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I Przedmiot konsultacji 

Konsultacje społeczne poświęcone „Programowi ochrony środowiska przed hałasem dla 

Miasta Torunia” zostały przeprowadzone przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we 

współpracy z Wydziałem Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia i wykonawcą programu 

firmą Sec-Tec Adama Naguszewskiego w dniach od 14 lutego do 8 marca 2013 r.  

  „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Torunia”  jest dokumentem 

przygotowanym w celu określenia działań zmierzających do przywrócenia odpowiedniego 

standardu akustycznego na terenach zagrożonych hałasem. Opracowanie Programu wynika z art. 

119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 

ze zm.) i ma związek z wdrożeniem Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem 

hałasu w środowisku. Pogram uchwalony przez Radę Miasta Torunia staje się aktem prawa 

miejscowego, a jego założenia i postępy z realizacji są przekazywane Komisji Europejskiej.  

 Głównym celem Programu jest wskazanie kierunków i działań, których konsekwentna 

realizacja spowoduje dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego na terenach, na których 

nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm. Ogólne zasady wskazane w dokumencie powinny 

być wykorzystane do bieżącej pracy zarządców źródeł hałasu oraz organów wydających decyzje 

administracyjne i akty prawa miejscowego mające wpływ na poziom hałasu w środowisku. Mając 

na względzie poprawę klimatu akustycznego miasta zamierzenia inwestycyjne i zmiany 

organizacyjne powinny być realizowane zgodnie z kierunkami działań Programu. 

 Merytoryczną podstawą opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

Miasta Torunia” jest wykonana w czerwcu 2012r. Mapa akustyczna (stan na 2011r.) 

przedstawiająca diagnozę stanu środowiska akustycznego miasta (zaktualizowana w związku 

z wprowadzeniem rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w 

październiku 2012r.). Mapa nie uwzględnia zmian w układzie drogowym, który nastąpił po 

oddaniu do użytku odcinka autostrady A1 Nowe Marzy – Czerniewice. 

 W Toruniu problem stanowi hałas drogowy, którym zagrożonych jest ok. 1,41% 

mieszkańców, przy czym niespełna 0,12 % na przekroczenia większe niż 10 dB. Podobna 

tendencja utrzymuje się w odniesieniu do pory nocy. Hałasem kolejowym jest zagrożonych 0,01 

% mieszkańców miasta. Natomiast obserwowany jest niski, ale większy niż hałas szynowy 

odsetek osób narażonych na uciążliwości powodowane hałasem przemysłowym. W odniesieniu 

do hałasu tramwajowego w Toruniu nie występują przekroczenia wskaźników. 

Tereny zagrożone hałasem drogowym położone są wzdłuż:  

 dróg krajowych – Nr 91, Nr 15 i Nr 80; 

 drogi wojewódzkiej – Nr 553; 

 dróg zbiorczych i nielicznych lokalnych na terenie miasta. 

 Tereny zagrożone hałasem kolejowym położone są wzdłuż linii kolejowych nr 18 i 

powodują niewielkie przekroczenia na terenach chronionych. 
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 Tereny zagrożone hałasem przemysłowym zlokalizowane na terenach w bezpośrednim 

sąsiedztwie zakładów przemysłowych, sklepów i parkingów na terenach mieszkaniowych. 

 Zadania Programu oparto o dokumenty strategiczne miasta, przede wszystkim biorąc pod 

uwagę kierunki rozwoju sieci drogowej. Biorąc pod uwagę trwające zaawansowane prace nad 

przebudową układu drogowego w mieście, istniejące rozwiązania techniczne dotyczące środków 

transportu należy zaznaczyć, że poprawa klimatu akustycznego jest możliwa po zakończeniu 

głównych zadań inwestycyjnych miasta. Wszystkie wymienione wyżej uwarunkowania miały 

wpływ na określenie terminów realizacji zadań niniejszego –  pierwszego „Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla miasta Torunia”. Planowanie działań w zakresie ochrony 

środowiska przed hałasem w dłuższym okresie czasu jest obciążone dużym poziomem 

niepewności. Termin realizacji działań Programu (działania programowe) dla hałasu drogowego 

ustalono do 2019 roku.  
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II Przebieg konsultacji  

Proces konsultacji społecznych był podzielony na cztery etapy. 

I etap: kampania informacyjno-promocyjna 

 13 lutego 2013 r. zamieszczenie w gazecie Nowości ogłoszenia o rozpoczęciu 

konsultacji społecznych ws. „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

Miasta Torunia” 

 14 lutego 2013r. zamieszczenie na stronie www.torun.pl, 

www.konsultacje.torun.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Torunia informacji o rozpoczęciu konsultacji 

 do zarejestrowanych użytkowników w ramach usługi TORUŃ SMS przesłano 

informacje o rozpoczęciu konsultacji, spotkaniu otwartym, odbywającym się 

dyżurze konsultacyjnym oraz o terminie nadsyłania uwag do proponowanej 

organizacji ruchu 

 do organizacji pozarządowych, Rad Okręgu, Izby Przemysłowo-Handlowej, 

Business Centre Club wysłano zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach 

społecznych 

 rozdano 15 tys. ulotek w 20 punktach Torunia (w których w ramach programu 

planuje się podjęcie działań mających na celu ograniczenie hałasu)  

informujących o rozpoczęciu konsultacji, spotkaniach, dyżurach, możliwości 

nadsyłania uwag.  

A) II etap: spotkanie konsultacyjne  

 7 marca 2013 r. o godz. 17.00 w Centrum Sztuki Współczesnej odbyło się 

spotkanie dla mieszkańców Torunia. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 

Wydziału Środowiska i Zieleni, Wydziału Rozwoju i Programowania 

Europejskiego, Wydziału Architektury i Budownictwa, Miejskiego Zarządu Dróg 

w Toruniu. W trakcie spotkania Wykonawca programu Bartosz Frankowski 

z firmy Sec-Tec Adam Naguszewski przedstawił główne założenia „Programu 

ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Torunia”. W trakcie spotkania 

uczestnicy zgłaszali uwagi i propozycje zmian. Szczegółowa lista zgłoszonych 

uwag podczas spotkania oraz rekomendacje zostały przedstawione w III rozdziale 

raportu. 

B) III etap: dyżur konsultacyjny 

 27 lutego w godz. 16.00 – 18.00  – odbył się dyżur konsultacyjny w Punkcie 

Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia. W trakcie niego mieszkańcy mieli 

http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/
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możliwość składania uwag do „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

Miasta Torunia”. 

C) IV etap: konsultacje internetowe 

 Przez cały czas trwania konsultacji społecznych dotyczących „Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla Miasta Torunia” na stronie internetowej 

www.konsultacje.torun.pl dostępny był rogram oraz formularz do zgłaszania 

uwag. Wypełnione formularze oraz uwagi przesyłano na e-mail 

konsultacje@um.torun.pl. W ten sposób wpłynęło 17 uwag do zapisów programu.

mailto:konsultacje@um.torun.pl
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III Zestawienie uwag uczestników konsultacji społecznych   

 

 „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Torunia”     
Konsultacje społeczne 

 

Formularz do zgłaszania uwag 

 
 

Lp. 

 
Temat: 

obszar 

programu 

(tytuł 

rozdziału, 

tytuł 

podrozdziału, 

strona) 

 

Autor 

(Imię i 

nazwisko, 

Nazwa 

instytucji) 

Aktualne 

brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 
Uzasadnienie 

Rekomenda

cja 

(Przyjąć/ 

Odrzucić) 

Uzasadnienie 

rekomendacji 

1.  
 
 
 
Bloki i wieżowce 
wzdłuż ulicy 
Kolankowskiego
/Szosa Lubicka 

Łukasz Szaflik Dlaczego nie planuje 
się budowy ekranów 
akustycznych wzdłuż 
Szosy Lubickiej skoro 
hałas jest tu duży ze 
względu na 
dwujezdniową drogę 
wylotową, 
dochodzącą do 
autostrady a w 
dodatku TZMO 
emituje hałas 24 
godziny na dobę. 

  Nie 
uwzględniono 

Wzdłuż Szosy Lubickiej 
wg. mapy akustycznej 
notuje się przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu 
hałasu do 5 dB, przy 
czym mapa akustyczna 
nie uwzględnia 
ograniczenia ruchu 
pojazdów ciężarowych 
powyżej 18 ton 
wprowadzonego w dniu 
1.01.2012r. w związku z 
oddaniem do użytku 
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Dlaczego 
wybudowano ekrany 
wzdłuż ulicy 
Skłodowskiej- Curie 
skoro nikt tam nie 
mieszka? 

fragmentu autostrady 
A1. Uprawioną jest teza, 
że po ograniczeniu ruchu 
pojazdów ciężarowych 
(jako organizacyjnej 
formy ograniczenia 
hałasu), dopuszczalne 
poziomy hałasu nie są 
przekraczane. Dla TZMO 
Bella Sp. z o.o. 
"Program..." przewiduje 
przeprowadzenie 
pomiarów hałasu i w 
razie stwierdzenia 
przekroczeń - wydanie 
decyzji o dopuszczalnym 
poziomie hałasu. 

2. str.27-28,  
tabela 9 
 
 

Piotr Stolarczyk,  
Rada Okręgu 
Skarpa 

 po poz. 27 dopisać:  
Skarpa, Szosa Lubicka, zabudowa 
wielorodzinna 

Hałas powodowany przez ruch 
samochodowy na ul. Lubickiej jest dla 
mieszkańców, szczególnie budynków 
położonych wzdłuż tej ulicy, bardzo 
uciążliwy. Duża liczba ciężarówek, rosnąca 
z każdym rokiem liczba motocykli.  
Nawet, jeśli pomiar nie wykaże 
przekroczenia (zawyżonych) norm, należy 
przedsięwziąć kroki, by chronić 
mieszkańców Skarpy (i Rubinkowa) 
narażonych na ten szkodliwy dla zdrowia 
czynnik. 

Nie 
uwzględniono 

Wzdłuż Szosy Lubickiej 
wg mapy akustycznej 
notuje się przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu 
hałasu do 5 dB, przy 
czym mapa akustyczna 
nie uwzględnia 
ograniczenia ruchu 
pojazdów ciężarowych 
powyżej 18 ton 
wprowadzonego w dniu 
1.01.2012r. w związku z 
oddaniem do użytku 
fragmentu Autostrady 
A1. Uprawioną jest teza, 
że po ograniczeniu ruchu 
pojazdów ciężarowych 
(jako organizacyjnej 
formy ograniczenia 
hałasu), dopuszczalne 
poziomy hałasu nie są 
przekraczane. 
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3. str. 54 i dalsze, 
podrozdział 
3.2.2.1  
 
 
 

Piotr Stolarczyk,  
Rada Okręgu 
Skarpa 

 budowa ekranów akustycznych W kierunkach działań na str. 31-32 
wymienia się budowę ekranów 
akustycznych jako jeden z kierunków 
działań ograniczających hałas drogowy. 
Niezbędna jest budowa ekranów 
akustycznych wzdłuż ul. Sz. Lubickiej, 
inwestycję należy rozpocząć od budowy 
ekranów przy, wyniesionym w zw. z 
budową przejścia podziemnego, 
fragmencie Sz. Lubickiej obok LeroyMerlin.  

Nie 
uwzględniono 

Budowa ekranów 
akustycznych wzdłuż ul.  
Szosa Lubicka nie 
przyniosłaby pożądanych 
efektów ze względu na 
wysokość chronionej 
zabudowy - w tzw. cieniu 
akustycznym znalazłby 
się jedynie najniższe 
kondygnacje chronionych 
budynków. Ponadto, w 
ocenie autorów aktualnie 
brak potrzeby 
wprowadzania rozwiązań 
organizacyjnych i 
technicznych środków 
ograniczania hałasu, gdyż 
po wprowadzeniu 
ograniczenia ruchu 
pojazdów ciężarowych 
powyżej 18 ton w 
związku z oddaniem do 
użytku fragmentu 
autostrady A1 
przekroczenia 
dopuszczalnych 
poziomów hałasu 
przestały występować. 

4.  
 
 

Bogdan 
Andruchowicz 

  Kilkakrotnie zgłaszałem problem w 
Zarządzie Dróg...ale bez echa..na ul. 
Krasińskiego naprzeciwko SP 13 znajduje 
się tzw. garb spowalniający...teraz to 
miejsce jest raczej chybione...zmienione 
zostało przejście dla pieszych, ale jak ma 
być i przyczynić się do bezpieczeństwa 
niech już będzie...jest tylko problem tego 
typu, że samochodu różnego  
tonażu...pędzą po Krasińskiego i po tym 
garbie robiąc wielki hałas....(b. ciężkie 
samochody dostawcze do POLO, Biedronki, 

Nie 
uwzględniono 

Kwestia przestrzegania 
dopuszczalnej prędkości 
pojazdów nie mieści się 
w zakresie 
uregulowanym 
"Programem..." jako aktu 
prawa miejscowego. 
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TESCO itd..) 

5.  Bogdan 
Andruchowicz 

  Na ul. Mickiewicza nie mogą sobie 
pozwolić na szybką jazdę....ktoś  
o to zadbał (i ma spokój)... teraz mają 
Krasińskiego...czy nie można 
konstrukcyjnie zmienić tego 
"spowalniacza"...wystarczy zrobić badania - 
pomiar hałasu i wszystko będzie jasne. Czy 
jest jakaś szansa na to...? 

Nie 
uwzględniono 

Program w swoim 
zakresie nie obejmuje 
nadzoru nad 
niewłaściwie 
wykonanymi robotami 
budowlanymi lub 
montażowymi. Uwaga 
została przekazana 
zarządcy drogi do 
rozpatrzenia. 

6.  Paweł Olsztyński  I tu pożądana byłaby skoordynowana akcja 
Urzędu Miasta (straży miejskiej), spółdzielni i 
policji. We Francji czy Szwajcarii np. w 
weekend nikt nie ośmieli się przywiesić 
obrazek czyli wbić gwoździa w ścianę, bo jak 
jego sąsiad wezwie służby porządkowe, 
sprawca zostanie ukarany: nieuchronnie i 
dotkliwie (grzywna: kilkaset euro).   
 
Wiele demokracji zachodnich już zauważyło 
ten problem i dba o ciszę. Także ostatnio 
było głośno o uchwałach rady miasta 
Wałbrzycha. Niech władze Torunia też 
zauważą problem i poczynią starania jak 
przeciwstawić się zalewowi hałasu! 

Hałasy w blokach (nocne libacje 
alkoholowe, głośna muzyka - często na całe 
osiedle, trzaskanie drzwiami, ujadanie 
psów, bieganie dzieci nad sufitem, 
chodzenie na obcasach, niekończące się 
remonty nie wyłączając niedziel i świąt  - to 
wszystko o każdej porze dnia i nocy) 

Nie 
uwzględniono 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 
ustawy Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 
2008r. Nr 25, poz. 150 z 
późn.) przepisów ustawy 
nie stosuje się w zakresie 
hałasu powstającego w 
związku z powszechnym 
korzystaniem ze 

środowiska. 

7.  Paweł Olsztyński   Grzanie motoru auta pod oknami bloku 
(skoro świt) 

Nie 
uwzględniono 

Kwestia uregulowana jest 
odrębnymi przepisami: 
art. 60 ust. 2 pkt. 2 i 3 
ustawy Prawo o ruchu 
drogowym (Dz.U. z 
2012r., poz. 1137). 

8.  Paweł Olsztyński   Jazgot alarmu samochodowego (którego 
nikt nie wyłącza) 

Nie 
uwzględniono 

Kwestia regulowana 
odrębnymi przepisami: 
art. 51 ustawy Kodeks 
wykroczeń (tekst 
jednolity Dz.U.  z 2010 r. 
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Nr 46, poz. 275 z 
późn.zm. )   

9.  Paweł Olsztyński   Uciążliwe rzępolenia domorosłych 
muzyków na Starówce (szczególnie jeśli 
trwa wiele godzin, dla mieszkających i 
pracujących tam ludzi) 

Nie 
uwzględniono 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 
ustawy Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 
2008r. Nr 25, poz. 150 z 
późn.) przepisów ustawy 
nie stosuje się w zakresie 
hałasu powstającego w 
związku z powszechnym 
korzystaniem ze 

środowiska. 

10.  Paweł Olsztyński   Pijackie hałasy klientów barów i pubów 
nocnych 

Nie 
uwzględniono. 

Kwestia regulowana 
odrębnymi przepisami: 
zgodnie z art. 51 ustawy 
Kodeks wykroczeń (tekst 
jednolity Dz.U.  z 2010 r. 
Nr 46, poz. 275 z 
późn.zm. )   

11.  Paweł Olsztyński   Niechciane dźwięki komórek (i głośne 
rozmowy) w środkach komunikacji 
miejskiej 

Nie 
uwzględniono 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 
ustawy Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 
2008r. Nr 25, poz. 150 z 
późn.) przepisów ustawy 
nie stosuje się w zakresie 
hałasu powstającego w 
związku z powszechnym 
korzystaniem ze 

środowiska. 

12.  Paweł Olsztyński   Muzyka nastawiona głośno w autobusach 
(dla umilenia czasu kierowcy?) 

Nie 
uwzględniono 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 
ustawy Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 
2008r. Nr 25, poz. 150 z 
późn.) przepisów ustawy 
nie stosuje się w zakresie 
hałasu powstającego w 
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związku z powszechnym 
korzystaniem ze 

środowiska. 

13.  Paweł Olsztyński   Ryk z głośników w restauracjach czy 
pizzeriach (także dla umilenia czasu tym 
razem gościom?) 

Nie 
uwzględniono 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 
ustawy Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 
2008r. Nr 25, poz. 150 z 
późn.) przepisów ustawy 
nie stosuje się w zakresie 
hałasu powstającego w 
związku z powszechnym 
korzystaniem ze 

środowiska. 

14.  Paweł Olsztyński   Spacerując w lasku podmiejskim można się 
coraz częściej się natknąć na ryk quada 

Nie 
uwzględniono 
 

 

 

 

Kwestia regulowana 
odrębnymi przepisami: 
zgodnie z art. 29 ust. 1 
ustawy o lasach (tekst 
jednolity Dz.U. z 2011r., 
Nr 12 poz. 59 z późn.zm.)  
ruch pojazdem 
silnikowym, 
zaprzęgowym i 

motorowerem w lesie 

dozwolony jest jedynie 
drogami publicznymi, 
natomiast drogami 
leśnymi jest dozwolony 
tylko wtedy, gdy są one 
oznakowane 
drogowskazami 
dopuszczającymi ruch po 
tych drogach. 

15. Tabela 13 : 
Działania 
inwestycyjne 
programowe – 
hałas drogowy 
 

Paweł 
Wróblewski 

ul. Jana III 
Sobieskiego  
Ograniczenie ruchu 
do 40 km/h na całej 
długości 

Ul. Jana III Sobieskiego  
Ograniczenie ruchu do 40 km/h na 
odcinkach, w których jest najmniejsza 
odległość między ulicą a domami 
mieszkalnymi. 

Uważam że ustanowienie ograniczenia na 
całej długości na prostej drodze to 
bezmyślność. Na znacznym odcinku droga 
sąsiaduje z nowo wybudowanym osiedlem 
gdzie odległość budynków od ulicy jest 
spora albo z jednostką wojskową 

Uwzględniono Po ponownym 
przeanalizowaniu 
charakteru ulicy oraz jej 
znaczenia dla ruchu w 
mieście zdecydowano o 
odstąpieniu od 
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oddzieloną murem i odległością. Po co tam 
tak niska prędkość? 

ograniczania prędkości 
do 40 kmh na ul. Jana III 
Sobieskiego. 

16. Tabela 13 : 
Działania 
inwestycyjne 
programowe – 
hałas drogowy 

Paweł 
Wróblewski 

ul. Ludwika Rydygiera 
Ograniczenie 
prędkości ruchu do 40 
km/h 

- Osobiście mieszkam przy ulicy Rydygiera i 
nie widzę tam potrzeby ograniczania 
prędkości z uwagi na hałas, większość 
budynków jest w znacznym stopniu 
oddalona od drogi a reszta pełni role 
handlowe. Nie rozumiem skąd to 
postanowienie. 

Uwzględniono Po przeanalizowaniu 
uwagi odstąpiono od 
wprowadzania 
ograniczenia prędkości 
do 40 kmh, gdyż 
niewielkie przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu 
hałasu wynikało w 
tymczasowego wzrostu 
ilości pojazdów 
poruszających się z tą 
drogą. 

17. 3.6.1 HAŁAS 
DROGOWY 
(strona 88) 

Paweł 
Wróblewski 

Ekrany akustyczne 
zostały zlokalizowane 
w miejscach, gdzie nie 
powodują degradacji 
tkanki miejskiej, 
wpisując się w 
charakter osiedla (…). 

Ekrany akustyczne zostały zlokalizowane w 
miejscach, gdzie nie powodują degradacji 
tkanki miejskiej, pod warunkiem, że powinny 
być od strony chodników pokryte siatką 
gumowaną koloru zielonego przeznaczoną 
do porośnięcia przez odpowiedni gatunek 
pnącza, (…) 

Osobiście nie będę się kłócił z ideą 
stawiania ekranów, ale sądzę że mój 
pomysł czyli pokrycie ekranów 
akustycznych siatką gumowaną koloru 
zielonego przeznaczoną do porośnięcia 
przez odpowiedni gatunek pnącza to 
bardzo dobre rozwiązanie. Będzie to 
imitować żywopłot co znacznie bardziej 
będzie się wpisywać w „charakter osiedla ” 
jeśli to w ogóle jest możliwe, niż surowe 
plastikowe ekrany. 

Nie 
uwzględniono 

"Program..." nie jest 
dokumentacją 
techniczną, w 
szczególności nie jest 
projektem budowlanym. 
"Program..." określa 
rodzaj ekranu 
(pochłaniająco-
odbijający), zaś szczegóły 
architektoniczne i 
funkcjonalne zostaną 
określone przez 
inwestora z 
uwzględnieniem 
uwarunkowań 
estetycznych, 
funkcjonalnych i 
ekonomicznych. 

18.  p. Kowalewska -  Duża uciążliwość hałasu przejeżdżających 
tramwajów w pobliżu budynku przy ul. 
Staszica 2a 

Nie 
uwzględniono 

Z analizy mapy 
akustycznej Torunia nie 
wynikają przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu 
hałasu tramwajowego 
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19.  Lucyna Sowińska - Montaż osłon na urządzeniach emitujących 
hałas 

Uciążliwość zakładu Magnus Nord przy ul. 
M.Curie-Skłodowskiej 65. W czasie dnia i 
nocy w zależności od zamówień 
nadmierny, uciążliwy hałas urządzeń 
(prawdopodobnie z podczyszczalni 
ścieków) usytuowanych od strony torów 
kolejowych 

Nie 
uwzględniono 

Mapa akustyczna nie 
wykazała przekroczeń 
dopuszczalnych 
poziomów hałasu 
określonych wskaźnikiem 
LN i LDWN. 

20.  Mieszkaniec w 
trakcie spotkania 
konsultacyjnego 

 Czy jest architektoniczny nadzór nad planami 
ustawiania ekranów? 

Walory estetyczne ekranów są bardzo 
niskie 

Nie 
uwzględniono 

"Program..." nie jest 
decyzją administracyjną, 
w szczególności decyzją o 
pozwoleniu na budowę, 
dlatego każda inwestycja 
obejmujące budowę 
ekranu akustycznego 
musi indywidualnie 
analizować rodzaj 
ekranu. Natomiast MZD 
będzie się starał 
stosować nasadzenia 
zieleni przy ekranach 
akustycznych, gdy 
rezerwa terenu to 
umożliwia i jest 
uzasadnione 
charakterystyką 
okolicznej zabudowy. 

21.  Mieszkaniec w 
trakcie spotkania 
konsultacyjnego 

 Czy były rozważana wymiana okien na 
dżwiękochłonne? 

 Nie 
uwzględniono  

Wymiana stolarki 
okiennej nie była 
analizowana, gdyż nie 
przekłada się na 
eliminację hałasu ze 
środowiska.  

22.  Mieszkaniec w 
trakcie spotkania 
konsultacyjnego 

 Czy były rozważane wały ziemne w trakcie 
budowy Trasy Średnicowej? 

 Nie 
uwzględniono 

Przeanalizowano decyzję 
środowiskową dla 
budowy Trasy 
Średnicowej w której 
jako środki ograniczające 
hałas przewidziano 
zastosowanie cichej 
nawierzchni oraz ekrany 
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akustyczne, dlatego nie 
analizowano 
zastosowania wałów 
ziemnych. 

23.  Mieszkaniec w 
trakcie spotkania 
konsultacyjnego 

 Dlaczego program nie uwzględnia poprawy 
płynności ruchu? Dlaczego program nie 
promuje rozproszenia ruchu? 

 Nie 
uwzględniono 

"Program..." uwzględnia 
poprawę płynności 
ruchu, gdyż wszystkie 
inwestycje gminne 
dotyczące budowy 
nowych dróg i 
przebudowę istniejących 
skutkować będą poprawą 
płynności ruchu i innym 
rozkładem ruchu. 

24.  Mieszkaniec w 
trakcie spotkania 
konsultacyjnego 

 Czy montaż fotoradarów jest związany z 
potrzebą poprawy sytuacji budżetowej 
miasta Torunia? 

 Nie 
uwzględniono 

Montaż fotoradarów ma 
za zadanie wyłącznie 
doprowadzić do 
przestrzegania 
dopuszczalnej prędkości, 
a co za tym idzie - nie 
przekraczania 
dopuszczalnych 
poziomów hałasu 
drogowego.  

25.  Mieszkaniec w 
trakcie spotkania 
konsultacyjnego 

 Wniosek o przeanalizowanie zasadności 
ograniczenia prędkości do 40 kmh na ul. Jana 
III Sobieskiego 

 Uwzględniono Po ponownym 
przeanalizowaniu 
charakteru ulicy oraz jej 
znaczenia dla ruchu w 
mieście zdecydowano o 
odstąpieniu od 
ograniczania prędkości 
do 40 kmh na ul. Jana III 
Sobieskiego.  

26. 1.5 
Podstawowe 
kierunki 
niezbędne do 
przywrócenia i 
utrzymania 

Rowerowy Toruń  W punkcie 1.5 Podstawowe kierunki 
niezbędne do przywrócenia i utrzymania 
dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku, kierunki działań – hałas drogowy 
w punkcie 8) rozwój alternatywnych form 
komunikacji w mieście - proszę o dopisanie – 

 Uwzględniono  Wnioskowany zapis jest 
zasadny 



      

16 
 

dopuszczalnych 
poziomów 
hałasu w 
środowisku 

szczególnie komunikacji rowerowej. 

27. 1.6. Działania 
niezbędne do 
przywrócenia 
dopuszczalnych 
poziomów 
hałasu w 
środowisku w 
latach 2013 - 
2019 

Rowerowy Toruń  W punkcie 1.6. Działania niezbędne do 
przywrócenia dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku w latach 2013 - 2019 – 
„Działania inwestycyjne programowe są 
związane z możliwościami redukcji hałasu na 
terenach, które podlegają wpływom działań 
inwestycyjnych, bądź wynikają z realnej 
możliwości poprawy klimatu akustycznego 
danego rejonu. Są to głównie: ograniczenia 
prędkości, zakazy ruchu pojazdów 
ciężarowych (proponowany znak drogowy B-
5 z tabliczką „Nie dotyczy służb komunalnych 
i zaopatrzenia”), wymiany nawierzchni i 
budowy ekranów akustycznych.” - Proszę o 
dopisanie - budowa infrastruktury 
rowerowej. 

 Uwzględniono Wnioskowany zapis jest 
zasadny 

28. Tabela nr 12 
Działania 
inwestycyjne 
miejskie 

Rowerowy Toruń  Z tabeli nr 12 Działania inwestycyjne miejskie 
– hałas drogowy - proszę o zmianę zapisu w 
punkcie 12 dotyczącym budowy przejścia 
podziemnego pod Placem Rapackiego. 
(Budowa Trasy Staromostowej: etap III i IV – 
od Placu Armii Krajowej do Placu 
Niepodległości z przebudową nawierzchni 
mostu oraz przejściem podziemnym pod Pl. 
Rapackiego). Konsultacje społeczne 
dotyczące koncepcji zagospodarowania 
przestrzeni Placu Rapackiego mają wskazać 
najlepsze rozwiązanie dla tego obszaru: na 
dzień dzisiejszy nie jest podjęta ostateczna 
decyzja odnośnie wyboru wariantu. 

 Nie 
uwzględniono 

Autorzy opierali się na 
obowiązujących 
dokumentach miejskich 
dotyczących 
planowanych inwestycji, 
w szczególności ich nazw. 
Nie jest możliwe 
uwzględnienie wniosku. 

29. tabela nr 12 
punkt 56 

Rowerowy Toruń  W tabeli nr 12 punkt 56 prosimy o korektę 
zapisu – Plan rozwoju komunikacji 
rowerowej na terenie miasta Torunia na - 
Program rozwoju komunikacji rowerowej na 
lata 2007-2015. 

 Uwzględniono Uwaga jest zasadna 
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30. Zapis na stronie 
51 

Rowerowy Toruń  W zapisie na stronie 51 „Wyniki mapy 
akustycznej jednoznacznie wskazują, że 
działania naprawcze powinny być skierowane 
na eliminację hałasu drogowego. W 
pierwszej kolejności należy ograniczyć lub 
wyeliminować transport ciężki oraz tranzyt z 
centrum miasta i terenów mieszkaniowych 
(co obecnie jest realizowane), a następnie 
kształtować przestrzeń miejską przyjazną 
mieszkańcom i środowisku (nowoczesne 
nawierzchnie, uspokojenie ruchu, wyłączenia 
z ruchu).” proszę o dopisanie w nawiasie – 
tworzenie infrastruktury rowerowej. 

 Uwzględniono Uwaga jest zasadna 

31. 3.2 Analiza 
materiałów, 
dokumentów 
i publikacji 
wykorzystywan
ych do 
opracowania 
programu 

Rowerowy Toruń  W punkcie 3.2 Analiza materiałów, 
dokumentów i publikacji wykorzystywanych 
do opracowania programu, w punkcie 3.2.1. 
Polityki, strategie, plany i programy zabrakło 
analizy Programu rozwoju komunikacji 
rowerowej na lata 2007-2015. Program 
powinien być przeanalizowany przy 
tworzeniu „Programu ochrony środowiska 
przed hałasem dla miasta Torunia” ze 
względu na charakter transportu 
rowerowego, który konsekwentnie rozwijany 
i promowany w mieście ma istotny wpływ na 
ograniczenie hałasu, a także na zmniejszenie 
emisji spalin. 

 Uwzględniono Program rozwoju 
komunikacji rowerowej 
na lata 2007-2015 był 
przedmiotem analizy. 
Dokument zostanie ujęty 
w treści Programu. 

32. 3.2.3. 
Podsumowanie 
analizy 

Rowerowy Toruń  W punkcie 3.2.3. Podsumowanie analizy - 
proszę o dopisanie – tworzenie infrastruktury 
drogowej przyjaznej dla pieszych i 
rowerzystów. 

 Uwzględniono Uwaga jest zasadna 

33. 3.5.2.1. 
Wspieranie 
komunikacji 
rowerowej 

Rowerowy Toruń  W punkcie 3.5.2.1. Wspieranie komunikacji 
rowerowej - proszę o poprawienie 
nieprecyzyjnego zapisu: 

 przekształcać drogi jednokierunkowe dla 
ruchu rowerowego w przeciwnym 
kierunku, na: dopuszczenie ruchu 
rowerowego na drogach 
jednokierunkowych dla samochodów w 

 Uwzględniono Uwagi są zasadne 
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obu kierunkach 

 zamykać ulice dla ruchu samochodowego 
na rzecz deptaków, - wykreślić – na rzecz 
deptaków oraz dopisać – jednocześnie 
dostosowując je do ruchu pieszego i 
rowerowego. 

 instalować stojaki dla rowerów, - dopisać – 
oraz tworzyć parkingi rowerowe 

34. 3.5.2.1. 
Wspieranie 
komunikacji 
rowerowej 

Rowerowy Toruń  Proszę o dopisanie punktu – zezwalać na 
dopuszczenie ruchu rowerowego w strefach 
pieszych w przypadku, gdy nie zagraża to 
ruchowi pieszemu 

 Nie 
uwzględniono 

Zapis wykracza poza 
zakres Programu. 

35. 3.5.2.1. 
Wspieranie 
komunikacji 
rowerowej 

Rowerowy Toruń  Proszę o dopisanie punktu – tworzenie 
systemów Bike & Ride przy ważniejszych 
węzłach komunikacji zbiorowej. 

 Uwzględniono Uwaga jest zasadna 

36. 3.5.2.1. 
Wspieranie 
komunikacji 
rowerowej 

Rowerowy Toruń  Proszę o dopisanie do pierwszego akapitu w 
punkcie 3.5.2.1. Wspieranie komunikacji 
rowerowej następujących zdań – „Budowa 
odpowiedniej jakości infrastruktury 
rowerowej pozwoli na zwiększenie roli 
komunikacji rowerowej w mieście jako 
ekologicznej (bezemisyjnej) formy 
transportu. Należy dodać, iż budowa 
infrastruktury rowerowej jest o wiele mniej 
kosztowna niż budowa dróg dla 
samochodów, dodatkowo większa liczba 
mieszkańców korzystająca z transportu 
rowerowego w znaczny sposób może 
przyczynić się do obniżenia poziomu hałasu 
drogowego.” 

 Uwzględniono 
częściowo 

Dodane zostanie zdanie: 
„Budowa odpowiedniej 
jakości infrastruktury 
rowerowej pozwoli na 
zwiększenie roli 
komunikacji rowerowej 
w mieście jako 
ekologicznej 
(bezemisyjnej) formy 
transportu." 

37. 3.5.2.3. Parkingi Rowerowy Toruń  W punkcie 3.5.2.3. Parkingi - proszę o 
dopisanie punktu B&R (Bike & Ride), czyli 
tworzenie systemów przesiadkowych dla 
rowerzystów przy ważniejszych węzłach 
komunikacji zbiorowej. 
Proszę o dopisanie w punkcie: 

• stojaki dla rowerów, - tworzenie miejsc 

parkingowych dla rowerów (stojaki i wiaty 

 Uwzględniono Uwaga jest zasadna 
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rowerowe). 

38. 3.5.10. Edukacja 
ekologiczna 

Rowerowy Toruń  W punkcie 3.5.10. Edukacja ekologiczna - 
proszę o dopisanie do punktu: 

promowanie ruchu pieszego i 
rowerowego, zwrotu – jako alternatywy 

dla indywidualnego transportu 
samochodowego oraz przejaw dbałości o 
kondycję fizyczną mieszkańców i stan 
środowiska naturalnego. 

 Uwzględniono Uwaga jest zasadna 

39.  Rowerowy Toruń  Proszę o przeanalizowanie możliwości 
zwiększenia kwoty 5000 zł która co rok ma 
być przeznaczana na edukację ekologiczną 
(tabela 17 działania wspomagające). 
Proponowana kwota nie daje możliwości 
skutecznej promocji postaw edukacyjnych 
wśród mieszkańców. 

 Nie 
uwzględniono 

Zaproponowana kwota 
jest kwotą minimalną. W 
budżecie miasta Torunia 
na edukację ekologiczną 
przeznaczone są większe 
środki 

40.  Rowerowy Toruń  W związku z zapisami w tabeli nr 38 
dotyczącymi budowy ekranów akustycznych 
przy ul. Olsztyńskiej (8), ul. Broniewskiego (9) 
ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. 
Legionów (12) proszę o przeanalizowanie 
innych możliwych środków na ograniczenie 
hałasu w tych miejscach. 

Ekrany akustyczne powinny być stosowane 
tylko w ostateczności kiedy nie są już 
możliwe do zastosowania inne metody 
ograniczające hałas, ponieważ ekrany 
akustyczne nie eliminują źródeł hałasu, a 
jedynie go maskują. Budowa ekranów 
akustycznych w mieście, co jest 
konsekwencją przyjętych parametrów dla 
rozwiązań drogowych, zaburza układ 
przestrzenny i utrudnia poruszanie się 
pieszych i rowerzystów poprzez wydłużanie 
tras podróży. Bardzo ważnym czynnikiem 
dla których miasto powinno dogłębnie 
analizować zasadność budowy ekranów 
akustycznych jest ich wysoki koszt oraz 
niska estetyka. 
Proszę o ponowne przeanalizowanie 
innych wariantów ograniczających hałas na 
ww. ulicach w tym ograniczenie prędkości 
czy przebudowanie pasa drogowego. W 

Uwzględniono 
częściowo 

Po ponownym 
przeanalizowaniu 
zakresu budowy ekranów 
akustycznych, w 
szczególności danych 
zarządcy drogi, w tym 
parametrów ruchu, 
zdecydowano o 
rezygnacji z budowy 
ekranu akustycznego w 
rejonie ulic Długiej i 
Legionów. 
Ponowna analiza 
potwierdziła natomiast 
zasadność budowy 
ekranów akustycznych 
wzdłuż ul. Olsztyńskiej 
oraz ul. Broniewskiego.  
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przypadku chociażby ul. Broniewskiego na 
odcinku od ul. Reja do ul. Fałata budowa 
ekranu akustycznego po stronie północnej 
spowoduje znaczne pogorszenie warunków 
ruchu pieszego i rowerowego ze względu 
na małą odległość pomiędzy jezdnią a 
budynkami. 
Porównując szacunkową kwotę 3 747 000 
zł przeznaczoną na budowę ekranów 
akustycznych przy ul. Broniewskiego oraz 
ul. Długiej, (nie wliczając w to kosztów 
budowy ekranów przy ul. Olsztyńskiej) – do 
kwoty 180 000. zł, którą planuje się 
przeznaczyć na zmiany organizacyjne 
można zauważyć dużą dysproporcję 
liczbową. Tymczasem ekrany akustyczne 
tylko punktowo ograniczają hałas 
natomiast działania organizacyjne mogą 
oddziaływać pozytywnie na zdecydowanie 
większym terenie (np. poprzez obszarowe 
uspokojenie ruchu drogowego – 
wprowadzenie strefy tempo 30). 
Ekrany akustyczne, które zostaną 
zbudowane w ramach Trasy Średnicowej, 
pozwolą realnie ocenić to rozwiązanie w 
warunkach miejskich, ich wpływ na 
krajobraz oraz skuteczność ochrony przed 
hałasem. Będzie się można przekonać czy 
tego typu rozwiązanie warte jest swojej 
wysokiej ceny czy może jednak lepiej 
środki wydawane na redukcję hałasu 
przeznaczać na minimalizowanie jego 
źródła poprzez tworzenie infrastruktury 
drogowej o odpowiednich parametrach 
przyjaznej także dla ruchu pieszego i 
rowerowego. 

41.  Wojewódzki 
Inspektor 
Ochrony 
Środowiska 

 Rezygnacja z prowadzenia postępowań w 
sprawie decyzji o dopuszczalnym poziomie 
hałasu dla: 
a) Biedronka przy ul. Teligi, 

Biedronka przy ul. Teligi, ARPOL Motor 
Company oraz TZMO Bella nie powodują 
przekroczeń wartości dopuszczalnych 
hałasu: 

Uwzględniono Uwaga jest zasadna 
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b) ARPOL Motor 
Company, 

c) TZMO Bella 

a) protokół z kontroli nr 225/09 z 
8.09.2009, 

b) protokół nr 59/09 z 2.04.2009 , 
c) protokół 296/2006 z 21.09.2006, 

42.  Wojewódzki 
Inspektor 
Ochrony 
Środowiska 

 Rezygnacja z prowadzenia postępowań w 
sprawie decyzji o dopuszczalnym poziomie 
hałasu dla EDF S.A. EC2 

EDF S.A. EC2 zlokalizowane jest przy ul. 
Wapiennej 10, na terenie nie 
podlegającym ochronie akustycznej – teren 
ochrony akustycznej (tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej) rozpoczyna się 
od sąsiedniej ul. Kłopot 

Uwzględniono Uwaga jest zasadna 

43. pkt 3.2.2.1. lub 
innym) 

Tadeusz Krężel  Dodanie w Programie (np. w pkt 3.2.2.1. lub 
innym) zapisu zabraniającego w godzinach 
nocnych (od godz. 22 do 6) wykonywania 
robót i prac drogowych na drogach 
publicznych powodujących emisje hałasu 
mogące przekraczać obowiązujące normy 
(art. 112 i art. 174 Prawa Ochrony 
Środowiska) lub mogących zakłócać 
spoczynek nocny. 
 

Systematycznie co roku prowadzone są 
prace drogowe związane z remontem 
nawierzchni. 
Prace te są prowadzone także w godz. 
nocnych, tj. po godz. 22, m.in. na drogach 
posiadających po dwa pasy ruchu w każdą 
stronę. Prowadzone prace wykonywane są 
m.in. przy użyciu ciężkiego sprzętu i 
polegają one na cięciu i zdzieraniu 
istniejącej warstwy nawierzchni (przy 
użyciu m.in. frezarki, pił i młotów 
pneumatycznych) oraz wylewaniu nowej 
warstwy nawierzchni i jej walcowaniu (przy 
użyciu walca) 
Przykładem powyższego jest remont ul. 
Warneńczyka – prowadzony w nocy w dn. 
12-2-2013r., a także wcześniej w marcu 
2011r. i kwietniu 2012r. (wówczas nawet 
do godz. 5 rano). 
Prowadzenie prac w nocy powoduje 
znaczny hałas w szczególności z pracy pił, 
frezarki i walca. W efekcie prace te 
powodują przekroczenie dopuszczalnego 
poziomu hałasu w środowisku, stwarzając 
zagrożenie dla środowiska oraz zakłócają 
ciszę nocną. 
Zważyć należy, że bez problemu prace 
można wykonywać w dzień, zwłaszcza na 
drogach posiadających po dwa pasy ruchu 
w każdą stronę (jak ul. Warneńczyka i 

Nie 
uwzględniono 

Programy ochrony 
środowiska przed 
hałasem jest aktem 
prawa miejscowego o 
charakterze 
operacyjnym, nie jest 
natomiast decyzją 
administracyjną. 
Wszelkie nakazy i zakazy 
mogą być określane 
wyłącznie w formie 
decyzji administracyjnej. 
Postulowany zakaz 
prowadzenia prac 
remontowych w godz. 22 
- 6 może zostać 
określony np. w decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
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Grudziądzka) – co zapewnia możliwość 
przepływu pojazdów w obu kierunkach, 
nawet przy wyłączeniu z ruchu 2 pasów. 

44.  Marian Wójcik - - Droga wojewódzka nr 654 jest częścią ul. 
Turystycznej w Toruniu. Obecnie jest tak, 
jak Kaszczorek należał do gminy Lubicz. 
Czas zmienić trasę tej drogi nr 654 na nową 
zaczynając od mostu na rzece Drwęcy, 
biegnącej do ul. Olimpijskiej, przez ul. Na 
Przełaj, by ulica Turystyczna była typową 
ulicą osiedlową. Obecnie ul. Turystyczną w 
Toruniu dziennie przemieszcza się kilka 
tysięcy samochodów, w dzień i w nocy, 
powodując przekroczenie dopuszczalnego 
poziomu hałasu. Obecnie ul. Turystyczna 
stanowi jakby obwodnicę dla Lubicza 
Górnego i okolic. W dużej części wpłynęła 
nieudolna przebudowa mostu w Lubiczu 
Dolnym oraz powstanie nowych osiedli po 
lewej stronie rzeki Drwęcy. Powołuję się na 
pismo z dnia 25.01.2012r. dostarczone do 
Urzędu Miasta z poparciem 91 osób z 
osiedla Kaszczorek i okolic oraz artykuł z 
Nowości z dnia 4.09.2012r. z załączonym 
pomiarem hałasu z IOŚ w Bydgoszczy 
delegatura w Toruniu dla ul. Turystycznej. 
Oraz pismo związane z ul. Turystyczną z 
dnia 2.09.2001r. dostarczone do Urzędu 
Miasta z podpisami z imieniem i 
nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania 76 
osób oraz na pismo z dnia 8.12.2010r., 
które podpisało 69 osób. Załącznik: artykuł 
z Nowości. 

Nie 
uwzględniono 

Gmina miasta Toruń 
przewiduje przebudowę 
ul. Turystycznej na 
odcinku od ul. Ligi 
Polskiej do granic 
administracyjnych miasta 
w latach 2014-2015 
(patrz: poz. 43 tabeli nr 
12 projektu Programu 
ochrony środowiska 
przed hałasem dla miasta 
Torunia). W trakcie 
przebudowy 
zastosowana zostanie 
nawierzchnia o dobrych 
parametrach 
akustycznych. 
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IV Projekt ulotek i kopia ogłoszenia 
zamieszczonego prasie 
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V Fotografie ze spotkania otwartego 
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VI Podsumowanie 

Od 14 lutego do 8 marca 2013r. projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta 

Torunia”  został udostępniony mieszkańcom Torunia. Jego celem było umożliwienie mieszkańcom Torunia 

zapoznanie się z projektem dokumentu oraz wniesienie uwag dotyczących przyjętych w nim rozwiązań oraz 

własnych propozycji odnośnie ograniczenia negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko. Projekt 

„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Torunia” został udostępniony zarówno w siedzibie 

Urzędu Miasta Torunia w formie papierowej jak również w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

www.konsultacje.torun.pl  

Interesariusze mieli możliwość wnoszenia uwag w formie pisemnej (pismo, faks), ustnie (do 

protokołu) oraz w formie elektronicznej (wysyłając maila na specjalny adres mailowy lub bezpośrednio 

z portalu mapy akustycznej). 

Na zakończenie udziału społeczeństwa, w dniu 8 marca 2013r. zorganizowano spotkanie otwarte dla 

mieszkańców Torunia, podczas którego zaprezentowano założenia Programu, omówiono dotychczasowe 

uwagi do projektu „Programu” oraz wysłuchano uwag i wniosków zgłoszonych przez mieszkańców-

uczestników spotkania. 

W trakcie konsultacji społecznych wpłynęło łącznie 44 uwagi i wnioski. Wszystkie zostały poddane 

analizie pod kątem możliwości uwzględnienia w treści „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

Miasta Torunia”, z czego 15 uwag i wniosków uwzględniono w części lub w całości. W odniesieniu do uwag 

i wniosków które nie zostały uwzględnione, opisano przyczyny wskazujące na nie ujęcie ich w opracowaniu. 

Szczegółowe zestawienie wszystkich uwag złożonych podczas konsultacji społecznych stanowi 

załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta 

Torunia”. 

http://www.konsultacje.torun.pl/

