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Termin 
 

 
13 kwietnia – 2 maja2017 r.  
 

 
 
Liczba 
uczestników 
 

 
1297 osób wypełniło ankietę internetową 
15 osób uczestniczyło w dyżurze konsultacyjnym 
4 osoby zgłosiły uwagi pocztą elektroniczną 

  
Organizatorzy 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  
we współpracy z Wydziałem Sportu i Turystyki 
 
 

 

 

Przebieg 
 

Harmonogram konsultacji społecznych 
-  12 kwietnia 2017 r. - początek konsultacji społecznych 
- 12 kwietnia - 2 maja 2017 r. - ankieta internetowa i zgłaszanie uwag 

pocztą elektroniczną 
-  25 kwietnia 2017 r. - dyżur konsultacyjny  
-  2 maja 2017 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
I. Dyżur konsultacyjny 
25 kwietnia 2017 r. o godz. 17:00 odbył się dyżur konsultacyjny 
w plenerze - przy stacji TRM zlokalizowanej na pl. Rapackiego 
(najczęściej wykorzystywana stacja roweru miejskiego). Uczestniczyło 
w nim ok. 15 osób. 
Uczestnicy spotkania wyrazili dwoje opinie na temat 
dotychczasowego funkcjonowania Toruńskiego Roweru Miejskiego 
oraz przedstawili propozycje dotyczące nowych funkcjonalności 
roweru, jak również lokalizacji stacji TRM. 
Największymi wadami obecnie funkcjonującego systemu okazały się: 
niezadowalający stan techniczny rowerów oraz kwestie związane 
z rejestracją (tylko poprzez stronę internetową) i obsługą terminali. 
Mieszkańcy zaproponowali usprawnienie systemu poprzez 
zastosowanie aplikacji mobilnej i prostszych w obsłudze terminali, 
dostosowanie infrastruktury rowerowej do potrzeb użytkowników 
oraz rozbudowanie sieci o dodatkowe stacje, jak również relokację 
kilku mniej popularnych stacji.    
W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Torunia oraz przedstawiciele 
Urzędu Miasta. 
Wszystkie uwagi oraz wspólne ustalenia zostały nagrane i następnie 
spisane przez urzędników. 
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II. Konsultacje internetowe 
Do 2 maja 2017 r. można było wypełnić ankietę internetową - 
wpłynęło 1 297 ankiet oraz przesłać uwagi pocztą elektroniczną - z tej 
możliwości skorzystały 4 osoby. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Akcja 
informacyjno
-promocyjna 

 

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

www.konsultacje.torun.pl)  
 informacje w mediach lokalnych  
 TORUN SMS 
 SMS wysłany do użytkowników TRM 

 
 

http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/
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Koszty Transport oraz rozłożenie namiotu: 220 zł 

 
 

Uwagi Podczas spotkania z mieszkańcami pojawiło się wiele uwag 
dotyczących dotychczasowego funkcjonowania, przyszłości oraz 
lokalizacji stacji Toruńskiego Roweru Miejskiego. Osoby, które nie 
mogły uczestniczyć w spotkaniu, miały możliwość przesłania uwag 
drogą elektroniczną – z takiej formy kontaktu skorzystało 
4 mieszkańców. Dodatkowo, dla wszystkich zainteresowanych 
tematem, dostępna była ankieta internetowa – wypełniło ją aż 1297 
osób. 
 
Szczegółowe zestawienie uwag i opinii oraz analiza ankiety 
internetowej znajdują się na kolejnych stronach. 
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I. Uwagi Odpowiedź 

1. Propozycja ustawienia stacji TRM w okolicach osiedla Winnica, np. przy Lidlu, 
ponieważ na odcinku prowadzącym przez Szosę Lubicką nie ma żadnej stacji. 
Można również przemyśleć dodatkową  lokalizację przy zjeździe na nowy most. 

Propozycja zostanie rozważona w procesie projektowania 
rozmieszczenia stacji na terenie miasta przy jednoczesnym 
uwzględnieniu czynników warunkujących zlokalizowanie stacji na 
danym terenie.  

2. Stacje: przy Reja oraz  na Placu Rapackiego w godzinach szczytu są oblegane i 
często nie można wypożyczyć roweru. Nowy operator powinien zapobiegać 
takim sytuacjom. 

Uwaga zostanie uwzględniona na etapie projektowania wielkości 
stacji. 

3. Można pomyśleć o zamontowaniu osłon na siodełka. 

 

Rower posiada standardowe wyposażenie, w skład którego nie 
wchodzi osłona siodełka. 

4. Brakuje stacji pomiędzy osiedlem Wrzosy a Placem Teatralnym. 

 

Propozycja zostanie rozważona w procesie projektowania 
rozmieszczenia stacji na terenie miasta przy jednoczesnym 
uwzględnieniu czynników warunkujących zlokalizowanie stacji na 
danym terenie.  

5.  Wydłużenie sezonu rowerowego, niekoniecznie, ale jeśli zdecydujemy się na ten 
krok, to należy zadbać o odśnieżanie oraz oczyszczanie ścieżek z piasku. 

Okres funkcjonowania systemu będzie wynikał z opracowywanej 
dokumentacji PFU 

6. Przydałaby się stacja w okolicy ul. Grunwaldzkiej albo św. Józefa. Zlokalizowane 
są tak liczne szkoły i wydaje się, że spora ilość osób mogłaby korzystać z 
rowerów. 
 

Propozycja zostanie rozważona w procesie projektowania 
rozmieszczeniastacji na terenie miasta przy jednoczesnym 
uwzględnieniu czynników warunkujących zlokalizowanie stacji na 
danym terenie. 
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7. Można dodać stację przy szkole salezjańskiej na Wrzosach.  Skorzystałyby  z niej 
chętnie osoby, które poruszają się liniami: 10 i 12. Takie rozwiązanie mogłoby 
przyczynić się znacznie do rozładowania natężenia ruchu na tym osiedlu. 

 

Propozycja zostanie rozważona w procesie projektowania 
rozmieszczenia stacji na terenie miasta przy jednoczesnym 
uwzględnieniu czynników warunkujących zlokalizowanie stacji na 
danym terenie. 

8. Można pomyśleć o dodatkowej stacji na ul. Zbożowej albo w okolicy. 

 

Propozycja zostanie rozważona w procesie projektowania 
rozmieszczenia stacji na terenie miasta przy jednoczesnym 
uwzględnieniu czynników warunkujących zlokalizowanie stacji na 
danym terenie.  

9. Istnieje duża potrzeba rozbudowy stacji TRM na lewobrzeżu: Stawki, Podgórz, 
Czerniewice, Rudak. Obecnie mamy tam tylko dwie stacje: na Hallera i przy 
Dworcu Głównym PKP, a to zdecydowanie za mało dla tego intensywnie 
rozwijającego się obszaru. 

Propozycja zostanie rozważona w procesie projektowania 
rozmieszczenia stacji na terenie miasta przy jednoczesnym 
uwzględnieniu czynników warunkujących zlokalizowanie stacji na 
danym terenie. 

10. Wykorzystanie aplikacji mobilnej do obsługi TRM to doskonały pomysł. Znacznie 
ułatwiłoby to korzystanie z tego systemu. 

Projektowany system zostanie wyposażony w aplikacje mobilną.  

11 Zdarza się, że rowery nie wpinają się dobrze i system nalicza dodatkową opłatę, 
którą trzeba później reklamować. Jest to bardzo problematyczne. 

Weryfikację poprawności naliczania opłat i zwrotu rowerów 
będzie możliwa dzięki aplikacji mobilnej 

12. Należy poprawić stan techniczny rowerów i zadbać o ich serwisowanie na 
bieżąco. 

 

Zasady serwisowania oraz wymogi techniczne dot. rowerów i 
stacji zostaną określone w specyfikacji przetargowej. 

13. Przy stacji rowerowej powinna znajdować się pompka oraz podstawowe 
narzędzia do ewentualnych drobnych napraw. 

Na terenie miasta znajduje się 5 stacji naprawy rowerów.  
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14. Dobrym pomysłem jest uruchomienie aplikacji, przy pomocy której będzie można 
zgłaszać uwagi czy usterki związane z rowerami. 

Projektowany system zostanie wyposażony w aplikacje mobilną 
za pomocą której będzie możliwość zgłaszania usterek.  

15. Rowery mogłyby posiadać różne rozmiary – przystosowane dla różnych grup 
wiekowych. 

 

Rower miejski jest rowerem standaryzowanym przeznaczonym 
dla szerokiego grona odbiorców. Rozważane jest opcjonalne 
wyposażenie w rowery dla dzieci czy tandemy.  

16. Propozycja, aby czas bezpłatnego korzystania z roweru wydłużyć do 30 minut. 
Zwiększyłoby to udział w TRM seniorów oraz rodzin z dziećmi, dla których 20 min 
to za krótki czas aby przemieścić się z jednej stacji do drugiej. 

Zasady odpłatności nie zostaną zmienione i w nowym systemie 
nadal 20 min będzie bezpłatne.  

17. W wybranych lokalizacjach można zamieścić rowery dwuosobowe. Rozważane jest opcjonalne wyposażenie stacji w rowery dla 
dzieci czy tandemy. 

18. Problematyczna jest kwestia pozostawienia roweru na wybranej stacji, gdy zajęte 
są wszystkie miejsca. Dobrze byłoby rozwiązać ten problem. 

W projektowanym systemie rozwiązana zostanie kwestia 
problemu zwrotu rowerów w przypadku zapełnienia stacji.  

19. Propozycja doposażenia rowerów w dodatkowe elementy do przewożenia dzieci, 
np. uproszczone siedziska. Przydałaby się także aplikacja, przy pomocy której 
można by sprawdzić jakie doposażenie posiada rower w określonej lokalizacji. 
 

Rower miejski jest rowerem standaryzowanym przeznaczonym 
dla szerokiego grona odbiorców.  

Rozważane jest opcjonalne wyposażenie w rowery innego typu 
min. umożliwiające przewóz dzieci. 

System będzie miał możliwość wypożyczenia rowerów poprzez 
aplikacje mobilną. Wymogi dot. funkcjonalności aplikacji zostaną 
zawarte w specyfikacji przetargowej. 
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20. Aplikacja, która umożliwiałaby rezerwację rowerów. 

 

Projektowany system zostanie wyposażony w aplikacje mobilną. 
Rozważane jest zastosowanie różnych udogodnień 
usprawniających wypożyczanie rowerów. 

21. Prośba o rozważenie kwestii abonamentu za wypożyczenia rowerów na dłuższy 
okres czasu. 

 

Propozycja zostanie rozważona na etapie przygotowywania 
dokumentacji PFU. 

22. Nowy operator powinien zadbać o przeglądy rowerów. Za niedotrzymanie 
warunków umowy powinna być naliczana kara. 

Zasady serwisowania oraz wymogi techniczne dot. rowerów i 
stacji zostaną określone w specyfikacji przetargowej. 

23. Aplikację mobilna można zintegrować z karta miejską. 

 

Projektowany system zostanie wyposażony w aplikacje mobilną. 
Wymogi dot. funkcjonalności aplikacji zostaną zawarte w 
specyfikacji przetargowej. 

24. Można rozważyć przeniesienie stacji z ul. Piłsudskiego w kierunku Bydgoskiego 
Przedmieścia. 

 

Propozycja zostanie rozważona w procesie projektowania 
rozmieszczenia stacji na terenie miasta przy jednoczesnym 
uwzględnieniu czynników warunkujących zlokalizowanie stacji na 
danym terenie. 

25. Można rozważyć instalacje stacji w okolicach Portu Drzewnego. 

 

Propozycja zostanie rozważona w procesie projektowania 
rozmieszczenia stacji na terenie miasta przy jednoczesnym 
uwzględnieniu czynników warunkujących zlokalizowanie stacji na 
danym terenie. 

26. Dostosowanie stacji, głównie ekranów dotykowych, do warunków pogodowych 
(ostre słońce, deszcz) i instalacja systemu głosowego. 

 

Wymogi techniczne dla stacji zostaną określone w specyfikacje 
przetargowej.  
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27. Przydałaby się opcja, z której korzystać mogliby turyści i osoby, które 
przyjeżdżają  do Torunia (opłata na miejscu, bez konieczności rejestracji w 
systemie). 

Uwaga zostanie uwzględniona na etapie przygotowywania 
dokumentacji projektowej.  

28. Propozycja instalacji systemu do montażu własnego fotelika dla dziecka. 

 

Rower miejski jest rowerem standaryzowanym przeznaczonym 
dla szerokiego grona odbiorców.  

Rozważane jest opcjonalne wyposażenie w rowery innego typu 
min. umożliwiające przewóz dzieci. 

 

29. Propozycja, aby stacje miały kształt piernika, głównie w centrum. Mogłyby one 
być połączone z systemem zintegrowanej informacji o komunikacji i przebiegu 
dróg rowerowych. 

Uwagi dot. wyglądu stacji zostaną przeanalizowane na etapie 
przygotowywania dokumentacji projektowej. W związku z 
zabytkowym charakterem miasta wygląd stacji zostanie 
skonsultowany z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 

Sprawdzenia wymaga możliwość połączenia TRM z systemem 
zintegrowanej informacji o komunikacji i przebiegu dróg 
rowerowych. 

30. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, należy zainstalować odblaski na rowerach. 
 

Wymogi techniczne dot. rowerów zostaną określone w 
specyfikacji przetargowej. 

31. Propozycja instalacji miejsca na bidon. 

 

Rower miejski jest rowerem standaryzowanym przeznaczonym 
dla szerokiego grona odbiorców.  

Wymogi techniczne dla roweru zostaną określone w specyfikacji 
przetargowej.  
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32. Obok stacji warto zamontować się automat, w którym za drobna opłatą można 
by zakupić elementy i odzież odblaskową. 

System roweru Miejskiego nie przewiduje takich możliwości 

33. Należałoby wziąć pod uwagę lokalizacje stacji TRM przy planowanych stacjach 
Park&Ride (Dziewulskiego, Okrężna, Olimpijska) oraz w okolicach Portu 
Drzewnego 

Propozycja zostanie rozważona na etapie przygotowywania 
dokumentacji PFU. 

II. Uwagi przesłane droga mailową Odpowiedź 

1. System informatyczny: 

- warto połączyć wynajem roweru z automatycznym generowaniem szyfrów (lub 
numerów w przypadku wielokrotnego wypożyczenia) do blokad (aktualnie trzeba 
dwukrotnie się logować) 

- warto wprowadzić pop-upy informujące o błędach z podanymi kodami błędów 
lub wyjaśnieniem (celem zgłoszenia do BOK). Przykład: ktoś źle wprowadził rower 
do stacji i po formalnym wypożyczeniu nie można go wyjąć. W tym momencie 
powinien się pojawić pop-up: Rower błędnie zaparkowany. Wybierz inny lub 
zgłoś do BOK (+ możliwość zgłoszenia tego przez system, bez konieczności 
dzwonienia) 

- FAQ: z informacjami np. co zrobić, gdy wszystkie miejsca są zajęte i nie ma jak 
zaparkować roweru. Kiedyś tak miałem, przytroczyłem rower do stacji i 
napisałem maila (+ foto w załączniku). Odpisali mi, że trzeba smsa wg wzoru 
napisać. Ale to powinno być wiadome od razu:) 

- przydałaby się aplikacja, pokazująca ile jest na danej stacji rowerów, ile 
prawidłowo zaparkowanych, etc. - można wtedy oszacować, czy warto do niej 

Uwagi zostaną uwzględnione na etapie przygotowywania 
dokumentacji projektowej i specyfikacji przetargowej.  
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iść, czy jednak szukać alternatywy 

2.  sprzęt 

- stacje powinny być na stałe przytwierdzone do chodnika (tak jak w Bydgoszczy). 
Obecnie, przy źle wprowadzonym rowerze, który nie chce wyjść ze stacji, 
dochodzi do szarpania całą kontrukcją 

- regularny (min, 1/m-c) serwis rowerów. Od początku tego sezonu nie trafiłem 
roweru z działającymi światłami, a często jeżdżę po zmroku. Kiedyś nawet 
pytałem patrol policji, kto ponosi odpowiedzialność za brak świateł (bo wsiadając 
na rower zawieram umowę z TRM, zatem TRM powinien mi dostarczyć działający 
w 100% sprzęt), ale nie umieli mi jednoznacznie odpowiedzieć.  

- poza światłami: często hamulce nie spełniają standardów oraz brakuje 
smarowania łańcuchów, czyszczenia łożysk i regulacji przerzutek 

Uwagi dot. montażu stacji oraz serwisowania rowerów zostaną 
uwzględnione na etapie przygotowywania dokumentacji 
projektowej. Wymogi techniczne dot. montażu stacji zostaną 
określone w specyfikacji przetargowej. 

3. BOK 

- obecnie praktycznie nic nie mogą. Ilekroć zawieszał się system ich porady 
ograniczały się do działań quazi magicznych - proszę zresetować stację. I tyle. 
Tyle, że nieskuteczne 

Uwagi zostaną uwzględnione na etapie przygotowywania 
dokumentacji PHU i specyfikacji przetargowej. 

4. design 

- o gustach się nie dyskutuje, ale moim zdaniem design TRM jest bardzo 
niedzisiejszy - zarówno paleta barw (mogłyby nawiązywać do barw miasta lub 
województwa) jak i estetyka stacji i rowerów - odłażące folie, rdzewiejące 
elementy, niekompletne wyposażenie (np. rozwalone dzwonki) - każdy taki 
element to wizytówka miasta, które daje taki sprzęt w użytek mieszkańcom i 

Uwagi dot. wyglądu stacji i rowerów zostaną uwzględnione na 
etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. W związku z 
zabytkowym charakterem miasta wygląd stacji i rowerów 
zostanie skonsultowany z Miejskim Konserwatorem Zabytków.  
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gościom. Dlatego warto te wizytówki dopieścić:) 

5. Witam Stacja rowerowa powinna znajdować się przy zespołach edukacyjnych 
przyul. Batorego 39. Znajduje się tu wydział UMK Politologii ,7 liceum 

ogólnokształcące,  gimnazjum i szkoła zawodowa BLOK. Młodzież bardzo chętnie 
by korzystała z takiej stacji rowerowej. Ponadto okolica ww. stacji jest 

wysoce zurbanizowana, posiada duże skupisko zabudowy wielorodzinnej 

powyższe argumenty uzasadniają rozbudowę stacji o dodatkowe jednostki 

rowerowe. 

Propozycja zostanie rozważona w procesie projektowania 
rozmieszczenia stacji na terenie miasta przy jednoczesnym 
uwzględnieniu czynników warunkujących zlokalizowanie stacji na 
danym terenie. 

6.  Rower powinien być jedną całością, tzn. aby nie było możliwości wyciągnięcia 
siodełka, odpięcia lampy itp. 

Wymogi techniczne dla roweru zostaną określone w specyfikacji 
przetargowej. 

7. Rower powinien wypinać się tak jak np. to widać na filmie UMT bo wówczas nie 
trzeba cofać się ze stacji do roweru. Mechanizm powinien być np. z tyłu roweru i 
jak widzę że coś nie tak, to wpinam rower z powrotem – nie ma wówczas 
biegania od stacji do roweru, od roweru do stacji. 

System ma umożliwiać wypożyczanie rowerów poprzez aplikacje 
mobilną i wówczas nie będzie konieczności przemieszczania się 
pomiędzy rowerem a terminalem stacji. Wymogi dot. 
funkcjonalności systemu zostaną zawarte w specyfikacji 
przetargowej. 
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8. Stacje powinny być na bieżąco monitorowane aby nie powtarzały się sytuacje że 
ciągle na tych samych stacjach brakuje rowerów, tzn. mieszkaniec podchodzi i 
zastaje pustą stację, bez żadnego roweru. 

Uwaga zostanie uwzględniona. Zasady realokacji rowerów 
zostaną określone w specyfikacji przetargowej. 

9. Stacje winny być na bieżąco monitorowane czy rowery które są dostępne są 
sprawne technicznie – bo teraz niestety zdarza się że rower nie ma powietrza, że 
łańcuch spadł, a notorycznie jest problem że jest dostępny jeden rower na stacji 
a niestety nie można go wypiąć. Dlatego wydaje się słuszne, aby stacje były 
monitorowane nie tylko elektronicznie ale również fizycznie, przez pracowników 
obsługujących TRM. 

Uwaga zostanie uwzględniona. Zasady serwisowania rowerów 
zostaną określone w specyfikacji przetargowej. 

10. Stacje powinny być zadaszone  - ochrona przed mokrymi siodełkami, rączkami 
przy kierownicy. 

 

System roweru miejskiego nie przewiduje zadaszenia stacji. 

11. Rowery powinny mieć mechanizm na którym widać ile czasu już jedziemy, jaki 
jest koszt oraz właściwą datę i godzinę. 

 

Wymogi techniczne dla roweru zostaną określone w specyfikacji 
przetargowej. 
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12. Warto pomyśleć o nakładce na siodełko którą można byłoby zdejmować przed 
jazdą. 

 

Rower posiada standardowe wyposażenie, w skład którego nie 
wchodzi osłona siodełka. 

13. Brakuje stacji na ulicy Wojska Polskiego, doskonałą lokalizacją wydaje się 
kwadrat kompleksu sklepów przy ul. Wojska Polskiego 43. 

 

Propozycja zostanie rozważona w procesie projektowania 
rozmieszczenia stacji na terenie miasta przy jednoczesnym 
uwzględnieniu czynników warunkujących zlokalizowanie stacji na 
danym terenie. 

14. Brakuje połączenia w rejonie tzw. Garbatego Mostka, skąd można dojechać tak 
naprawdę w każdym kierunku Miasta. 

 

Propozycja zostanie rozważona w procesie projektowania 
rozmieszczenia stacji na terenie miasta przy jednoczesnym 
uwzględnieniu czynników warunkujących zlokalizowanie stacji na 
danym terenie. 

15. Korzystając z okazji konsultacji społecznych w sprawie Toruńskiego Roweru 
Miejskiego chciałbym zasugerować zmianę lokalizacji stacji nr 20 na ul. 
Tujakowskiego. Jest to jedna z tych stacji, z których korzystam najczęściej, 
aczkolwiek jej dokładne położenie jest w mojej ocenie dalekie od optymalnego. 
Zgodnie z zaleceniami "The Bike-share Planning Guide" stworzonymi przez 
Institute for Transportation& Development Policy optymalna, przeciętna 
odległość piesza do stacji powinna wynosić do 300 metrów. Według "Koncepcji 
rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023" optymalna 
odległość pomiędzy stacjami w centrum powinna wynosić 250 metrów. W 
związku z tym, aby zdecydowanie powiększyć obszar zasięgu pieszego dla stacji 
postuluję przeniesienie jej na północno-wschodni róg ul. Moniuszki i Mickiewicza 

Propozycja zostanie rozważona w procesie projektowania 
rozmieszczenia stacji na terenie miasta przy jednoczesnym 
uwzględnieniu czynników warunkujących zlokalizowanie stacji na 
danym terenie. 
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(załącznik a0.jpg). W lokalizacji Tujakowskiego/Mickiewicza obszar zasięgu 
pokrywa się częściowo z obszarem zasięgu stacji położonych przy Pl. Rapackiego, 
Rynku Staromiejskim i Wałach gen. Sikorskiego (załącznik a1.jpg). Dodatkowo w 
dużej części obejmuje tereny zielone pomiędzy Al. Jana Pawła II, a ul. 
Tujakowskiego/Al. 500-lecia oraz rozjazdy tras przelotowych Torunia. Obszary te 
pozbawione są funkcji usługowych i mieszkalnych, które mogłyby by być 
docelowymi punktami podróży użytkowników roweru miejskiego. Alternatywna 
lokalizacja na rogu Moniuszki i Mickiewicza w zasięgu 300 metrów obejmuje 
znacznie więcej zabudowy mieszkaniowej (w tym osiedle ZUP-u) oraz usług. Zysk 
pokrycia netto jest bardzo wyraźny (załącznik a2.jpg) 
 
Praktycznie cały kwartał zabudowy 
Mickiewicza/Tujakowskiego/Słowackiego/Moniuszki zajmują domy studenckie, 
więc przeniesienie stacji w obrębie tego kwartału nie pogorszyłoby dostępności 
stacji dla studentów. Duża część użytkowników tej stacji to studenci oraz 
pracownicy Wydziału Matematyki i Informatyki, gros wypożyczających wybiera 
kierunek zachodni w stronę uniwersytetu, zatem przeniesienie stacji odbyłoby 
się z korzyścią również i dla nich. W bezpośrednim sąsiedztwie tej lokalizacji 
znajduje się również gmach delegatury Urzędu Wojewódzkiego i obiekty 
sportowe Liceum nr I, a w promieniu 300 metrów również Ogród Zoobotaniczny. 
Biorąc pod uwagę fakt, że jest to jedna z najpopularniejszych stacji przeniesienie 
jej w potencjalnie atrakcyjniejsze miejsce wymusiłoby także powiększenie stacji 
aby zaspokoić zwiększony popyt.  
 
Dziękuję za możliwość zgłoszenia swojego wniosku w konsultacjach w sprawie 
Toruńskiego Roweru Miejskiego. 
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Analiza ankiety na temat przyszłości Toruńskiego Roweru 
Miejskiego 

 
 
W ramach przygotowywania koncepcji systemu dla Toruńskiego Roweru Miejskiego, który zostanie 
wprowadzony od 2018 r. stworzono ankietę, która była ogólnodostępna na stronie: 
https://www.arcgis.com/, w terminie do 14 kwietnia do 2 maja 2017 r. 

 
Informacja o możliwości wypełnienia ankiety została przekazana przez aktualnego operatora drogą 
mailową do wszystkich użytkowników TRM oraz do mieszkańców za sprawą informacji prasowej. 
Odpowiednia informacja była również dostępna na oficjalnej stronie poświęconej konsultacjom 
społecznym oraz stronie Urzędu Miasta Torunia. 
 
 

 

  

https://www.arcgis.com/


 
 

  18 
 

Dane ogólne 
 

Otrzymano 1297 ankiet, które poddane zostały analizie. Wielkość próby badawczej  pozwala na 
stworzenie diagnozy dotychczasowego funkcjonowania TRM i zaplanowanie nowego systemu. 

 

Struktura wiekowa i podział wg płci 
 

 

 

Największą grupę respondentów stanowiły osoby młode,  w wieku produkcyjnym (25-34 lata). Drugą 
w kolejności – 15-24-latkowie, natomiast trzecią – osoby w wieku 35-44 lat.  
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Większość respondentów stanowili mężczyźni (738 osób), nieco mniejszą grupę kobiety (559 osób).  
Rozkład ten pokrywa się w znacznym stopniu z tym, który zaobserwowano podczas ostatnich 

pomiarów ruchu (wówczas 36% respondentów stanowiły kobiety). 

 

 

108 osób niebędących klientami wypełniło ankietę. Dobór próby pozwala określić, jakie czynniki 
zniechęcają potencjalnych użytkowników do korzystania z aktualnego systemu.  
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Analiza części ankiety dedykowanej osobom, które nie są 
klientami TRM 

 

 

Na pytanie „Z jakiego pododu nie korzystasz z TRM?”, większość osób odpowiedziała, iż powodem 
jest brak stacji rowerowej w rejonie zamieszkania. Drugim co do  ważności motywem okazało się 

posiadanie i satysfakconujące użytkowanie własnego roweru. Jako trzeci powód respondenci podali, 
że ich cele podróży znajują się w rejonie gdzie nie ma stacji rowerowych. Tylko mała grupa osób 

zadeklarowała, iż problem stanowi obsługa systemu lub stan techniczny roweru (ocena stanu 
technicznego rowerów w przypadku tej grupy nie jest miarodajna, gdyż opiera się ona jedynie na 

powierzchownym osądzie; stan techniczy mogą właściwie ocenić osoby, które korzystały z TRM). W 
kontekście tych wyników, korzystnym wydaje się przeprowadzenie analizy porównawczej gęstości 

zaludnienia oraz miejsc, w których zlokalizowane są stacje TRM. 
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Respondenci byliby skłonni skorzystać z TRM, gdyby w rejonie ich przemieszczania się zlokalizowane 
były stacje rowerowe. 

 
Analiza części dedykowanej osobom będących 

użytkownikami TRM  
 

 

 

 

Większość respondentów zadeklarowała, iż posiada własny rower. Odpowiedź na to pytanie łamie 
zatem stereotyp, iż rower publiczny służy jedynie osobom, które nie posiadają roweru.  
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Korzystanie z roweru miejskiego nie wymusza sztywnych reguł użytkowania (posiada elastyczną 
formułę), jak również nie generuje dodatkowych kosztów związanych z serwisowaniem czy 

ewentualną kradzieżą.  

 

 

Większość użytkowników stan techniczny rowerów oceniła jako średni. Wynik w sposób oczywisty  
sugeruje, że należy zadbać o jego poprawę. 

 

 

 

 

Wśród wad technicznych użytkownicy TRM najrzadziej wymieniali ramę, najczęściej zaś pedały, 
korbę, przerzutki oraz siodełko. Dane takie świadczą, iż rowery posiadają trwałą konstrukcję, a 
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uszkodzeniom ulegają elementy, które szybko się zużywają przy częstych wypożyczeniach. Wady 
techniczne mogą wynikać również ze sposobu serwisowania oraz braku bieżącej wymiany 

uszkodzonych elementów.  

 

Procedura wypożyczania rowerów jest bardzo długa i mało wygodna w porównaniu do najlepszych 
praktyk w Polsce i na świecie. Torunianie są tego świadomi, na co wskazuje przewaga odpowiedzi:  

średnia oraz niekomfortowa procedura wypożyczenia rowerów.  

 

 

 

Mimo wad, ogólny poziom satysfakcji z obecnego TRM jest dobry. Stanowi to przesłankę, iż należy 
rozwijać zarówno system, jak również samą sieć rowerową.  
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Wśród głównych wad TRM użytkownicy najczęściej wymieniali jakość terminali. Na kolejnych 
miejscach znalazły się: zbyt mało stacji rowerowych, zły stan techniczny rowerów, brak aplikacji 
mobilnej oraz często spotykane puste stacje. Warto również zauważyć, iż ponad 300 osób jako 

problem określiło brak możliwości pozostawienia roweru na czas zakupów. 

 

 

 

 

 

Największą zaletą TRM jest 20 darmowych pierwszych minut (ponad 1000 osób). Na dalszych 
miejscach znalazły się: lokalizacja stacji względem celów i źródeł podróży, prosta, szybka i 
niezawodna procedura wynajmu roweru oraz zgodność lokalizacji stacji z celami podróży. 
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Stacje, z których najczęściej korzystają użytkownicy TRM zlokalizowane są w centrum oraz okolicach 
miasteczka akademickiego. Wynik ten pokrywa się z danymi wypożyczeń z 2016 r. 

 

 

 

 

Najwięcej osób, które wypełniły ankietę zadeklarowało, że korzysta z TRM 1-5 razy w tygodniu. Drugą 
grupę  stanowili użytkownicy wypożyczający rower raz na dwa tygodnie. Analiza tych odpowiedzi 
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wskazuje, że spora grupa osób, które wzięły udział w badaniu to doświadczeni użytkownicy roweru 
miejskiego, predysponowani do wyrażania opinii na jego temat.  

 

Tylko10 % użytkowników zadeklarowało, że korzystałoby równie często z TRM w miesiącach 
zimowych. Należy rozważyć czy wydłużenie okresu użytkowania roweru miejskiego znajduje 

uzasadnienie. 

 

 

 

 

Propozycja wprowadzenia rowerów nietypowych ma niemal taką sama ilość  ma zwolenników co 
przeciwników. Można zatem wnioskować, iż usługa ta pełnilaby raczej rolę wizerunkową, niż 

funkcjonalną. 
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Największym zainteresowaniem wśród respondentów cieszył się rower dwuosobowy typu tandem. 
Drugim pod względem popularności był rower elektryczny. Trzeci typ wskazywany przez 

ankietowanych stanowiły przyczepki/foteliki do przewozu dzieci.  

 

 

 

Zdecydowana więszość użytkowników TRM nie jest zainteresowana długotermonowym wynajmem 
roweru.  
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89% respondentów deklaruje posiadanie telefonu typu smart fon. Spośród nich aż 94% chciałoby 
mieć możliwość wypożyczenia  roweru  za pomocą telefonu, np. skanując tzw. QR-kod. Stanowi to 

silną przesłankę, aby wprowadzić taką możliwość, przy czym należy również zachować inne warianty 
wynajmów – dla osób, które nie korzystają z aplikacji mobilnych. 
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Ponad 53% respondentów deklaruje zainteresowanie funkcją pozostawienia roweru poza stacją, 
mimo konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty (średnio wynosi ona 4,52 PLN). Tylko 25 % 

respondentów nie jest zainteresowanych taką usługą. 
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Uzyskane sugestie lokalizacji 
 

Każdy respondent mógł wskazać jedno miejsce, gdzie jego zdaniem powinna powstać stacja TRM. 
Poszczególnym odpowiedziom przypisana jest jedna kropka na mapce. Dla poprawy czytelności 
dodano również zabarwienie ilustrujące ilość uzyskanych sugestii. Druga mapka przypomina, gdzie 
dziś znajdują się stacje TRM. 

 

 

Punkty wskazane przez respondentów jako brakujące w systemie i gęstość występowania sugestii 
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Aktualne stacje TRM a gęstość występowania sugestii o nowe stacje 

 

Mapki bardzo dokładnie wskazują na, zdiagnozowane już na etapie prac planistycznych, braki 
dotyczące lokalizacji poszczególnych stacji, m.in.: na Bydgoskim Przedmieściu, Chełmińskim 
Przedmieściu, osiedlu JAR, na Skarpie, Podgórzu,  Stawkach oraz w mniejszym stopniu – Kaszczorku. 

Osobnego potraktowania wymaga również ścisłe centrum Torunia, gdzie można przemyśleć 
zastosowanie innych rozwiązań technicznych. 
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Podsumowanie 
 

 
Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości Toruńskiego Roweru 
Miejskiego, które odbywały się w terminie od 13 kwietnia do 2 maja 2017 
roku, dały mieszkańcom możliwość wyrażenia swojej opinii na temat 
funkcjonowania dotychczasowego systemu oraz zaproponowania 
udoskonaleń i zmian, które znajdą zastosowanie w przyszłości. 
Dodatkowo, użytkownicy TRM mogli wskazać lokalizacje, w których 
powinny znaleźć się stacje rowerowe. Zgłoszone przez nich propozycje 
posłużą do zaprojektowania nowej, rozbudowanej sieci roweru 
miejskiego w Toruniu. 
 
Podczas konsultacji 1297 osób wypełniło ankietę internetową, 
15 uczestniczyło w dyżurze konsultacyjnym, 4 nadesłały swoje opinie 
pocztą elektroniczną. Wszystkie uwagi, opinie, sugestie zostały zebrane, 
ujęte w tabeli i przeanalizowane zarówno pod kątem funkcjonalności 
dotychczasowego systemu, jak również w kontekście jego przyszłości 
i wykorzystania przez teraźniejszych oraz przyszłych użytkowników. 
 
Kluczowe wnioski zostały ujęte w formie graficznej na następnych dwóch 
stronach raportu. 
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Celem zwiększenia ilości użytkowników TRM należy rozbudować sieć i zwiększyć 
ilość stacji. Preferowane lokalizacje:
• Bydgoskie Przedmieście
• Chełmińskie Przedmieście
• Osiedle tzw. JAR
• Podgórz
• Skarpa
• Stawki

Należy zadbać o stan techniczny rowerów oraz ich bieżące serwisowanie
• Częstsza wymiana i serwisowanie elementów, które szybko się zużywają (pedały, 

przerzutki, oświetlenie, hamulce, dzwonek)

Należy uprościć procedurę wypożyczeń i zadbać  o jakość terminali
• Prosta i szybka rejestracja
• Możliwość wypożyczeń bez rejestracji
• Aplikacja mobilna
• Możliwość pozostawienia roweru na  czas zakupów
• Stojaki rowerowe poza stacją

Najważniejsze wnioski uzyskane z procesie konsultacji
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Wprowadzenie rowerów 
nietypowych (tandem, cargo, rowerki 
i foteliki dla dzieci)

Możliwość pozostawienia roweru w 
dowolnym miejscu

Wydłużenie sezonu rowerowego

Rozwiązania, które wymagają dodatkowej 
analizy
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Załączniki 

 
Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  
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Załącznik nr 1  
Informacje w mediach lokalnych 

Informacje na stronietorun.pl, 13 kwietnia  2017 r. 
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Informacje na stronie konsultacje.torun.pl, 12 kwietnia 2017 r. 

 

 

Cały tekst: 

Toruński Rower Miejski od 2018 r.  

Zapraszamy do udziału w konsultacjach  społecznych dotyczących funkcjonowania 
Toruńskiego Roweru Miejskiego od 2018 roku oraz lokalizacji stacji na terenie Torunia. 

System Toruńskiego Roweru Miejskiego (TRM), który działa od kwietnia 2014 roku, stanowi 
coraz bardziej istotny element transportu miejskiego. W momencie uruchomienia liczył 12 
stacji rowerowych oraz 120 rowerów. W roku 2015 powiększył się do 28 stacji, a od  2016 
roku miłośnicy dwóch kółek mają do dyspozycji ponad 300 rowerów w 30 stacjach 
rozlokowanych na terenie całego miasta. 
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Mapka rozmieszczenia stacji TRM na obszarze miasta. 

Torunianie chętnie korzystają z roweru miejskiego. W pierwszym roku działania (2014) 
rowery wypożyczono w sumie 38 254 razy. W roku 2016 było to aż 182 000 razy. Widać 
wyraźnie, że zwiększenie ilości stacji spowodowało wzrost efektywności wykorzystania 
rowerów oraz wzrost ilości wypożyczeń. 
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Wypożyczenia rowerów miejskich w latach 2014-2016 

Jak działa dziś TRM? 
Aby zostać klientem TRM wystarczy zarejestrować się na stronie www.trm24.pl. 
Jednorazowa opłata rejestracyjna dla nowych użytkowników wynosi 20 zł (jest ona zwracana 
w momencie wyrejestrowania się z systemu), pozostałe stawki zależne są od czasu 
wypożyczenia (patrz cennik opłat), przy czym darmowe przejazdy (do 20 minut od 
wypożyczenia) to prawie 80% wszystkich wynajmów. 

Rower można wypożyczyć i oddać na dowolnej stacji. Zostały one zlokalizowane w miejscach 
ogólnodostępnych o dużym natężeniu ruchu (zintegrowanych z komunikacją zbiorową), na 
trasach stałych przejazdów torunian wytypowanych w trakcie konsultacji społecznych. 
Dodatkowo odległość pomiędzy nimi została ustanowiona w taki sposób, aby jak najwięcej 
użytkowników mogło korzystać z rowerów bezpłatnie - czyli do 20 minut jazdy. Specjalny 
system informatyczny dba o autoryzację oraz rozliczenie czasu jazdy. Jeśli przekroczymy 
darmowe 20 minut, system pobierze opłatę, która będzie rosnąć w miarę upływu czasu. 

Przykład: 
Jeśli studenci mieszkający w domach studenckich na ul. Mickiewicza chcą dojechać do 
Biblioteki Uniwersyteckiej to wypożyczają rowery na stacji nr 20 (ul. Mickiewicza / ul. 
Tujakowskiego) i po skończonej jeździe oddają na stacji nr 6 (ul. Gagarina - Biblioteka UMK). 
Jeśli zdążą przejechać ten dystans w 20 minut to korzystanie z roweru nic nie będzie ich 
kosztowało. 

 

Nowa jakość roweru miejskiego od 2018 roku! 
Wykonawcy działający w tym segmencie rynku prześcigają się w oferowaniu innowacyjnych 
rozwiązań. Zmieniają się nie tylko same rowery, ale przede wszystkim narzędzia ułatwiające 
ich wypożyczanie. Aplikacje na smartfony, kody QR, karty zbliżeniowe - to tylko część 
propozycji ułatwień w dostępie do rowerów. W Krakowie od niedawna funkcjonuje 
najbardziej innowacyjne rozwiązanie oferujące mieszkańcom system 4. generacji. Przykład 
działania takiego systemu można zobaczyć na filmie dostępnym na kanale Youtube. 

Projektując funkcjonowanie roweru miejskiego od 2018 roku w Toruniu opieramy się na 
doświadczeniu profesjonalistów, ale chcemy też poznać opinie i oczekiwania mieszkańców 
Torunia. W ramach tych konsultacji prosimy więc o torunian o przedstawienie swoich 
pomysłów na ulepszenie TRM oraz propozycji dotyczących lokalizacji stacji rowerowych. 

Ważne terminy i działania: 

• Do 2 maja 2017 r. dostępna jest ankieta internetowa przeznaczona zarówno dla 
użytkowników Toruńskiego Roweru Miejskiego, jak również osób, które do tej pory nie miały 
styczności z tym programem. 

http://www.trm24.pl/
https://www.trm24.pl/cennik.html
https://www.youtube.com/watch?v=S2F9jgLGfjs&t
https://survey123.arcgis.com/share/d79c20080af147b2bf3e2afd27e90a88
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• 25 kwietnia 2017 r. o godzinie 17.00 - organizujemy dyżur konsultacyjny w plenerze - 
przy stacji TRM zlokalizowanej na pl. Rapackiego (najczęściej wykorzystywana stacja roweru 
miejskiego) 

Dane pozyskane z ankiet oraz uwagi mieszkańców zebrane podczas dyżuru konsultacyjnego 
posłużą do stworzenia diagnozy obecnej jakości działania rowerów miejskich w Toruniu, 
pomogą zaplanować nowe funkcjonalności oraz lokalizacje stacji. Kolejnym krokiem w 
rozwoju Toruńskiego Roweru Miejskiego ma być bowiem zwiększenie ilości stacji. Ich 
lokalizacja ma być dogodna dla mieszkańców i umożliwiać korzystanie z rowerów jak 
największej ilości osób. Dodatkowo przewiduje się udoskonalenie obsługi systemu TRM i 
jego dostępności (aplikacja, smartfon) oraz sposobu rejestracji użytkowników. 

Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wybór operatora systemu TRM, który 
odpowiedzialny będzie za kompleksową obsługę Toruńskiego Roweru Miejskiego. Z nowych 
stacji będziemy mogli korzystać już od kwietnia 2018 roku. 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety internetowej oraz udziału w dyżurze 
konsultacyjnym. Sugestie, uwagi oraz otwartość mieszkańców na nowoczesne technologie 
pomogą nam stworzyć nową jakość funkcjonowania TRM od roku 2018! 

 

https://survey123.arcgis.com/share/09fd6f5c93624d59ab3dc32dfc6be0d0
https://survey123.arcgis.com/share/09fd6f5c93624d59ab3dc32dfc6be0d0
https://survey123.arcgis.com/share/09fd6f5c93624d59ab3dc32dfc6be0d0
https://survey123.arcgis.com/share/d79c20080af147b2bf3e2afd27e90a88
https://survey123.arcgis.com/share/d79c20080af147b2bf3e2afd27e90a88
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Artykuł w Gazecie Pomorskiej, 24 kwietnia 2017 r. 
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Artykuł w Nowościach, 18 kwietnia 2017 r. 

 

 

 

 



 
 

  43 
 

 

Informacje na stronie infotram.pl, 24 kwietnia 2017 r. 

 

 

Cały tekst: 

W Toruniu odbędą się konsultacje dotyczące działania Toruńskiego Roweru Miejskiego. Spotkanie 
odbędzie się 25 kwietnia i dotyczyć będzie m.in. lokalizacji stacji. Ankieta internetowa: Do 2 maja 
2017 r. dostępna jest również ankieta internetowa przeznaczona dla użytkowników Toruńskiego 
Roweru Miejskiego i dla osób, które do tej pory nie miały styczności z tym programem. Miejsce 
spotkania: stacja TRM na pl. Rapackiego. Początek godz. 17:00. Szczegółowe informacje dotyczące 
konsultacji: http://www.konsultacje.torun.pl/pl/torunski-rower-miejski-od-2018-r 
 
Czytaj więcej: http://infotram.pl/konsultacje-w-sprawie-torunskiego-roweru-
miejskiego_more_93875.html# 

http://infotram.pl/konsultacje-w-sprawie-torunskiego-roweru-miejskiego_more_93875.html
http://infotram.pl/konsultacje-w-sprawie-torunskiego-roweru-miejskiego_more_93875.html
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Dyskusja na forum poświęconym komunikacji miejskiej SkyscraperCity.com, 25 kwietnia 2017 r. 

 

Treść dyskusji: 

OriginallyPosted by dr_koks  

trwają konsultacje społeczne w sprawie zmian w funkcjonowaniu roweru miejskiego: 
25 kwietnia 2017 r. zapraszamy do udziału w dyżurze konsultacyjnym dotyczącym funkcjonowania 
Toruńskiego Roweru Miejskiego. Miejsce: stacja TRM na pl. Rapackiego. Początek godz. 17:00. 
 
Do 2 maja 2017 r. dostępna jest również ankieta internetowa przeznaczona zarówno dla 
użytkowników Toruńskiego Roweru Miejskiego, jak również osób, które do tej pory nie miały 
styczności z tym programem. 
 
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/t...jski-od-2018-r 

thorunesis: 

Ankieta wypełniona. Mam wrażenie że pytania ankiety są tak ułożone, że jej wynik może wskazać 
potencjalnego, nowego operatora - NextBike. Bardzo często padały pytania o funkcjonalność którą 
ma właśnie nextbike. Aplikacja mobilna, wypożyczanie przez zeskanowanie QR, rowery specjalne, 

http://www.konsultacje.torun.pl/pl/torunski-rower-miejski-od-2018-r
http://www.skyscrapercity.com/member.php?u=537287
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=139581016
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możliwość zwrotu roweru poza stacją. Mam nadzieję że operator zostanie zmieniony i wraz z nim 
cała infrastruktura z której korzystają klienci - od terminali przez stację na rowerach kończąc. 

michuu: 

Również wypełniłem i miałem podobne odczucia. Najważniejsze aby zwiększyć ilość stacji 
rowerowych i wprowadzenie aplikacji mobilnej. 

thorunesis: 

jakość infrastruktury - mówię tu tylko o stacjach, terminalach i rowerach - też nie powala 

dr_koks: 

Stan techniczny rowerów jest dramatyczny. brak świateł lub to, że są niesprawne to norma. 
Dobrym rozwiązaniem może być wybór nekstbajk, gdzie można korzystać z karty sportowej bez 
zakładania dodatkowego konta w kilkunastu miastach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skyscrapercity.com/member.php?u=175968
http://www.skyscrapercity.com/member.php?u=537287
http://www.skyscrapercity.com/member.php?u=1232936
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Informacja na funpage’u Stowarzyszenia Rowerowy Toruń, 19 kwietnia 2017 r. 
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Informacje na portalu tu teraz.pl, 14 kwietnia 2017 r.  

 

Cały tekst: 

25 kwietnia 2017 r. zapraszamy do udziału w  dyżurze konsultacyjnym dotyczącym funkcjonowania 
Toruńskiego Roweru Miejskiego. Miejsce: stacja TRM na pl. Rapackiego. Początek godz. 17:00. 

Nieprzypadkowo dyżur konsultacyjny dotyczący funkcjonowania Toruńskiego Roweru Miejskiego od 
2018 roku oraz lokalizacji stacji na terenie Torunia, odbędzie się właśnie przy stacji na placu 
Rapackiego. Z niej bowiem najczęściej korzystają użytkownicy roweru miejskiego. 

Do 2 maja 2017 r. dostępna jest również ankieta internetowa przeznaczona zarówno dla 
użytkowników Toruńskiego Roweru Miejskiego, jak również osób, które do tej pory nie miały 
styczności z tym programem. 

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji: 

http://www.konsultacje.torun.pl/pl/torunski-rower-miejski-od-2018-r 
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