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I Wstęp 
Przedmiotem konsultacji był wybór lokalizacji dziesięciu stacji bazowych dla 

bezobsługowych wypożyczalni rowerów dla miasta Torunia.  Konsultacje były kontynuacją 
działania przeprowadzonego w styczniu 2012 r., podczas którego mieszkańcy wskazali zestaw 
miejsc, w których ich zdaniem powinny stanąć takie wypożyczalnie. Zaproponowane wówczas 
przez torunian miejsca zostały zweryfikowane pod kątem możliwości technicznych oraz 
własności terenów, a także omówione z ekspertami z organizacji pozarządowej „Rowerowy 
Toruń”, specjalizującej się w problematyce ruchu rowerowego w miastach. W efekcie powstała 
mapa 26 miejsc (oraz 6 miejsc rezerwowych), w których docelowo powstaną bezobsługowe 
wypożyczalnie rowerów miejskich. Przedsięwzięcie będzie realizowane w kilku etapach, dlatego 
ponownie poproszono mieszkańców o wyrażenie swojej opinii i wskazanie najbardziej 
oczekiwanych lokalizacji, tj. tych, które powinny być wyposażone w rowery w już w 2013 r. 

 
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone przez Wydział Komunikacji Społecznej 

i Informacji Urzędu Miasta Torunia we współpracy z Wydziałem Sportu i Turystyki, 
w dniach od 3 do 24 kwietnia 2013 r.  

 
Konsultacjom społecznym zostało poddanych 26 proponowanych lokalizacji, spośród 

których mieszkańcy mogli wskazać 10 najbardziej oczekiwanych oraz 3 propozycje gotowych 
tras rowerowych, z których każda składała się z 10 lokalizacji. Szczegółowy opis 
poszczególnych lokalizacji oraz proponowanych tras zawiera Załącznik nr 1. 

 
W trakcie trwania konsultacji zapadłą decyzja o utworzeniu  pierwszym etapie 12 stacji 

roweru Miejskiego, zamiast 10. 
 



       

II Przebieg konsultacji  
 
Konsultacje społeczne dotyczące wyboru lokalizacji stacji bazowych dla 

bezobsługowych wypożyczalni rowerów dla miasta Torunia trwały od 3 do 24 kwietnia 
2013 r. 
 

W ramach konsultacji społecznych: 

• Od 3 kwietnia do 24 kwietnia 2013 r. - można było oddawać głos na wybrane 
lokalizacje - w sondzie internetowej, która była dostępna na stronie www.torun.pl 
(sonda została wypełniona i przesłana elektronicznie 1577 razy) 

•  kwietnia 2013 r. (sobota), godz. 14:00-16:00 - odbył się dyżur konsultacyjny w 
Ośrodku Informacji Turystycznej (Rynek Staromiejski 25) z udziałem pracowników 
Wydziału Sportu i Turystyki, Podczas dyżuru mieszkańcy mieli możliwość zadania 
pytań, oddania głosu na poszczególne lokalizacje lub zgłoszenia do protokołu swojich 
uwag i opinii. Z tej możliwości skorzystały 2 osoby. 

• Opis poszczególnych lokalizacji były dostępne przez cały okres konsultacji na stronie 
www.konsultacje.torun.pl. Chętni do wzięcia udziału w konsultacjach mogli, poza 
oddaniem głosu w sondzie internetowej, przekazywać swoje uwagi pocztą 
elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź osobiście. Z tej możliwości skorzystało 20 
osób. 

  
 
Akcja informacyjno-promocyjna 
Konsultacjom społecznym  towarzyszyła akcja informacyjna skierowana do mieszkańców 
Torunia, w której zastosowano następująca narzędzia komunikacyjne: 

• miejskie serwisy internetowe 
• usługę Toruń SMS 
• informacje przesyłane do lokalnych mediów. 

 
 
 

 

4 
 

http://www.torun.pl/


       

III  Zestawienie  uwag  uczestników 
konsultacji społecznych   
1. Wyniki głosowania mieszkańców: 
 
Sonda internetowa składała się z dwóch części. W pierwszej zapytano mieszkańców 
o wskazanie 10 preferowanych lokalizacji spośród 26 propozycji. Łącznie uzyskano 1577 
odpowiedzi.   
 
Kompleksowe zestawienie głosów oddanych w pierwszej części ankiety przedstawia tabela. 
 

Lokalizacja Liczba głosów 
1 Rynek Staromiejski 1013
2 Urząd Miasta Torunia (budynek 
główny) 

425

3 Dworzec PKS 746
4 Plac św. Katarzyny 754
5 Dworzec PKP Miasto 364
6 Plac Rapackiego 981
7 Bulwar Filadelfijski / Ducha Św. 576
8 UMK - Mickiewicza 423

9 Targowisko Miejskie przy Chełmińskiej 436

10 Tor-Tor 324
11 UMK - Klub Od Nowa 587
12 UMK - Biblioteka 866
13 TESCO - Broniewskiego / Reja 415
14 Grunwaldzka / Józefa 245
15 Basen przy ul. Hallera 473
16 POLO - Kwiatowa / Lisia 326
17 Wrzosy - Pawia (pętla) 226
18 Barbarka 677
19 Arpol / Grudziądzka 373
20 Basen przy ul. Bażyńskich 325
21 PKP Główny 896
22 PKP Wschodni 616
23 Rydygiera (TESCO - Sezam) 262
24 Dziewulskiego - Policja 349
25 Kolankowskiego - pętla 248
26 Pawilon Maciej 415
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Poniższy wykres przedstawia proponowane lokalizacje w kolejności ze względu na liczbę oddanych głosów. Na wykresie oznaczono 
kolorem czerwonym 12 lokalizacji, które otrzymały największą liczbą głosów. 
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Uczestnikom sondy internetowej zaproponowano także trzy trasy rowerowe, z których każda 
zawierała 10 proponowanych stacji roweru miejskiego - wariant nr 1 (zielony), wariant nr 2 
(żółty) oraz wariant nr 3 (fioletowy). Opis wariantów zawiera Załącznik nr 1 raportu. Łącznie 
uzyskano 809 odpowiedzi.   
 
Kompleksowe zestawienie głosów oddanych w pierwszej części ankiety przedstawia tabela 
oraz wykres. 
 

Trasa Liczba głosów 
Wariant nr 1 (zielony) 430
Wariant nr 2 (żółty) 166
Wariant nr 3 (fioletowy) 213
 
 
 

 
 
 
 Spośród 12 lokalizacji, które były najbardziej popularne wśród uczestników 
konsultacji, pięć nie znalazło się w żadnym z zaplanowanych wariantów przbiegu trasy 
rowerowej (Dworzec PKS, Bulwar Filadelfijski, UMK - Klub Od Nowa, Basen przy ul. 
Hallera oraz Barbarka), pięć zawiera wariant nr 3 (fioletowy), cztery - wariant nr 2 (żółty), a 
trzy - wariant nr 1 (zielony). Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela. 
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Lokalizacje Wariant nr 1 (zielony) Wariant nr 2 (żółty) Wariant nr 3 (fioletowy) Liczba głosów 

Rynek Staromiejski (lokalizacja nr 1)     x 1013 

Plac Rapackiego (lokalizacja nr 6) x x x 981 

PKP Główny (lokalizacja nr 21) x x x 896 

UMK - Biblioteka (lokalizacja nr 12) x x x 866 

Plac św. Katarzyny (lokalizacja nr 4) x x x 754 

Dworzec PKS (lokalizacja nr 3)       746 

Barbarka (lokalizacja nr 18)       677 

PKP Wschodni (lokalizacja nr 22)   x   616 

UMK - Klub Od Nowa (lokalizacja nr 11)       587 

Bulwar Filadelfijski / Ducha Św. (lokalizacja nr 7)       576 

Basen przy ul. Hallera (lokalizacja nr 15)       473 
Targowisko Miejskie przy Szosie Chełmińskiej 
(lokalizacja nr 9)     x 

436 

Urząd Miasta Torunia (budynek główny; lokalizacja 
nr 2) x x   

425 

UMK - ul. Mickiewicza (lokalizacja nr 8)       423 
TESCO - ul. Broniewskiego / Reja (lokalizacja nr 
13) x     

415 

Pawilon Maciej (lokalizacja nr 26) x x x 415 

Arpol / ul. Grudziądzka (lokalizacja nr 19) x     373 

 Dworzec PKP Miasto (lokalizacja nr 5)       364 
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ul. Dziewulskiego - Policja (lokalizacja nr 24)   x x 349 

POLO - ul. Kwiatowa / Lisia (lokalizacja nr 16) x x x 326 

Basen przy ul. Bażyńskich (lokalizacja nr 20)     x 325 

Tor-Tor (lokalizacja nr 10)   x   324 

ul. Rydygiera - TESCO - Sezam (lokalizacja nr 23) 
x     

262 

ul. Kolankowskiego - pętla (lokalizacja nr 25)       248 

ul. Grunwaldzka / Józefa (lokalizacja nr 14)       245 

Wrzosy - ul. Pawia (pętla; lokalizacja nr 17)       226 
 
 
 
 



       

 
2. Propozycje innych lokalizacji. 
 
Uczestnicy konsultacji zaproponowali także włączenie do planowanej sieci stacji roweru 
miejskiego inne lokalizacje: 
 
 
1) Mickiewicza-Targowisko Miejskie (6 uczestników) 
2) Park Bydgoski - róg ul. Bydgoskiej i ul. Klonowica (5 uczestników) 
3) Koniuchy / Legionów (obecnie lokalizacja rezerwowa nr 32) 
4) PUP - ul. Mazowiecka (2 uczestników) 
5) zajezdnia autobusowa na Koniuchach (2 uczestników) 
6) skrzyżowanie ul. Konopnickiej i ul. Bydgoskiej (2 uczestników) 
7) Bielawy-Grębocin 
8)  okolice ZUS 
9) Centrum Handlowe PLAZA 
10) Centrum Targowe PARK  
11) Podgórz - ul. Poznańska 
12) Podgórz - Sklep LIDL 
13) Camping TRAMP 
14) skrzyżowanie ul. Bankowej i ul. Żeglarskiej 
15) rondo Czadcy 
16) Szosa Chełmińska - sklep LIDL 
17) ul. św. Józefa,  
18) Szosa Chełm. - ul. Żwirki i Wigury,  
19) ul. Kołłątaja 
20) os. Podchorążych,  
21) ul. Targowa 
 
 
Pismo przesłane przez Radę Okręgu Bydgoskie Przedmieście wraz z odpowiedzią: 
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3. Uwagi ogólne dot. lokalizacji:  
 
Uważam, że w pierwszym etapie, warto ograniczyć ilość stacji w centrum do maks. 3 i dać ich 
więcej na osiedlach. Umożliwi to korzystanie z rowerów większej ilości mieszkańców i 
spopularyzuje system.  
 
W mojej ocenie lokalizacja stacji jest zbyt mocno nastawiona na turystów i przyjezdnych 
(bardzo dużo lokalizacji na Starówce i ścisłym centrum), a za mało na mieszkańców i ich 
potrzeby przemieszczania się (np. brak stacji na Jakubskim Przedmieściu, brak stacji na 
Koniuchach, tylko 4 stacje na Rubinkowie / Skarpie, największych osiedlach). 
 
Uważam, że zbytnie zagęszczenie stacji rowerowych w ścisłym centrum miasta i ich 
nadmierne rozproszenie na osiedlach mieszkaniowych nie przyczyni się do zachęcenia 
mieszkańców do korzystania z rowerów miejskich zamiast własnych samochodów.  
 
Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby osoba mieszkająca na Koniuchach wypożyczyła rower 
tylko po to, by dojechać do którejś z rzekomo blisko zlokalizowanych stacji czy to na ul. 
Kwiatowej, czy na Grunwaldzkiej i kolejne 2 km pokonywała pieszo. Nie rozumiem 
uzasadnienia dla braku lokalizacji stacji rowerowej Koniuchy/Legionów, gdzie wskazano 
"Znikome natężenia ruchu pieszego pod znakiem zapytania stoi korzystanie z usług stacji w tej 
lokalizacji. Zbyt mała odległość od lokalizacji nr 14 i 16". Dlaczego zatem nie wskazano tej 
odległości, która wynosi ponad 2 km?. Rowery nie mają służyć tylko osobom poruszającym 
się pieszo, ale przede wszystkim tym, które na co dzień korzystają z samochodów, 
przyczyniając się do korkowania miasta i zanieczyszczania powietrza stojącymi w korkach 
autami, z których większością podróżuje jedna osoba. Jakie jest natomiast uzasadnienie do 
lokowania stacji rowerowych jednocześnie na Rynku Staromiejskim, przy Urzędzie Miasta, 
przy ul. Mickiewicza(UMK) i na Placu Rapackiego. Może warto byłoby zamiast tych 4 
lokalizacji przewidzieć kolejne znajdujące się w większej odległości, położone na osiedlach 
mieszkaniowych takich jak np. Koniuchy, czy Chełmińskie Przedmieście (okolice 
skrzyżowania Szosy Chełmińskiej i ul. Żwirki i Wigury). Są to tereny gdzie powstają kolejne 
budynki wielorodzinne, gdzie zapotrzebowanie na lokalizację stacji rowerowej z pewnością 
będzie duże a tym samym lokalizacja ta uzasadniona. Dlaczego nie zakwestionowano również 
położenia w bliskiej odległości (niespełna 500 m) stacji rowerowych Arpol i Bażyńskich? 
Proponuję rozważyć zasadność budowy stacji rowerowej na Koniuchach, mając na uwadze 
istniejące osiedla mieszkaniowe, jak i te rozwijające się zarówno w okolicy Szosy 
Chełmińskiej, jak i ul. Traktorowej i Ugory. Wystarczy spojrzeć na mapę, aby stwierdzić 
konieczność powstania tej stacji rowerowej.  
 
Pismo przesłane przez stowarzyszenie „Rowerowy Toruń”: 
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4. Inne uwagi uczestników konsultacji dotyczące roweru miejskiego:  
 
Należy uwzględnić w SIWZ, możliwość wypożyczania rowerów przy użyciu aplikacji na 
smartfony. (obsługujące kilka systemów iOS, Android, Windows Phone). Jak system się 
rozrośnie będzie to duże ułatwienie w wypożyczaniu rowerów, bo pozwoli uniknąć kolejek 
do wypożyczalni (tak, tak, w Warszawie tworzą się kolejki do stacji, bo wypożyczenie 
zajmuje nawet kilka minut). Jeśli rowery będą wyposażone w elektrozamki rozszerzenie 
systemu o możliwość wypożyczenia ich przez aplikację w późniejszym terminie będzie 
drogie i skomplikowane. 
 
 
Uważam, że ciekawą funkcjonalnością byłaby możliwość sprawdzenia przez internet ile 
rowerów jest dostępnych na danym stanowisku. 
Dzięki temu można by zobaczyć w telefonie, komputerze, tablecie bądź innym tego typu 
urządzeniu czy w danym stanowisku jest akurat wolny rower. Pozwoli to uniknąć 
rozczarowania komuś, kto chciałby skorzystać z roweru, a okazałoby się po przyjściu, że 
akurat na danym stanowisku brak jest wolnych pojazdów. 
Mam nadzieję, że moja uwaga spotka się z Państwa akceptacją. 
 
 
Proponuje, aby rowery miejskie wyposażone były w foteliki dla dzieci (przynajmniej istotna 
część z nich).  Dla osób bez dzieci jazda z fotelikiem nie jest żadnym utrudnieniem. Dla osób 
z małymi dziećmi, pozwoli to na korzystanie z rowerów miejskich. Myślę, że ten pomysł 
wpisuje się w działania prorodzinne realizowane przez Miasto. 
  
Pismo przesłane przez Toruński Klub Sportu Osób Niepełnosprawnych wraz z odpowiedzią: 
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VII Podsumowanie 
 Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone przez Wydział Komunikacji 

Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia we współpracy z Wydziałem Sportu 

i Turystyki, w dniach od 3 do 24 kwietnia 2013 r.  

 

Konsultacjom społecznym zostało poddanych 26 proponowanych lokalizacji, spośród 

których mieszkańcy mogli wskazać 10 najbardziej oczekiwanych oraz 3 propozycje gotowych 

tras rowerowych, z których każda składała się z 10 lokalizacji. Szczegółowy opis 

poszczególnych lokalizacji oraz proponowanych tras zawiera Załącznik nr 1. 

 

W czasie konsultacji zapadła decyzja zwiększeniu liczby stacji roweru miejskiego 

utworzonych w pierwszy etapie z 10 do 12 . 

 

 Biorąc pod uwagę lokalizacje, na które oddano największą liczbę głosów w trakcie 

konsultacji oraz inne uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji, w tym uwagi Stowarzyszenia 

„Rowerowy Toruń” w wyniku konsultacji społecznych proponuje się utworzenie stacji 

roweru miejskiego w następujących 12 lokalizacjach: 

 

Lokalizacja 
Liczba 

oddanych 
głosów 

Decyzja o 
realizacji Uzasadnienie 

Rynek Staromiejski 1013 V   
Plac Rapackiego 981 V   
PKP Główny 896 V   
UMK - Biblioteka 866 V   
Plac św. Katarzyny 754 V   
Dworzec PKS 746   Bliskość stacji: Pl. św. Katarzyny 

Barbarka 677
  

Zbyt odległa stacja od pozostałych, realizowanych 
w pierwszym etapie. Do realizacji w kolejnych 
etapach. 

PKP Wschodni 616
  

Do realizacji w kolejnych etapach z uwagi na brak 
prawa do dysponowania gruntem, który należy do 
Skarbu Państwa i jest w zarządzie PKP. 

UMK - Klub Od Nowa 587   Bliskość stacji: UMK-Biblioteka 
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Bulwar Filadelfijski / 
Ducha Św. 576 V   
Basen przy ul. Hallera 473 V   
Targowisko Miejskie przy 
Chełmińskiej 436

V   
Urząd Miasta Torunia 
(budynek główny) 425

  Bliskość stacji: Rynek Staromiejski 
UMK - Mickiewicza 423   Bliskość stacji: Pl. Rapackiego 
Pawilon Maciej 415 V   
TESCO - Broniewskiego / 
Reja 415 V   

Arpol / Grudziądzka 373
  

Do realizacji w kolejnych etapach z uwagi na brak 
prawa do dysponowania gruntem, który należy do 
spółdzielni mieszkaniowej. 

Dworzec PKP Miasto 364   Bliskość stacji: Pl. św. Katarzyny 
Dziewulskiego - Policja 349 V   
POLO - Kwiatowa / Lisia 326 V   
Basen przy ul. 
Bażyńskich 325   Do realizacji w późniejszych etapach 
Tor-Tor 324   Do realizacji w późniejszych etapach 
Rydygiera (TESCO - 
Sezam) 262   Do realizacji w późniejszych etapach 
Kolankowskiego - pętla 248   Do realizacji w późniejszych etapach 
Grunwaldzka / Józefa 245   Do realizacji w późniejszych etapach 
Wrzosy - Pawia (pętla) 226   Do realizacji w późniejszych etapach 

 


