszczone na stronie internetowej dotyczącej konsultacji 
oraz w skróconej formie rozkolportowane wśród mieszkańców. Należy przekonać 
mieszkańców do tej formy transportu, rozmawiać z mieszkańcami. Konsultacje powinny 
być prowadzone w formie warsztatów w małych grupach – ograniczone jest wtedy 
zjawisko „owczego pędu”, małe grupy bez osób o skrajnych poglądach (za i przeciw) są 
w stanie wypracować różnymi metodami (np. burza mózgów) konstruktywne uwagi do 
planów. Można grupę mieszkańców wysłać na wizyty studyjne do innych miast na 
zachodzie, w celu naocznego przekonania się, jak działa tam tramwaj 
Podczas konsultacji padło pytanie Po co to wszystko? (kolejność przypadkowa) 

modernizowanych i nowych. 
Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. planuje zakup 5 szt. 
tramwajów niskopodłogowych 5-członowych 
dwukierunkowych. Cena nie będzie jedynym kryterium 
oceny ofert w przypadku ogłoszenia przetargu na zakup 
taboru tramwajowego. 
Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji 
Propozycja zostanie wzięta pod uwagę podczas 
ewentualnych kolejnych działań i analiz.  
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• UE w miastach z komunikacja tramwajową stawia na rozwój tramwajów. W 
opisie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: W miastach 
posiadających transport szynowy (tramwaje) preferowany będzie rozwój tej 
gałęzi transportu zbiorowego, w pierwszym rzędzie poprzez inwestycje w 
infrastrukturę szynową. 

• z uwagi na koszt – tramwaj jest bardziej efektywny kosztowo niż autobus dla 
dużych potoków pasażerów, a takie występują na Rubinkowie. Pomysły 
prowadzenia tramwaju na skraju czy w oddali są absurdalne i świadczą o braku 
wiedzy osób proponujących takie pomysły (dajcie tramwaj na Bielawy). Tramwaj 
się prowadzi nie tam, gdzie jest słaba komunikacja, ale tam gdzie są 
odpowiednie potoki pasażerskie. Tramwaj w pewnym momencie częściowo 
zastępuje autobus, 

• tramwaj powinien być jak najbliżej, aby skrócić czas dojścia do przystanku. Jeżeli 
przystanek tramwajowy będzie daleko, a autobusowy blisko, to duża cześć 
pasażerów wybierze bliższy i łatwiejszy autobus, 

• dzięki dociągnięciu linii na osiedle można ze środków UE zakupić tramwaje, a 
dotychczasowe niskopodłogowe autobusy wysłać na inne osiedla. Obsługiwanie 
Rubinkowa tramwajami powinno spowodować obniżenie jednostokowych 
kosztów stałych związanych z tramwajami i bardziej efektywny transport w 
mieście. 

• Miasto ma ograniczone możliwości zakupu tradycyjnych autobusów ze środków 
UE, a autobusy hybrydowe czy elektryczne są zdecydowanie droższe w zakupie. 
Porównując koszty eksploatacji tramwaj nadal jest bezkonkurencyjny w 
stosunku do autobusów bez znaczenia, z jakim napędem w przypadku dużych 
potoków pasażerów – takie występują na Rubinkowie. Mieszkańcy Rubinkowa 
powinni być świadomi, że nie wybierają, czy nowy autobus, czy nowy tramwaj, 
ale czy nowy tramwaj albo Jelcz. 

• tramwaj jest czynnikiem miastotwórczym. Jedna z osób na spotkaniu podała 
pewną cechę tramwaju jako wadę – stałość infrastruktury. Rubinkowo się 
wyludnia, po co tramwaj itd. Być może (wymagałoby to pogłębionych analiz) 
pociągnięcie atrakcyjnej linii na osiedle (przez środek osiedla, a nie gdzieś 
obrzeżem) spowodowałoby wzrost atrakcyjności osiedla dla obecnych oraz 
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nowych mieszkańców. Skoro osiedle się starzeje, to powinniśmy nic nie robić 
czy próbować zmienić sytuację na lepsze? 

• Tramwaj jest cichym środkiem transportu. Nowoczesne pojazdy są dosyć ciche, 
na życzenie zamawiających producenci oferują dodatkowe systemy 
zmniejszające hałas. Problemem są wibracje, ale szyna w otulinie jest chyba 
najcichsza i jedną z najbardziej wytrzymałych technologii. Na Skarpie też linia 
jest blisko torów i ani tramwaje nie rozjeżdżają pieszych, bloki się nie burzą. Są 
przenoszone wibracje, ale w starych torowiskach - czy tiry nie powodują 
wibracji? Analiza wibracji i hałasu być może mogłaby przekonać cześć 
mieszkańców przeciwnych inwestycji, 

• wzrost wartości nieruchomości dzięki lepszemu skomunikowaniu – w innych 
miastach w Polsce i na świecie blisko położona komunikacja powoduje wzrost 
wartości nieruchomości, ludzie chcą kupować i mieszkać w takich miejscach, 

• tramwaj może być szybszy od autobusu dzięki lepszemu przyspieszeniu oraz 
priorytetowi, 

• autobus elektryczny także emituje zanieczyszczenia – ogrzewanie baterii i 
pojazdu oraz pył z opon, 

• nie przedstawiono mieszkańcom technologii budowy torowiska oraz ich wad i 
zalet. 

W mojej opinii najlepszy wariant to zmodyfikowany wariant 7 – linia, aby była 
efektywna musi iść przez środek osiedla, aby zbierać z niego pasażerów. Tramwaj to nie 
linia kolejowa, która dzieli osiedle, jak się niektórym wydaje. Owszem, tramwaj jezdni 
utrudnia ruch samochodów, ale o to przecież chodzi – priorytetem powinna mieć 
komunikacja zbiorowa, a bezwzględny priorytet może mieć tylko tramwaj. Jeśli dajemy 
priorytet autobusom, to zawsze stawiamy w lepszej pozycji także cześć samochodów. 
Linia przez środek osiedla powinna się połączyć z linią na osiedle „Na Skarpie”. Jest to 
ważne pod względem możliwych awarii na trasie, remontów. Odcinek mógłby być 
wykorzystywany jedynie czasami, jako awaryjny. Mógłby być poprowadzony ulicami: 
Jamontta lub Wyszyńskiego. Szczególnie łącznik w Jamontta wydaje się ciekawy – jest to 
krótki odcinek, linia o charakterze technicznym mogłaby być nawet jednotorowa. 
Interesującym wariantem byłoby połączenie wersji 7 i 6, czyli trasa 7, a od pętli 
Dziewulskiego poprowadzona Szosą Lubicką do pętli Olimpijska. Taki wariant nie 
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zapewniałby jednak skrzyżowania obu tras (1 i 2) oraz pewnie podbierałby pasażerów 
linii do osiedla Na Skarpie (1 i 5). Pozostałe warianty nie zapewniają skomunikowania 
osiedla, co najwyżej połączenie linii 1 i 2, które i tak nie byłoby zbyt efektywne – 
dodatkowe kilometry konieczne do zrobienia w trakcie objazdów zwiększałyby 
niepotrzebnie koszty i czas przejazdu, nie dając pasażerom nic w zamian. 
Wobec braku miejsca linię można poprowadzić w ulicy– często ulice na Rubinkowie są 
bardzo szerokie, a tworząc antyzatoki oraz przystanki wiedeńskie ruch skutecznie 
zostanie spowolniony. Duża cześć kierowców przejeżdżających tranzytem przez osiedle 
znajdzie inne, szybsze połączenia, a ruch zostanie spowolniony i upłynniony, co powinno 
poprawić bezpieczeństwo – wbrew obiegowym opiniom o „tramwajach-pożeraczach 
ludzi”. 
Inne pytania: 
Czy rozważano zakup/modernizację jednego z pojazdów do funkcji szlifierki torowej? 
Można zakupić używaną szlifierką z jednego z przedsiębiorstw na zachodzie Europy, 
zlecić modernizacje Konstala lub zamówić zupełnie nowy pojazd. Tramwaje 
Warszawskie posiadają taki pojazd i regularnie szlifują tory. Posiadając własny pojazd 
tory można byłoby szlifować lepiej, taniej i regularniej, obniżając hałas. Posiadając taki 
pojazd spółka mogłaby brać udział w przetargach na szlifowanie szyn ogłaszanych w 
innych miastach. 
Czy na liniach będą stosowane krzyżownice głębokorowkowe (w początkowej fazie na 
nowych)? Jeden z uczestników konsultacji pytał o wykorzystanie tego typu rozwiązań. 
Tramwaje Warszawskie zaczęły wykorzystywać ten typ krzyżownic, bardzo popularny na 
zachodzie oraz w Czechach. Umożliwia znaczne zwiększenie prędkości przejazdy przez 
krzyżownicę. 
Jakiego typu tramwaje MZK zamierza kupić? Jedna z wad Swingów poruszanych na 
spotkaniu oraz w mediach jest powodowanie wibracji. Od przetargu na tramwaje Pesa 
Swing rynek znacznie się zmienił, zamawiający coraz częściej preferują rozwiązania z co 
najmniej członami skrajnymi opartymi na wózkach skrętnych. Rozwiązanie, wraz z 
wymaganym niskim naciskiem na oś mogłoby znacznie poprawić odczucia mieszkańców 
po przejeździe nowego tramwaju na starym torowisku. MZK mogłoby podejrzeć 
wymagania np. przetargu warszawskiego na tramwaje. 
Jakie parametry oceny ofert zamierza ująć przyszłym przetargu MZK? Koszt tramwaju 
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jest spory, ale argumentem jest długi okres żywotności tramwaju. MZK mając 
doświadczenia z tramwajami niskopodłogowymi powinien oceniać ofertę nie pod 
kosztem ceny, ale kosztów zakupu i eksploatacji w dłuższym okresie. Konstrukcja 
droższa w zakupie mając zdecydowanie niższe koszty eksploatacji może być w okresie 
życia produktu zdecydowanie bardziej efektywna. MZK mogłoby podejrzeć wymagania 
np. przetargu warszawskiego na tramwaje, w którym bardzo duże znaczenie przypisano 
kosztom eksploatacji oraz pracochłonności. 
Podczas ostatnich inwestycji (ul Sienkiewicza, al. Solidarności) przy szynach jako 
warstwę wierzchnią stosowano asfalt. Niestety, z tym rozwiązaniem są pewne 
problemy, wykonawcy już musieli coś poprawiać. Na wiadukcie wschodnim tory są 
ułożone w jezdni, a nawierzchnia jest betonowa. Nie widać spękań ani innych 
znaczących uszkodzeń, mimo dużego ruchu. Może warto byłoby stosować taką 
technologię także w innych miejscach? 

42. W nawiązaniu do konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Torunia na temat 
planowanej nowej linii tramwajowej, przesyłam niniejszą propozycję linii tramwajowej, 
krótko ją uzasadniając. 
W obecnej liczbie mieszkańców Torunia, społeczności liczącej ok. 200 tys. mieszkańców 
nie ma potrzeby realizacji dodatkowych linii tramwajowych. To zbędny wydatek w 
budżecie miasta. Większość ludzi porusza się samochodami, autobusami lub 
istniejącymi tramwajami. Nowa linia jest obecnie zbędna, ale... 
Zakładając, że tereny poprzemysłowe Elany zostaną zagospodarowane, w najbliższych 
15 latach, należy umożliwić sprawniejsze połączenie osiedli Na Skarpie i Osiedla 
Rubinkowo z terenem poprzemysłowym Elany. Wobec tego, w jaki sposób należy 
określić linie tramwajową? 
Z przedstawionych przez UM Torunia propozycji, najbardziej właściwa jest 5 i 6 linia, 
aby połączyć osiedla Rubinkowo i NA Skarpie z terenami Elany, a później dalszą częścią 
miasta przez już istniejące torowisko tramwajowe przy ul. Curie - Skłodowskiej. 
Jednakże linia 6 napotka sprzeciw mieszkańców przy ul. Niesiołowskiego i 
Dziewulskiego. 
Najlepszym rozwiązaniem jest, aby połączyć rozwiązanie linii 5 i 6, czyli linię ulicami: 

✓ od pętli tramwajowej do ul. Bukowej, 

✓ od Bukowej do skrzyżowania Szosy Lubickiej z Olszyńską (według linii nr 5), 

Dziękujemy za wyrażenie opinii. 
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✓ od skrzyżowania Szosy Lubickiej z Olszyńską do Olimpijskiej (według linii nr 6). 
Tak skonstruowana linia jest najlepszym z zaproponowanym rozwiązań i z punktu 
widzenia przepływu mieszkańców umożliwia bardziej dogodne połączenie z obszarem 
przemysłowym, centrum handlowym Copernicus i dalszą częścią miasta do osiedli 
Rubinkowo i Na Skarpie. Proszę także zwrócić uwagę, że obszar tzw. Bukowej Kępy 
stanie się połączony linią tramwajową, co będzie sprzyjało zagospodarowaniu tego 
obszaru w kolejnych latach. 
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Opinia Stowarzyszenia „NASZE RUBINKOWO” 
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Odpowiedź Wydziału Gospodarki Komunalnej:  

Stanowisko Stowarzyszenia „Nasze Rubinkowo” popierając wariant 3 przez ul. Skłodowskiej – Curie  
skoncentrowało się na wykazaniu, że tramwaj powinien „poruszać się szerokimi arteriami”, a nie 
„wpisywać się w wąską sieć ulic osiedlowych”. Argumentując, że wariant ten zapewnia duży przepływ 
pasażerów dzięki skomunikowaniu osiedli Rubinkowo i Na  Skarpie z Centrum Handlowym „Bielawy” i 
w niemal linii prostej połączy centra handlowe „Bielawy”, „Copernicus”, Dworzec Wschodni i tereny 
przemysłowe wzdłuż ul. Skłodowskiej – Curie. Ta argumentacja chybiona, ponieważ wariant ten w 
żaden sposób nie łączy os. Rubinkowo i Na Skarpie oraz mieszkańców z ww. centrami handlowymi.  
Trasa przebiegająca ok. 700 m od ul. Niesiołowskiego nie będzie w zasięgu mieszkańców osiedla 
Rubinkowo. 
 
Projektanci koncepcji korzystali z aktualnych map. Na etapie projektowania uwzględnia się 
przebudowę infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z gestorami sieci (wodociągi, ciepłociągi, 
gazociągi, linie energetyczne itp.).  
 
Po raz kolejny informujemy, że liczba miejsc parkingowych nie ulegnie zmianie. Nie zostanie 
zmniejszona liczba miejsc parkingowych, a w przypadku wariantu nr 4 będzie ich więcej. W wariancie 
nr 4 parkingi byłyby lokowane wzdłuż trasy tramwaju. Przystanki powstałe przy targowisku jedynie 
zwiększą dostępność do obiektu handlowego i mogą zmniejszyć liczbę podróży wykonywanych w 
celach handlowych.  
 
Warianty 5, 6 i 7 są wariantami wskazanymi przez mieszkańców, dlatego zostały ujęte w prezentacji 
na drugim spotkaniu konsultacyjnym. 
 
Linii tramwajowa na  Rubinkowie łącząca osiedle z Dworcem Wschodnim, Galerią Copernicus, 
Przychodnią Citomed, Szpitalem Miejskim przy ul. Batorego, al. Solidarności, Bydgoskim 
Przedmieściem, CH Plaza, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, a z drugiej strony z os. Na Skarpie               
z cała pewnością wpłynie na zmniejszenie liczby kursów autobusowych na osiedlu i przyczyni się do 
zmniejszenia, a nie zwiększenia hałasu. Tym samym mieszkańcy zyskają szybkie połączenie 
tramwajowe,  a liczba kursów autobusów linii nr 15, 26, 30, 34 i 40 pokrywających się na znacznym 
odcinku z planowaną trasą ulegnie zmniejszeniu. Budowa sygnalizacji świetlnych w punktach 
przecinania się z ruchem kołowym i pieszym tylko poprawi bezpieczeństwo ruchu – o sygnalizacje na 
przejściu dla pieszych wnioskował m.in. mieszkaniec osiedla na spotkaniu konsultacyjnym.  
Budowa linii tramwajowej na Rubinkowie nie ma wpływu na hałas pochodzący od ul. Szosa Lubicka.  
Warianty 5, 6 i 7 zgłoszone przez mieszkańców posiadają zarówno zalety i wady. Najważniejszymi z 
wad są wysokie koszty ich realizacji, likwidacja miejsc parkingowych, a często brak możliwości  
technicznych i terenowych do ich realizacji.  
 
Odpowiedź Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji:  
Badanie w sprawie opinii społecznej mieszkańców Rubinkowa na temat budowy nowej linii 
tramwajowej na Rubinkowie zostało przeprowadzone wśród mieszkańców Rubinkowa na próbie 
reprezentatywnej 600 osób. Badanie, zrealizowane w sierpniu 2016 r.,  zostało przeprowadzone 
przez grupę socjologów z Pracowni Badań SOMA Monika Kwiecińska. Zastosowano metodę 
wywiadów bezpośrednich. Zapytano mieszkańców, czy warto poprowadzić linię tramwajową przez 
osiedle (bez wskazywania wariantów tras). 58% respondentów wyraziło pozytywną opinię 
w stosunku do planowanej inwestycji. 
Badania na grupie reprezentatywnej umożliwia uzyskanie wyników dla całej populacji. Ich 
przykładem jest większość prób dobieranych do badań sondażowych, prowadzonych przez ośrodki 
badawcze. Na podstawie wnioskowania statystycznego z prób reprezentatywnych można uogólniać 
wyniki uzyskane z próby na całą populację – np. wyniki uzyskane w próbie reprezentatywnej 
mieszkańców Polski można uogólnić na wszystkich mieszkańców Polski. 
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Wyróżnia się dwa rodzaje prób reprezentatywnych:  
1) Próba reprezentatywna proceduralnie (losowa) to taka, do której dobrano respondentów z 
wykorzystaniem jednego z losowych schematów doboru próby, a prawdopodobieństwo wylosowania 
każdej jednostki z populacji było znane.  
2) Próba reprezentatywna przedmiotowo (kwotowa) to taka, której skład odpowiada składowi 
populacji ze względu na wybrane przez badacza cechy respondentów. Przykładem jest próba, do 
której dobiera się 50% kobiet i 50% mężczyzn, gdyż w populacji, z której została ona pobrana, było 
50% kobiet i 50% mężczyzn. Próby spełniające postulat reprezentatywności przedmiotowej nazywane 
są  próbami kwotowymi.  
 
W przypadku badania w sprawie opinii społecznej mieszkańców Rubinkowa na temat budowy nowej 
linii tramwajowej we wschodniej części miasta stosowano dobór kwotowy, a dla zwiększenia 
trafności wyników brano pod uwagę zarówno kryterium płci, jak i kryterium wieku.  Badanie 
przeprowadzono w dniach 29 kwietnia - 2 maja 2016 r.  
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Opinia Spółdzielni Mieszkaniowej RUBINKOWO 
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Odpowiedź Wydziału Gospodarki Komunalnej: 
Nigdy ze strony Urzędu Miasta Torunia nie padło stwierdzenie, że budowa tramwaju na Rubinkowie 
zostaje odłożona na 10 lat. Formułowanie w oficjalnym wystąpieniu organu spółdzielni „Rubinkowo” 
stwierdzeń rzekomo „pojawiających się w przestrzeni publicznej” budzi zdziwienie. Na pierwszym 
spotkaniu konsultacyjnym zostały zaprezentowane 3 warianty przebiegu trasy. Natomiast na drugim 
spotkaniu zostało zaprezentowanych 7 wariantów, w tym wariant 4 jako modyfikacja wariantu 1, 
będący odpowiedzią na obawy mieszkańców (szczególnie zamieszkałych przy ul. Działowskiego 6). 
Natomiast warianty 5, 6 i 7 były wariantami zgłoszonymi przez mieszkańców w trakcie pierwszego 
etapu konsultacji.  
 
Urząd Miasta nie ignoruje mieszkańców Rubinkowa. Wśród mieszkańców Rubinkowa są zarówno 
przeciwnicy budowy linii dokonujący wyboru negatywnego wskazując wariant 3, który nie wpływa na 
zachowania komunikacyjne mieszkańców osiedla, jak i zwolennicy budowy doceniający potrzebę 
usprawnienia komunikacji i uczynienia jej transportem ekologicznym.  
 
Budując w latach 2013-2015 linię tramwajową do UMK torunianie zamieszkujący w pobliżu 
planowanej inwestycji również mieli obawy o hałas i drgania.  Po wykonaniu i uruchomieniu linii 
tramwajowej na ul. Gagarina byli zadowoleni  z inwestycji. Przebudowano ul. Gagarina i 
ul. Sienkiewicza, wybudowano nowe miejsca parkingowe, drogę rowerową, a torowisko trawiaste nie 
ingeruje w otoczenie.  Tramwaje nie emitują hałasu większego niż pojazdy samochodowe. 
 
Odpowiedź Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji: 
Otwarte spotkania konsultacyjne nie są jedynym elementem procesu konsultacji społecznych. 
W ramach konsultacji dotyczących rozwoju sieci tramwajowej we wschodniej części miasta opinie 
były także zbierane drogą elektroniczną. Jak pokazuje zestawienie tabelaryczne zawarte w tytm 
raporcie z tej formy wyrażenia swojego zdania skorzystało wielu mieszkańców. Niektórzy z nich, poza 
odniesieniem się do meritum podawali także powody swojej nieobecności na spotkaniach otwartych. 
Obowiązkiem urzędu jest przeanalizowanie wszystkich opnii i równe traktowanie ich merytorycznej 
wartości, bez względu na sposób dostarczenia tych opinii.  
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Podsumowanie 
 

 
Konsultacje społeczne „TRAMWAJOWY TORUŃ RUBINKOWO 
REAKTYWACJA” umożliwiły mieszkańcom przedstawienie własnych 
opinii na temat proponowanych wariantów rozbudowy sieci 
tramwajowej we wschodniej części miasta.  W trakcie procesu 
konsultacyjnego pojawiło się wiele uwag dotyczących planowanej 
inwestycji. 
 
Spotkania otwarte przyciągnęły przede wszystkim  przeciwników 
budowy linii tramwajowej, w znacznej części skupionych wokół 
stowarzyszeń: Handlowców Manhattanu oraz Nasze Rubinkowo, 
a także zarządu SM Rubinkowo. Głosy poparcia dla tej inwestycji 
formułowane podczas spotkania były zagłuszane i wrogo 
komentowane przez pozostałych uczestników. Spośród 
analizowanych wariantów przebiegu trasy uczestnicy spotkań 
wskazywali wariant nr 3 jako najlepszy, a raczej jako jedyny możliwy 
do zaakceptowania. Należy dodać, że to wskazanie było przede 
wszystkim wskazaniem negatywnym, wynikającym ze stwierdzenia, 
że jeżeli tramwaj już ma być to jak najdalej od nas. Podobna 
konkluzja, dotycząca wyboru wariantu przez osoby przeciwne 
budowie tramwaju, jest zawarta w badaniu socjologicznym 
realizowanym w ramach działań konsultacyjnych. 
 
Wskazywano, że obecne rozwiązania komunikacyjne na osiedlu są 
wystarczające, a o ochronę środowiska można zadbać 
wprowadzając np. autobusy elektryczne. 
 
Formułowano także m.in. na obawy związane z dodatkowym 
hałasem, drganiami zagrażającymi budynkom, pogorszeniem się 
bezpieczeństwa pieszych, spowolnieniem ruchu, nadmierną 
ingerencją w strukturę przestrzenną osiedla. Wyjaśnienia ekspertów 
dotyczące argumentów merytorycznych i fakty dotyczące poziomów 
hałasu, drgań, czy płynności ruchu nie były przyjmowane do 
wiadomości. Pomimo wielokrotnych wyjaśnień i wyników badań 
naukowych dotyczących głównych źródeł generowania hałasu 
(transport ciężarowy i autobusowy) i perspektywy ograniczenia 
ilości autobusów w przypadku realizacji inwestycji budowy linii 
tramwajowej, mieszkańcy pozostali przy swoim stanowisku 
wskazującym, że to właśnie tramwaj będzie wywoływał hałas 
i wpływał na dyskomfort zamieszkiwania na osiedlu. Dodatkowo 
wzmacniali swoje stanowisko emocjonalnymi określeniami typu nie 
chcemy, nie potrzebujemy, jest dobrze tak jak jest - wyrażanymi 
często znacznie bardziej ekspresyjnie niż to opisuje raport. 
  
Znacznie większa różnorodność zdań i opinii prezentowana jest 
natomiast w uwagach i propozycjach nadsyłanych internetowo. 
Są tu opinie zarówno negatywne jak i pozytywne, przeciw i za 
budową tramwaju na osiedlu. Wymieniany jest więc zarówno 
wariant 4, 3, 2 oraz 1, ale także 5, 6 i 7, a nawet połączenia dwóch 
wariantów w kolejny. Często podawane jest merytoryczne 
uzasadnienie dla proponowanych wyborów. Jednak trudno byłoby 
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tu wskazać jednoznaczną preferencję, być może poza 
stwierdzeniem, że tramwaj powinien być użyteczny dla 
mieszkańców i nie powinien „wozić powietrza” - jak napisał autor 
jednej z opinii. 
 
Pojawiają się również głosy krytykujące przeciwników budowy linii 
tramwajowej na osiedlu, wskazujące na konieczność usprawnienia 
komunikacji na Rubinkowie i jej modernizację poprzez 
wprowadzenie tramwajów jako ekologicznego środka transportu, 
lepsze jej dostosowanie do potrzeb ludzi młodych, ale także osób 
mających problemy z poruszaniem się czy nieposiadających 
samochodu.  
 
Niektórzy z autorów opinii internetowych wprost mówią 
o powodach swojej nieobecności na spotkaniach konsultacyjnych - 
obawie przed agresywną postawą i ostrą krytyką ze strony innych 
uczestników spotkań. 
 
Powyższe fakty wskazują, że proces konsultacji nie przyniósł 
rozstrzygnięcia problemu. 
 
Możliwość komfortowego i łatwego przemieszczania się jest jednym 
z warunków kształtujących jakość życia mieszkańców 
współczesnego miasta. Wydaje się, że nowoczesny tramwaj, 
zastępując autobusy emitujące wiele zanieczyszczeń, wprowadziłby 
nową jakość w przestrzeni publicznej osiedla, zarówno w kontekście 
infrastrukturalnym, jak i kulturowym, a przede wszystkim 
ekologicznym, przyczyniając się do obniżenia niskiej emisji, która ma 
ogromny wpływ na obniżenie jakości życia mieszkańców, 
szczególnie dzieci i seniorów. Jednak zdanie mieszkańców w tej 
kwestii nie jest jednoznaczne. Opinie są mocno podzielone. Osoby 
sprzeciwiające się planom miasta działają w formie 
zinstytucjonalizowanej (stowarzyszenia, spółdzielnia), osoby 
popierające te plany są rozproszone, z wyjątkiem stowarzyszenia 
Bukowa Kępa (zwolennicy wariantu 3). Wyraźnie widać też, 
że silniejszy sprzeciw formułują osoby starsze wiekiem i stażem 
zamieszkania na osiedlu, które uważają, że wiek i staż zamieszkania 
daje im większe prawo do decydowania o przyszłości niż pozostałym 
mieszkańcom. Osoby młodsze mają znacznie bardziej pozytywne 
nastawienie do proponowanej zmiany - potwierdzają to także 
wyniki badania społecznego prowadzonego na ten temat w 2016 r. 
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Załączniki 

 

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych 

Raport z badania społecznego dot. budowy linii tramwajowej na 

osiedlu Rubinkowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
 

mailto:wksii@um.torun.pl
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Załącznik Informacje w mediach lokalnych 

Strona internetowa www.torun.pl, 28 sierpnia 2017 r.  

 

 

 

http://www.torun.pl/
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cały tekst: 

Powracamy do konsultacji społecznych dotyczących rozwoju komunikacji tramwajowej we 
wschodniej części miasta. 

Jest to wznowienie części procesu, który magistrat prowadził w 2016 r. - rozmawialiśmy 
wówczas o budowie tramwaju na dwóch osiedlach, Jar oraz Rubinkowo. Pierwszy z tematów 
– połączenie linią tramwajową osiedla Jar z Centrum miasta - zakończyliśmy i inwestycja jest 
w trakcie przygotowania do realizacji. Drugi (Rubinkowo) został zawieszony - nie zapadły 
decyzje dotyczące wyboru trasy i ze względu na brak środków finansowych zadanie zostało 
przesunięte do rezerwy. Pojawiły się jednak wówczas nowe propozycje przebiegu trasy 
tramwajowej zgłoszone przez torunian. Przeanalizowane przez ekspertów nowe warianty 
chcemy teraz zaprezentować mieszkańcom. 

Wszystkich zainteresowanych powstaniem trasy tramwajowej prowadzącej przez Rubinkowo 
zapraszamy w dniu 5 września 2017 roku o godz. 17:00 do IX Liceum Ogólnokształcące ul. 
Rydygiera 12 a na spotkanie. Wezmą w nim udział przedstawiciele Miejskiego Zakładu 
Komunikacji Spółka z o.o. w Toruniu oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Miejskiego 
Zarządu Dróg. 

Podczas spotkania omówione zostaną wszystkie zgłoszone warianty przebiegu trasy 
tramwajowej przez Rubinkowo. Na mapie widocznej poniżej wskazano 7 wariantów 
wytyczenia linii tramwajowej na tym osiedlu. Pierwsze trzy warianty to propozycje 
przygotowane wcześniej przez wykonawcę, już omawiane. Wariant nr 4 uwzględnia uwagi 
mieszkańców, jakie pojawiły się w trakcie I etapu konsultacji - linia tramwajowa w tym 
wariancie jest usytuowana po zachodniej stronie targowiska Manhattan. Warianty 5, 6 i 7 
zostały zaproponowane przez uczestników I etapu konsultacji społecznych. 

Wszystkie propozycje zostały poddane tzw. analizie wielokryterialnej, w której ocenia się 
przedsięwzięcie pod kątem komunikacyjnym, technicznym, ochrony środowiska, społecznym 
i ekonomicznym. Podczas spotkania będziemy omawiać wyniki tej analizy, pokazywać ich 
mocne i słabe strony. Raz jeszcze posłuchamy, co mają na ten temat do powiedzenia 
mieszkańcy. 

Swoje opinie i propozycje dotyczące linii tramwajowej na osiedlu Rubinkowo można też 
przesłać na adres konsultacje@um.torun.pl do dnia 19 września 2017 r. 

Data publikacji: 2017-08-28 
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Nowości, 29 sierpnia 2017 r.  
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Facebook, profil Mój Toruń, 29 sierpnia 2017 r.  
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Facebook, profil Mój Toruń, komentarze 
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Nowości, 29 sierpnia  2017 r.  
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Facebook, profil Dzień Dobry Toruń, 26 września 2017 r.  
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Facebook, profil Dzień Dobry Toruń, komentarze 
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Facebook, profil Dzień Dobry Toruń, komentarze 
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Strona internetowa www.infotram.pl, 29 sierpnia 2017 r.  

 

http://www.infotram.pl/
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Telewizja Toruń, 30 sierpnia 2017 r.  
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Gazeta Pomorska, 31 sierpnia 2017 r.  
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Nasze Miasto, 31 sierpnia 2017 r.  
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Nowości Rubinkowo, 2 września 2017 r.  
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Strona internetowa www.dziendobrytorun.pl, 6 września 2017 r.  

 

 

 

http://www.dziendobrytorun.pl/
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Facebook, profil Dzień Dobry Toruń, 6 września 2017 r.  
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Radio PiK, 6 września 2017 r.  
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Strona internetowa www.tylkotorun.pl, 9 września 2017 r.  
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Gazeta Pomorska, 11 września 2017 r.  
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Strona internetowa www.torun.wyborcza.pl, 10 września 2017 r.  

  

 

 

 

http://www.torun.wyborcza.pl/
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Strona internetowa www.wyborcza.torun.pl, 16 września 2017 r.  

 

 

http://www.wyborcza.torun.pl/


Nowa linia tramwajowa 
na Rubinkowie

Wyniki badania opinii społecznej mieszkańców Rubinkowa



Realizacja badania

200 osób – okolice trasy I 
(w tym 50 na odcinku 

wspólnym tras I i II)

200 osób – okolice trasy II 
(w tym 50 na odcinku 

wspólnym tras I i II)

200 osób – okolice trasy III Realizacja w dniach: 29.04-
02.05.2016

600 wywiadów 
bezpośrednich



Poziom akceptacji

 Mieszkańcy pytani wprost o ocenę,
czy warto poprowadzić linię
tramwajową przez osiedle (bez
wskazywania wariantów tras) byli
raczej przychylni temu pomysłowi:

 58% wyrażało opinię pozytywną,

 liczba wyraźnych zwolenników i
przeciwników jest zbliżona, odpowiednio:
40%-32%,

 prawie 1/3 mieszkańców nie umie
jednoznacznie się odnieść do inwestycji,
znajdują oni zarówno za, jak i przeciw
utworzeniu linii tramwajowej.

więcej argumentów 
przemawia za 

poprowadzeniem linii

wiecej argumentów 
przeciw 

poprowadzeniu linii

trudno ocenić, są 
racje za i przeciw

44,8

30,6

24,6

zdecydowanie nie
23%

nie
9%

raczej nie
10%raczej tak

19%

tak
18%

zdecydowanie tak
21%

Czy ogólnie, sądzi Pan(i), że warto poprowadzić 
linię tramwajową przez osiedle?



Racje 
za i przeciw 

Racje za uruchomieniem linii (61,1%)
 usprawnienie/umożliwienie komunikacji wewnątrz osiedla
 bezpośrednie połączenia
 szybszy dojazd/skrócenie czasu dojazdu (dzięki bliższym 

przystankom, braku przesiadek)
 wygoda – bliskość przystanków
 rozładowanie ruchu – odciążenie dróg (od autobusów), 

mniejszy tłok w środkach komunikacji
 większe bezpieczeństwo drogowe
 korzyści dla środowiska (rozwiązanie ekologiczne)
 coś nowego/zmiana osiedla

Racje przeciw uruchomieniu linii (43,3%)
 niebezpieczeństwo dla zdrowia/życia mieszkańców 
 hałas, kurz
 zbyt duża bliskość budynków mieszkalnych
 brak wystarczająco dużo miejsca (zbyt ciasno, rozbudowa 

kosztem chodników i parkingów, zieleni
 uciążliwa budowa
 obecne rozwiązania komunikacyjne są wystarczająco dobre 
 utrudnienia w ruchu drogowym (nowe rozwiązania w ruchu 

drogowym)
 brak potrzeby
 niechęć do zmiany w strukturze osiedla
 obawa przed likwidacją części infrastruktury (targowiska, 

kiosków)



Korzystanie z komunikacji miejskiej 
a akceptacja linii tramwajowej

• Osoby korzystające z MZK chętniej niż te osoby, które nie korzystają
ze środków komunikacji miejskiej akceptują utworzenie nowej linii
tramwajowej.
• nieznacznie wyższy jest poziom akceptacji wśród pasażerów tramwajów

niż autobusów,
• aż 67,9% badanych korzystających z tramwajów to osoby akceptujące

inwestycję,
• ponad 62% osób, które nie korzystają z tramwajów, jest przeciwnych

utworzeniu nowej linii tramwajowej,
27,1%

17,4%

18,4%

34,4%

28,5%

9,8%

28,9%

5,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

korzystający z autobusów

niekorzystający z autobusów

korzystający z tramwajów

niekorzystający z tramwajów

Korzystanie z MZK a zgoda na poprowadzenie 
linii tramwajowej

zdecydowanie nie nie raczej nie raczej tak tak zdecydowanie tak

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

codzienie kilka razy w 
tygodniu

kilka razy w 
miesiącu

raz w 
miesiącu lub 

rzadziej

Ogółem

3,86 3,64 3,58 3,29
3,73

4,62
3,86 3,96

2,96

4,04

Częstość korzystania z MZK a poziom akceptacji 
dla nowej linii

częstość korzystania z autobusu częstość korzystania z tramwaju

Im częściej pasażerowie korzystają z usług MZK (zwłaszcza z
tramwaju) tym większa jest akceptacja dla utworzenia
nowej linii – wśród pasażerów codziennie korzystających z
tramwajów średnia ocenia to 4,62 (w skali 1-6, gdzie 4
oznaczało umiarkowane przyzwolenie, a 5 przyzwolenie).
Korzystający z tramwajów widzą więcej argumentów za
uruchomieniem linii, niż argumentów przeciwnych (28,2%),
ale co piąta z tych osób (17,4%) dostrzega zarówno
argumenty za, jak i przeciw tej inwestycji.



Korzystanie z komunikacji miejskiej 
a akceptacja linii tramwajowej

• Wśród badanych 21,5% w ogóle nie korzysta ze środków komunikacji miejskiej. Dzieje się tak głównie dlatego, że 
korzystają z własnych środków transportu (65,4%). 

• Co dziesiąta z tych osób zadeklarowała brak potrzeby transportu (pokonują tylko małe odległości.

• Co dwunasta z tych osób uznała, że komunikacja jest zbyt droga, by mogły z niej skorzystać.

• Tylko 5,5% z osób, które nie korzystają obecnie z komunikacji miejskiej, nie robi tego z powodu układu sieci MZK (przystanków zbyt 
odległych od miejsca, w którym mieszkają lub do których chciałyby dojechać).

0,8

1,6

3,9

7,8

11,6

65,4

jakość komunikacji miejskiej (stan 
pojazdów, częstość kursów)

przystanki komunikacji miejskiej są zbyt 
odległe od miejsc, do których dojeżdżam

przystanki komunikacji miejskiej są zbyt 
odległe od mojego domu

komunikacja miejska jest zbyt droga

pokonuję tylko niewielkie odległości, nie 
potrzebuję transportu

inne środki są dla mnie wygodniejsze

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Co piąta z osób, które obecnie nie korzystają z komunikacji
miejskiej bierze pod uwagę, że mogłyby w przyszłości
korzystać z usług MZK.

Do skorzystania ze środków komunikacji miejskiej skłoniłyby
ich ceny, a nie rozwiązania dotyczące rozbudowy sieci. 26,4

58,5

15,1

zwiększenie gęstości sieci-więcej tras

inne rozwiązania cenowe (np. bilety czasowe)

poprawa jakości komuniacji miejskiej (stan pojazdów, częstość kursów)



Znajomość proponowanych tras
a akceptacja linii tramwajowej

Aż 69,8% badanych 
widziało wcześniej 

proponowane trasy linii 
tramwajowej.

20,7

34,5

44,8

Preferowane trasy przebiegu trasy tramwajowej

wariant 1 (Wierzbowa-Manhatan) wariant 2 (Rydygiera-Manhatan)

wariant 3 (Skłodowskiej_Curie-Olimpijska)

Wśród osób, które znają proponowane trasy – najbardziej
preferowana jest trasa w wariancie 3 (od ul. Olimpijskiej do
ul. Wierzbowej).22,1%

27,0%

8,5%

9,2%

8,0%

13,8%

20,9%

14,9%

20,0%

11,5%

20,7%

23,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

zna trasy

nie zna tras

Znajomość tras a poziom akceptacji

zdecydowanie nie nie raczej nie raczej tak tak zdecydowanie tak Poziom akceptacji inwestycji jest wyższy wśród osób, które
znają proponowany przebieg tras (prawie 60% z nich
akceptuje budowę linii tramwajowej).



Opinie o przebiegu linii tramwajowej

Chociaż większość badanych wskazuje na wariant III jako
preferowany, należy jednak zwrócić uwagę na kilka prawidłowości:
1. jest to wariant silnie preferowany przez mieszkańców ulic w

bezpośredniej bliskości pozostałych tras (I i II) – to oznacza, że
wyrażana przez nich akceptacja jest warunkowa (warunkiem jest
odsunięcie inwestycji od ich domów),

2. potwierdzeniem tej obserwacji jest to, że na wariant III
wskazywały szczególnie często te osoby, które są przeciwnikami
inwestycji (są niechętni, ale gdyby musiało do niej dojść wybraliby
wariant III),

3. głosy tej grupy bardzo silnie wpływają na ocenę atrakcyjności
wariantów, jeśli je pominąć, to warianty preferowane są w
następującej kolejności: II (47,3%), III (32%), I (20,7%).

11 11,4
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35,3
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wariant 2 (Rydygiera-Manhatan)

wariant 3 (Skłodowskiej_Curie-Olimpijska)
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wariant 1 (Wierzbowa-Manhatan)

wariant 2 (Rydygiera-Manhatan)

wariant 3 (Skłodowskiej_Curie-Olimpijska)

Największą akceptacją wśród mieszkańców mieszkających
wzdłuż planowanej trasy cieszy się wariant III, na drugim
miejscu akceptacją cieszył się wariant II, a na ostatnim
wariant I tras.
Jeśli jednak wziąć pod uwagę głosy tych, którzy są
szczególnie chętnie nastawieni do inwestycji („zwolennicy” i
„raczej przychylni”) to kolejność preferowanych wariantów
zmienia się:
1. na pierwszym miejscu ta grupa stawia wariant II (średnio

47,9% osób akceptujących inwestycję
2. na drugim - wariant III (średnio 32,6%)
3. na ostatnim – wariant I (średnio 19,5%)



Miejsce zamieszkania
a akceptacja linii tramwajowej

• Najbardziej pozytywnie (68,8%) do inwestycji
nastawieni są mieszkańcy osiedla mieszkający
w bezpośredniej bliskości trasy w wariancie III.
To ulice relatywnie słabo skomunikowane z
resztą miasta.
• Aż 72,3% mieszkańców tych ulic miało okazję zetknąć

się z planami tras.

• Jednocześnie jedna trzecia z tych mieszkańców wybrała
wariant III jako najlepszy.

• Najbardziej krytycznie do ewentualnej
inwestycji nastawieni są mieszkańcy ulic
leżących wzdłuż trasy w wariancie I (aż 45,8 %
badanych mieszkańców zdecydowanie
sprzeciwia się planowanej inwestycji).
• Jeśli zetknęli się z planami tras (62%) to na ogół

wskazywali jako optymalny wariant III trasy.

27,5% 29,2%
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Cechy społeczno-demograficzne
a akceptacja linii tramwajowej

•mężczyźni
•w wieku 18-34 lub 65+
•z wykształceniem co najmniej zawodowym 
•nie aktywni zawodowo (uczący się, emeryci, 

bezrobotni)
•bez dzieci w wieku szkolnym lub 

przedszkolnym
•rzadko korzystający ze środków komunikacji 

miejskiej

•mężczyźni
•w wieku 35-44 lata i 55+
•z wykształceniem średnim lub wyższym
•aktywni zawodowo
•nie korzystający lub korzystający ze 
środków komunikacji miejskiej bardzo 
rzadko

• mężczyźni
•w wieku 45-54 lata i 55-64 lata
•z wykształceniem zawodowym lub średnim
•aktywni zawodowo
•z dziećmi w wieku szkolnym lub przedszkolnym
•korzystający dość regularnie z tramwajów i 
rzadziej z autobusów

•kobiety 
•młodzi (do 34 roku życia)
•wykształcenie podstawowe lub zawodowe
•uczący się/aktywni zawodowo
•codziennie korzystający z MZK
•dorośli z dziećmi w wieku szkolnym lub 
przedszkolnym

zwolennicy raczej przychylni

przeciwnicyraczej przeciwni



Poziom mobilności
a akceptacja linii tramwajowej

• Nieznacznie większy poziom akceptacji dla
budowy nowej linii tramwajowej jest wśród osób,
których praca zawodowa nie wymaga
przemieszczania się poza zakład pracy w ciągu
dnia.

Aż 66,9% badanych 
to osoby aktywne 

zawodowo.

24,2%

25,6%

10,2%

7,9%

10,9%

5,1%

16,4%

19,5%

16,4%

19,1%

21,9%

22,7%
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wymaga przemieszczania się  w ciągu dnia

praca nie wymaga przemieszczania się poza zakład 
pracy w ciągu dnia

Mobilność a akceptacja dla inwestycji

zdecydowanie nie nie raczej nie raczej tak tak zdecydowanie tak

praca 31,6% z nich wymaga 
przemieszczania się w ciągu 

dnia

praca pozostałych (68,4%) nie 
wymaga przemieszczania się w 

ciągu dnia

42,6% - bardzo rzadko korzysta z MZK
33,3% - korzysta codziennie

35,7% - rzadko korzysta z MZK
47,6% - korzysta codziennie
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