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Termin 

 

 
16 lutego – 12 marca 2015 r.  
 

  

Liczba 

uczestników 

 

 
24 osoby na spotkaniach konsultacyjnych, 52 osoby uczestniczące 
w badaniu ankietowym 
 

  

Organizatorzy 

 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia 
 

  

Przedmiot 

konsultacji 

 

 
Celem przeprowadzonych konsultacji było poznanie uwag i opinii 
mieszkaoców w przedmiocie zmiany organizacji ruchu na 
ul. Słowackiego, która często jest  zablokowana przez zaparkowane 
pojazdy, co w efekcie utrudnia kierowcom bezpieczny przejazd. Wiele 
uwag, jakie wpływają do Miejskiego Zarządu Dróg dotyczy także hałasu, 
który powodowany jest przez szybko przejeżdżające przez 
ul. Słowackiego samochody przekraczające nadmiernie prędkośd.  
Skutecznym sposobem uporządkowania ruchu kołowego na tej ulicy, 
przy jednoczesnym zachowaniu możliwości parkowania na jezdni, jest 
dopuszczenie jazdy tylko w jednym kierunku. Stąd propozycja 
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego. Założeniem przygotowanego 
przez Wydział Gospodarki Komunalnej projektu było podwyższenie 
bezpieczeostwa użytkowników dróg, zarówno pieszych jak i kierowców 
oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Zostały opracowane dwa 
warianty rozwiązao projektowych: 
wariant I: 
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Konopnickiej 
do ul. Sienkiewicza 
wariant II: 
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Sienkiewicza 
do ul. Konopnickiej 
 
Dodatkowo warianty projektowe zakładały: 
- wprowadzenie parkowania skośnego na ul. Klonowica, ul. Lindego 
i ul. Słowackiego  
- nowe przejścia dla pieszych,  
- pozostawienie ograniczenia prędkości do 30 km/h, 
- dopuszczenie parkowania pojazdów na poboczu po stronie północnej 
ulicy  Słowackiego, 
- uporządkowanie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego.  

 

 

Przebieg 

 

 
Harmonogram konsultacji społecznych 
16 lutego 2015 r. - początek konsultacji społecznych 
16 lutego – 12 marca 2015 r. - badanie ankietowe 
23 lutego oraz 12 marca 2015 r. - spotkania z mieszkaocami 
12 marca 2015 r. - zakooczenie konsultacji społecznych 
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I.  Spotkania konsultacyjne 
 

23 lutego 2015 r. o godz. 17:00 w Zajezdni Tramwajowej przy 
ul. Sienkiewicza 24/26 w Toruniu odbyło się spotkanie konsultacyjne 
mające na celu zapoznanie wszystkich zainteresowanych z tematem 
zmiany organizacji ruchu na ul. Słowackiego w Toruniu.  
W spotkaniu uczestniczyli: 
- mieszkaocy ( 24 osoby) 
- przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej UMT 
- przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg 
- przedstawiciele Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT. 
 
W trakcie spotkania mieszkaocy wskazywali, że główną niedogodnością 
dotyczącą zamieszkiwania w tym miejscu jest fragment ulicy 
Słowackiego od ul. Konopnickiej do ul. Sienkiewicza pokryty 
nawierzchnią z kostki kamiennej. Samochody wjeżdżają z nadmierną 
prędkością na skrzyżowanie z ul. Konopnickiej, co powoduje ogromny 
hałas. 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Marcin Kowallek przedstawił 
zebranym założenia proponowanych rozwiązao, dzięki którym 
ul. Słowackiego stanie się bezpieczniejsza. Po przeprowadzonej dyskusji 
z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg oraz Wydziału Gospodarki 
Komunalnej mieszkaocy zaproponowali: 

 wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Słowackiego od 
ul. Sienkiewicza do ul. Konopnickiej 

 doświetlenie ul. Słowackiego od ul. Matejki do ul. Sienkiewicza 

 wybudowanie parkingu przy ul. Słowackiego na wysokości 
ul. Lindego 

 zmianę parkowania na skośne na ul. Słowackiego 

 niewprowadzanie zmian w sposobie parkowania na  
ul. Klonowica, ul. Lindego, ul.  Konopnickiej 

 zainstalowanie progu zwalniającego na skrzyżowaniu 
ul. Słowackiego z ul. Konopnickiej 

 remont chodnika na ul. Słowackiego wzdłuż Zajezdni 
Tramwajowej 

 zainstalowanie na ul. Słowackiego koszy na śmieci 

 likwidację miejsc parkingowych dla taksówek na ul. Lindego 

 wykonanie generalnego remontu nawierzchni na 
ul. Słowackiego od ul. Konopnickiej do ul. Sienkiewicza, 
likwidację kostki kamiennej, położenie asfaltu.  

Ustalono, że zostanie zorganizowane jeszcze dodatkowe spotkanie, na 
którym przedstawiciele urzędu przedstawią możliwości realizacji 
postulatów zaproponowanych przez zebranych. W związku z powyższym 
konsultacje społeczne w sprawie organizacji ruchu na ul. Słowackiego 
zostały przedłużone do 12 marca (pierwotnie miały zakooczyd się 
9 marca 2015 r.) 
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W dniu 12 marca 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie z mieszkaocami. 
Przedstawiciele urzędu zaprezentowali możliwości realizacji propozycji 
mieszkaoców: 

 przedstawiono projekt  organizacji ruchu na ul. Słowackiego 
uwzględniający zmiany sposobu parkowania zaproponowane 
przez mieszkaoców na spotkaniu w dniu 23 lutego 2015 r.  

 na ul. Słowackiego zostaną wymienione źródła światła i umyte 
klosze lamp 

 teren, na którym miałby powstad parking na wysokości ul. 
Lindego jest terenem leśnym, stąd dotychczas nie było 
możliwości wybudowania tam parkingu. Obszar jest objęty 
projektem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, który będzie przedstawiony do uchwalenia na 
sesji Rady Miasta Torunia w dniu 16 kwietnia 2015 r. Po 
uchwaleniu planu Miejski Zarząd Dróg zapisze tę inwestycję w 
planach budżetowych na 2016 r.  

 na ul. Słowackiego zainstalowano 3 dodatkowe kosze na śmieci 

 Wydział Środowiska i Zieleni w okresie wiosennym dokona 
sprawdzenia stanu trawników i uzupełni ewentualne 
uszkodzenia lub braki 

 miejsca dla postoju taksówek na ul. Lindego zostaną 
zlikwidowane, co dodatkowo zwiększy ilośd miejsc 
parkingowych dla mieszkaoców 

 remont chodnika na ul. Słowackiego wzdłuż Zajezdni 
Tramwajowej zostanie wykonany do 30 czerwca 2015 r. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalono, że ruch jednokierunkowy 
na ul. Słowackiego będzie się odbywał w kierunku południowym – od 
ul. Sienkiewicza do ul. Konopnickiej. Taką opcję wybrała również 
większośd mieszkaoców biorących udział w badaniu ankietowym. 
 

 



 
 

6 
 

 
II. Ankieta 
 
Od 16 lutego do 12 marca 2015 r. mieszkaocy mieli możliwośd 
wypełnienia ankiety zamieszczonej na stronie internetowej 
www.konsultacje.torun.pl. Dodatkowo ankietę można było wypełnid na 
spotkaniach konsultacyjnych. Kwestionariusz ankiety stanowi załącznik 
do raportu.  
Liczba wypełnionych ankiet: 52, w tym: 

 w wersji papierowej: 32 

 w wersji elektronicznej: 20 
 
III. Konsultacje internetowe 
 
Do 12 marca 2015 r. można było przesyład uwagi drogą elektroniczną.           
Z tej możliwości skorzystało 9 osób.  
 
W trakcie konsultacji wpłynęła również jedna uwaga wysłana pocztą.  
 

 
 

 

Akcja 

informacyjno

-promocyjna 

 

Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna skierowana 
do mieszkaoców ul. Słowackiego, ul. Klonowica, ul. Lindego oraz                  
ul. Konopnickiej. Zastosowano następujące narzędzia komunikacyjne: 
serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia (www.torun.pl, 

www.konsultacje.torun.pl, www.um.torun.pl)  
serwis internetowy www.orbitorun.pl 
serwis społecznościowy Facebook (fanpage Mój Toruo) 
usługa Toruo SMS 
mailing do organizacji pozarządowych 
plakaty  
ulotki, które zostały przekazane mieszkaocom do skrzynek 

pocztowych, dodatkowo ulotki zostały umieszczone na szybach 
samochodów parkujących na ww. ulicach 

 

 

 
 
 
 
 

Uwagi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji w ramach konsultacji 
społecznych „Jaki ruch na Słowackiego?” zebrał łącznie 23 uwagi, w tym:   

 12 uwag i opinii zanotowano podczas spotkania konsultacyjnego 

 9 uwag mieszkaocy wysłali drogą elektroniczną 

 1 uwaga została wysłana pocztą  

 

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

I. Uwagi zgłoszone  na spotkaniu z mieszkaocami w dniu 23 lutego 2015 r.  

Lp. Pytanie/Uwaga Odpowiedź 

1 Kiedy będzie wykonany remont nawierzchni na ul. Słowackiego? Wydział Gospodarki Komunalnej 
W planach budżetowych na 2015 r. dotyczących 
remontów dróg nie przewidziano zadania związanego 
z remontem odcinka ul. Słowackiego od ul. 
Konopnickiej do ul. Sienkiewicza. 

2 Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Sienkiewicza do ul. Matejki. Samochody 
jadące w kierunku Sienkiewicza rozpędzają się  i wpadają na bruk z  dużą prędkością, nie ma 
żadnej poprzecznej ulicy  z prawej, która wymuszałaby ograniczenie prędkości 

ZAOPINIOWANO POZYTYWNIE 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Zgodnie z propozycjami mieszkaoców ruch 
jednokierunkowy będzie obowiązywał na ul. 
Słowackiego od ul. Sienkiewicza do ul. Konopnickiej. 

3 W proponowanym rozwiązaniu za dużo jest ulic (Lindego, Klonowica, Konopnickiej), które 
miałyby ustanowiony ruch tylko w kierunku Mickiewicza. Pozostawid w niezmienionej formie 
ruch na ul. Lindego– w kierunku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego 

ZAOPINIOWANO POZYTYWNIE 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Zaakceptowany przez mieszkaoców projekt zmiany 
organizacji ruchu zakłada pozostawienie na ul. 
Konopnickiej, ul. Lindego, ul. Klonowica organizacji 
ruchu w dotychczasowym kierunku. 

4 Zwrócid uwagę  na wozy Straży Pożarnej, MPO, które mają problem z wjechaniem na ul. 
Lindego, ul. Klonowica 

Wydział Gospodarki Komunalnej 
Służby miejskie nie otrzymały do tej pory uwag od 
służb gminnych i właścicieli firm w zakresie utrudnieo 
w dostarczaniu towarów itp. przez pojazdy ciężarowe. 
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5 Zlokalizowad parking przy ul. Słowackiego na wysokości skrzyżowania z ul. Lindego ZAOPINIOWANO POZYTYWNIE  
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Teren przy ul. Słowackiego, na wysokości ul. 
Lindego, został objęty projektem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, który 
zostanie przedstawiony na sesji Rady Miasta 
Torunia w dniu 16 kwietnia 2015 r. Treśd planu 
wskazuje, że przedmiotowy teren będzie drogą 
publiczną, dojazdową, co umożliwia 
zlokalizowanie tam parkingu. Inwestycja ta 
zostanie zapisana w planach budżetowych 
Miejskiego Zarządu Dróg na 2016 r. 

6 Na ul. Słowackiego, w dni, kiedy w Szkole Taoca odbywają się zajęcia, wszystkie miejsca 
parkingowe są zajęte, a wjazdy zablokowane. 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Planowana zmiana organizacji ruchu na ul. 
Słowackiego pozwoli zwiększyd ilośd miejsc 
parkingowych. 

7 Wprowadzid parkowanie skośne na ul. Słowackiego od strony północnej i wykorzystad do 
tego chodnik, a od strony południowej parkowanie równoległe 

ZAOPINIOWANO POZYTYWNIE 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Przygotowany projekt zmiany organizacji ruchu, po 
uwzględnieniu uwag mieszkaoców, zakłada 
wprowadzenie parkowania skośnego wzdłuż Zajezdni 
Tramwajowej, parkowania równoległego – wzdłuż 
kamienic.  
 

8 Zainstalowad progi zwalniające na bruku na ul. Słowackiego Wydział Gospodarki Komunalnej 
Nie ma możliwości technicznych instalowania progów 
zwalniających na powierzchni brukowanej. 

9 Doświetlid skrzyżowanie ul. Słowackiego z ul. Konopnickiej ZAOPINIOWANO POZYTYWNIE  
Miejski Zarząd Dróg 
Źródła światła zostaną wymienione na nowe, klosze 
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lamp zostaną umyte w ramach czynności 
konserwatorskich na przełomie kwietnia/maja 2015 r.  

10 Usunąd miejsca parkingowe dla taksówek na ul. Lindego ZAOPINIOWANO POZYTYWNIE 
Wydział Gospodarki Komunalnej 
Miejsca postojowe dla taksówek zostaną 
zlikwidowane na ul. Lindego. 

11 Zainstalowad próg zwalniający na wysokości ul. Konopnickiej, bezpośrednio przed wjazdem 

na bruk 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego 
na ul. Słowackiego od ul. Sienkiewicza do ul. 
Konopnickiej zainstalowanie progu zwalniającego 
przed skrzyżowaniem z ul. Konopnickiej nie ma 
uzasadnienia. 

12 Ustawid więcej koszy na śmieci na ul. Słowackiego ZAOPINIOWANO POZYTYWNIE  
Miejski Zarząd Dróg  
Na ul. Słowackiego zostały zamontowane 3 
dodatkowe śmietniki. 
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II. Uwagi przesłane  drogą elektroniczną 
 

Lp. Pytanie/Uwaga Odpowiedź 

1. p. Wacław Łubkowski 
Zlikwidowad niezmiernie uciążliwy dziurami, hałasem i brudem bruk i położyd 
asfaltową cichą  nawierzchnię.  
Wykonad po stronie południowej ul. Słowackiego oświetlenie tak, by po zmroku ulica 
była oświetlona. 
Dopuścid do parkowania tzw. obszary zieleni wzdłuż ul Słowackiego.  
Wykonad oświetlony parking wzdłuż ul. Lindego po stronie wschodniej od ul.  
Słowackiego do stacji benzynowej Lukoil. 
Wprowadzid na całej długości ul. Słowackiego ograniczenie prędkości do 30 km/h. 
Wprowadzid na ul. Słowackiego zakaz poruszania się samochodów ciężarowych. 
Uzupełnid monitoring ul. Słowackiego na odcinku od ul. Lindego do ul. Sienkiewicza.  
Poprawid jakośd nawierzchni ul. Lindego. 
Przeprowadzid inwentaryzację starych drzew i poddad wycince lub kosmetyce te, które 
grożą złamaniem i wypadkiem. 
 

Wydział Gospodarki Komunalnej 
Nawierzchnia ulic z kostki brukowej realizowana jest 
w ramach programu rewitalizacji Bydgoskiego 
Przedmieścia i przewiduje również przywrócenie 
starych nawierzchni na drogach. Układanie 
nawierzchni brukowej jest zgodne z wytycznymi 
Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
Poprawę oświetlenia drogowego Miejski Zarząd Dróg 
wykona w okresie kwiecieo – maj br. 
Zgodnie z uwagami mieszkaoców proponuje się 
parkowanie skośne po stronie budynków MZK. 
Budowa parkingu na wydłużeniu ul. Lindego zostanie 
zaproponowana do projektu budżetu miasta na 
2016r. 
Sprawa wprowadzenia na całej długości ul. 
Słowackiego ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz 
zakazu poruszania się samochodów ciężarowych, 
zostanie poddana analizie na posiedzeniu Komisji ds. 
Bezpieczeostwa i Organizacji Ruchu Drogowego. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
W chwili obecnej nie przewiduje się usuwania drzew 
rosnących na ul. Słowackiego. Istniejący drzewostan 
jest uzupełniany na bieżąco o nowe nasadzenia. 
Wydział Ochrony Ludności 
Na odcinku od ul. Lindego do ul. Sienkiewicza 



 
 

11 
 

funkcjonują już 2 kamery monitoringu wizyjnego 
miasta, jedna z kamer jest zainstalowana na ul. 
Sienkiewicza 22, a druga na budynku przy ul. 
Konopnickiej 31. Obie kamery w wystarczający 
sposób penetrują rejon przedmiotowych ulic, 
jednakże duża  ilośd drzew liściastych, które znajdują 
się tutaj, utrudnia w dużej mierze monitorowanie 
tych miejsc. 

2. p. Anna Połomska-Bruckner 
Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na proponowanym odcinku (wycinek całej długości 
ulicy) moim zdaniem nie ma uzasadnienia, wprowadzi tylko zamieszanie i dezorientację 
użytkowników (szczególnie tych okazjonalnych), nie mówiąc już o utrudnieniach w dojazdach 
do posesji, a także spowoduje wzmożony ruch na ulicach prostopadłych do Słowackiego 
stanowiących dojazd do jednokierunkowych odcinków. Jestem zdecydowanie za utrzymaniem 
ograniczenia prędkości nie tylko na tym krótkim odcinku, ale na całej długości ulicy. Jestem też 
za zwiększeniem ilości miejsc parkingowych wzdłuż ulicy po stronie obecnego parkowania, a to 
można uzyskad nie zwężając pasa jezdnego, tylko likwidując pseudo pasy zieleni, które 
stanowią zagrożenie epidemiologiczne i ograniczają doznania estetyczne. (PATRZ ODCINEK 
SŁOWACKIEGO NA WYSOKOŚCI DAWNEJ BURSY SZKOLNEJ – TU MOŻNA BYŁO WYSŁUCHAD 
GŁOSU ROZSĄDKU). Po roku 2000 decyzją Wydziału Środowiska i Zieleni MZD, na wysokości 
Słowackiego 65, zlikwidował wyżej przywołany pseudo pas zieleni i pobudował chodnik, po to, 
aby po kilku latach, przy okazji tzw. Rekonstrukcji ulicy (położenie bruku – co też jest moim 
zdaniem nieuzasadnione, ale to inny temat, jak się domyślam) zlikwidowad i ponownie 
przywoład do życia pseudo pas zieleni, czytaj stworzenie toalet publicznych dla czworonogów. 
Przy okazji likwidacji tego chodnika pracownicy MZD obiecywali, że pasy zieleni będą zadbane i 
systematycznie czyszczone, przez stosowną jednostkę organizacyjną UM, ale kolejne lata, 
właściwie już dziesięciolecia pokazują jak faktycznie to wygląda. W załączeniu kilka zdjęd 
przedstawiających stan faktyczny. 

Wydział Gospodarki Komunalnej 
Zgodnie z uwagami mieszkaoców proponuje się 
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. 
Słowackiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. 
Konopnickiej. Parkowanie na ul. Lindego, ul. 
Konopnickiej oraz ul. Klonowica pozostaje bez zmian. 
Zgodnie z uwagami mieszkaoców proponuje się 
parkowanie skośne po stronie budynków MZK. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Stan trawników zostanie sprawdzony w okresie 
wiosennym i w przypadku ewentualnych uszkodzeo 
czy braków będzie uzupełniony.  
 

 

3. p. Gosia 
zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy chodniku na ul. Słowackiego, tak aby 
zminimalizowad zanieczyszczanie jej przez zwierzęta, 
zamontowanie śmietników na odpadki oraz na odchody zwierząt,  

Wydział Środowiska i Zieleni 
Stan trawników zostanie sprawdzony w okresie 
wiosennym i w przypadku ewentualnych uszkodzeo 
czy braków będzie uzupełniony.  
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zorganizowanie miejsc, można ustawid kontenery na odpadki w sposób estetyczny i nie 
dezorganizujący przestrzeni, 
monitoring miejski, 

Miejski Zarząd Dróg  
Zostały zamontowane 3 dodatkowe śmietniki na ul. 
Słowackiego 
Wydział Ochrony Ludności 
Na odcinku od ul. Lindego do ul. Sienkiewicza 
funkcjonują już 2 kamery monitoringu wizyjnego 
miasta, jedna z kamer jest zainstalowana na ul. 
Sienkiewicza 22 a druga na budynku przy ul. 
Konopnickiej 31. Obie kamery w wystarczający 
sposób penetrują rejon przedmiotowych ulic, 
jednakże duża  ilośd drzew liściastych , które znajdują 
się tutaj, utrudnia w dużej mierze monitorowanie 
tych miejsc. 

4. p. Andrzej  Bojanowski 
Oba warianty są nie do przyjęcia, mieszkam przy ul. Słowackiego, a garaż mam od Mickiewicza. 
Należy zamiast „Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia” i wydawania dużych pieniędzy, które 
praktycznie w przypadku mojej ulicy i Mickiewicza tylko utrudniły ruch i korzystanie z tych ulic, 
pomyśled trzeźwo, zlikwidowad bruk (niech Pan Prezydent zrobi taki na swojej ulicy), zmienid 
oświetlenie, bo wcześniejsze lampy gazowe, dawały lepszy efekt (bo były po dwóch stronach), 
teraz jest za ciemno. Wymyślne parkowanie na ul. Mickiewicza raz po jednej, raz po drugiej , 
byle jakie trawniczki i ławeczki to tylko utrudnienia w ruchu (wąsko), przejazdy wozów 
ciężarowych dostawczych(POLO), strażackie, MPO itp. Wystarczy zobaczyd, jak wyglądają 
wjazdy, krawężniki, tzw. trawniczki itp. Ławeczki służą pijakom i żulom, oświetlenie lepsze niż 
na Słowackiego, ale często niesprawne i brudne. Uważam, że wydawanie publicznych, a nie 
swoich pieniędzy powinno byd bardzo skrupulatnie sprawdzane, a nie dane urzędnikom 
samopas. 
 

Wydział Gospodarki Komunalnej 
Remont nawierzchni ulic z kostki brukowej 
realizowany jest  w ramach programu rewitalizacji 
Bydgoskiego Przedmieścia i przewiduje również 
przywrócenie starych nawierzchni na drogach. 
Układanie nawierzchni brukowej jest zgodne z 
wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
Poprawę oświetlenia drogowego Miejski Zarząd Dróg 
wykona w okresie kwiecieo – maj br. 
Zgodnie z uwagami mieszkaoców proponuje się 
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. 
Słowackiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. 
Konopnickiej. Parkowanie na ul. Lindego, ul. 
Konopnickiej oraz ul. Klonowica pozostaje bez zmian. 
Służby miejskie nie otrzymały do tej pory uwag od 
właścicieli firm w zakresie utrudnieo w dostarczaniu 
towarów przez pojazdy ciężarowe. 

5. p. Wojciech Góralski 
Ulice Klonowica, Konopnickiej, Lindego kierunek ruchu bez zmian. Słowackiego drogą główną. 

Wydział Gospodarki Komunalnej  
Zgodnie z uwagami mieszkaoców proponuje się 
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Parkowanie skośne lub prostopadłe po stronie północnej ul. Słowackiego, pod warunkiem 
poziomego oznakowania miejsc parkingowych i oznakowanie pasa ruchu na Słowackiego dla 
skręcających w lewo z Sienkiewicza 
Równoległe na Lindego i Klonowica - zmiana sposobu parkowania może doprowadzid do 
konfliktów między właścicielami/zarządcami posesji przy ww. ulicach. Dlatego MZD powinien 
skonsultowad to z bezpośrednio z zainteresowanymi mieszkaocami, właścicielami, 
wspólnotami. Problemem  dla części pojazdów może byd również wysoki krawężnik. Analizując 
ewentualne strony skośnego parkowania, należy wziąd pod uwagę umiejscowienie hydrantów 
oraz skonsultowad sprawę z PSP z uwagi  na gęstą zabudowę i problemy  z dojazdem wozów 
ratowniczo-gaśniczych. Bez oznaczeo poziomych skośnych miejsc parkingowych zapanuje 
chaos.  
Klonowica parkowanie po stronie zachodniej z uwagi na wyjazdy z trzech posesji ulokowanych 
po stronie wschodniej. 
Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Lindego od str. zachodniej  z oznakowaniem 
poziomym i pionowym - na sygnalizację ponad jezdnią z doświetleniem „zebry” zapewne 
miasta nie stad. 
Ewentualnie przy okazji remontu próg zwalniający, taki jak przy targowisku na Mickiewicza 
lub na skrzyżowaniu Fałata/Wyczółkowskiego. Będzie to jedyne bezpieczne przejście przez 
ul. Słowackiego dla dzieci chodzących do SP7 oraz dla osób idących do „lasku”. Przy okazji 
wytyczyd bezpieczną drogę dla dzieci przy tzw. Górach Piekarskich ( oświetlenie)  i przez Stacje 
Lukoil ( pasy ? ). 
I nie powinno byd istotne, czyj to teren, tylko rozwiązad problem. Dzieci przechodzą przez 
stację, ponieważ nie ma tam nawet chodnika. 

wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na  ul. 
Słowackiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. 
Konopnickiej. Parkowanie na ul. Lindego, 
Konopnickiej oraz Klonowica pozostaje bez zmian. 
W ramach zmiany organizacji ruchu zostaną 
wyznaczone przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach 
z ul. Klonowica, Lindego oraz Konopnickiej.  
Poprawę oświetlenia drogowego Miejski Zarząd Dróg 
wykona w okresie kwiecieo – maj br. 
Progi zwalniające nie mogą byd montowane na 
nawierzchni innej jak asfaltowa, ponadto 
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w kierunku 
wschodnim spowoduje zmniejszenie natężenia 
ruchu, a co za tym idzie poprawi się również 
bezpieczeostwo ruchu drogowego. 
 

6. filip_az@tlen.pl 
Odnośnie parkingu pod halą Olimpijczyk. Prosty sposób na zwiększenie ilości miejsc 
parkingowych - NAMALOWANIE PASÓW DO PARKOWANIA. Dotyczy szczególnie osób 
przywożących dzieci na zajęcia i parkujących byle jak, często blokując i po 3!! miejsca naraz. 
Mieszkaocy na ogół parkują skośnie i tym samym maksymalnie wykorzystują dostępne miejsca. 

Wydział Gospodarki Komunalnej 
Sprawa parkowania w rejonie Olimpijczyka, zostanie 
poddana analizie na posiedzeniu Komisji ds. 
Bezpieczeostwa i Organizacji Ruchu Drogowego. 

7. No name 
W koocowej części ul. Słowackiego np. nr 81 kamienice nie mają wyznaczonych śmietników, 
kontenery są wystawione po prostu na chodnik, w tym miejscu nie wolno parkowad, 
rozwiązanie kwestii śmietników w jakiś cywilizowany i miły dla oka (bo to żaden przystrój 

Miejski Zarząd Dróg  
Zostały zamontowane 3 dodatkowe śmietniki na ul. 
Słowackiego. 
Wydział Gospodarki Komunalnej  
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przepełniony kontener  na chodniku) zaoszczędziłoby kilka miejsc parkingowych. Pomocna 
może byd likwidacja wszelkich blaszaków-garaży z ulicy, a nawet i zwykłych garaży (np. między 
Moniuszki i Matejki). Ani przystoją zabytkowej dzielnicy, ani są ładne, a dojazd musi byd (vide 
skrzyżowanie Słowackiego/Matejki). W dzisiejszych czasach blaszaki to przywilej i relikt 
poprzedniej epoki. Kolejny krok – umowa z Uniwersytetem, parkingi przy 
akademikach/Kotłowni nie są w pełni wykorzystywane. Przepustki czy prawo do parkowania 
mogliby otrzymad mieszkaocy ulicy. Kolejnym krokiem powinna byd likwidacja strefy płatnego 
parkowania z ulicy Tujakowskiego. Jest rzadko wykorzystywana, a na pewno pomogłaby 
klientom Książnicy np. Obecne rozwiązanie uważam za optymalne, zapewnia bezpieczeostwo 
pieszym, bo samochody nie parkują na chodnikach. Miejsce parkingowe można bardzo dobrze 
znaleźd na ul. Mickiewicza, gdy Słowackiego zawiedzie. Nie jest to najłatwiejsze, ale możliwe. 

Strefa Płatnego Parkowania została ustalona 
Uchwałą Rady Miasta Torunia. 
 

8. Joanna Konikiewicz 
Nie rozumiem idei wprowadzania zmian w parkowaniu na ul. Słowackiego przez np. zmiany w 
parkowaniu na ul Klonowica, przy której mieszkam.  
Uważam, że można wprowadzid nakaz skośnego parkowania przy ulicy Klonowica (po stronie 
numerów nieparzystych), tak się to dzieje na odcinku między Krasioskiego a Bydgoską. 
Natomiast podejrzewam, że pomysł jest taki, żeby ograniczyd parkowanie tylko do jednej 
strony na naszej ulicy, co jest zdecydowanie złym pomysłem i bardzo ograniczy ilośd miejsc 
parkingowych. 
Nie podoba mi się sama filozofia zwiększania ilości miejsc parkingowych na ul. Słowackiego 
poprzez zmiany na ul. Klonowica, czyli kosztem mieszkaoców tej ulicy. 
Uważam, że spowoduje to globalnie zmniejszenie miejsc parkingowych, tak jak to było z ul. 
Mickiewicza. 
Nie mogę niestety przyjśd na spotkanie, ale tą drogą chcę wyrazid swoje zdanie, jako 
długoletnia mieszkanka i posiadaczka samochodu.  
Teraz jest problem z zaparkowaniem na ulicy Klonowica (po południu), ale zwiększy się on 
jeszcze drastycznie, kiedy zostanie skooczony budynek na ul. Bydgoskiej, za rogiem z ulicą 
Klonowica i wprowadzą się tam mieszkaocy. Nie łudźmy się, że będą mieli parkingi pod 
blokami. Zaparkują na Klonowica. 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji: 
Zgodnie z uwagami mieszkaoców sposób parkowania 
na ul. Klonowica nie ulegnie zmianie, a zatem 
samochody będą mogły nadal parkowad równolegle 
po obu stronach ulicy.  

9. Marta Kołacz, Stowarzyszenie Bydgoskie Przedmieście 
W związku z przygotowanym przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu projektem zmian na ulicy 
Słowackiego, zdecydowanie protestujemy przeciwko planom zamiany tej zabytkowej części 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji: 
Proponowane zmiany organizacji ruchu mają na celu 
nie tyle zwiększenie ilości miejsc parkingowych, co 
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Bydgoskiego Przedmieścia na publiczny parking. 
Zaproponowane przez Miejski Zarząd Dróg zmiany organizacji ruchu (ul. Słowackiego ma stad 
się jednokierunkowa, zmieni się również sposób parkowania) mają głównie na celu zwiększenie 
ilości dostępnych miejsc parkingowych. Problem ich braku w tej części Bydgoskiego wiąże się 
oczywiście ze strefą płatnego parkowania, która rozpoczyna się na początku osiedla. Kierowcy, 
aby nie uiszczad opłat szukają miejsc parkingowych w niedalekiej od centrum odległości.  W 
konsekwencji zabytkowe Bydgoskie staje się parkingiem dla wszystkich mieszkaoców Torunia 
oraz turystów. Nie zgadzamy się na to. Prosimy o znalezienie lepszego rozwiązania tej kwestii.   
Presja dodatkowych miejsc parkingowych znana jest w każdym mieście, które wprowadza 
strefy płatnego parkowania.  Na  ich obrzeżach mieszkaocy "zmuszani" są do parkowania na 
"cudzych" parkingach. Działanie zaproponowane przez  MZD nie jest natomiast żadnym 
rozwiązaniem. Większa liczba miejsc parkingowych zachęci jeszcze większą ilośd kierowców do 
szukania darmowego miejsca parkingowego w tym obszarze. Obiecana nowa jakośd 
parkowania jest złudna i bardzo krótkotrwała. 
Istnieją jednak rozwiązania, które mogłyby poprawid obecną sytuację. Jedną z możliwości jest 
aby wzorem Skarpy i Rubinkowa gmina rozpoczęła planowanie także tu zbiorczego parkingu. 
Inną propozycją może byd ograniczenie parkowania w tym obszarze wyłącznie dla 
mieszkaoców. Może warto też pomyśled nad parkowaniem czasowym tak, aby wymusid rotację 
wśród kierowców (szczególnie tych "obcych"). Istnieje ogromny wachlarz rozwiązao, które 
warto rozważyd z uwagi na unikalną,  historyczną wartośd tej przestrzeni. 
Jednocześnie składamy wniosek o udostępnienie wszystkich ulic jednokierunkowych na 
Bydgoskim dla rowerzystów w obu kierunkach. 

podwyższenie poziomu bezpieczeostwa na ul. 
Słowackiego i zmniejszenie hałasu, powodowanego 
przez  samochody, które wjeżdżają ze znaczną 
prędkością na wybrukowany odcinek między ul. 
Konopnickiej a ul. Sienkiewicza.   
Wydział Gospodarki Komunalnej uwzględni kwestię  
ruchu rowerowego w przygotowywanym projekcie, 
który będzie zakładał możliwośd poruszania się 
rowerzystów na ul. Słowackiego na relacji wschód – 
zachód (odcinek od ul. Sienkiewicza do  
ul.Konopnickiej).  
 
 

 

 

 

 



 
 

16 
 

III. Uwaga wysłana pocztą 
Pismo Stowarzyszenia Rowerowy Toruo i odpowiedź Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 
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Wyniki badania ankietowego 
W badaniu wzięły udział 52 osoby, w tym 32 osoby wypełniły ankietę na spotkaniach, a 20 osób 
wysłało wypełnioną ankietę drogą elektroniczną. Ankieta była dostępna w trakcie konsultacji na 
stronie www.konsultacje.torun.pl. 
Największa liczba respondentów to osoby w wieku 30 - 60 lat (31 mieszkaoców), a następne pod 
względem liczebności grupy stanowią osoby w wieku powyżej 60 lat ( 11 mieszkaoców) oraz poniżej 
30 lat (7 mieszkaoców).  
 
Wykres. Wiek ankietowanych (N=49) 

Wiek respondentów

30-60 lat

31

powyżej 60 lat

11

poniżej 30 lat

7

 
 

56 % ankietowanych to mieszkaocy ul. Słowackiego, 4 osoby, które wypełniły ankietę mieszkają na ul. 
Konopnickiej (9%), dwie osoby – na ul. Lindego (4%). Pozostałe 33 % respondentów to mieszkaocy  
innych ulic, m.in. Bydgoskiej, Matejki, Mickiewicza, Klonowica.  
 
Wykres. Miejsce zamieszkania respondentów (N=52) 

Miejsce zamieszkania respondentów

inna

17

33%

Konopnickiej

4

8%

Lindego

2

4%

Słowackiego

29                         

56%

 

http://www.konsultacje.torun.pl/
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Większośd osób wypełniających ankietę to mieszkaocy korzystający na co dzieo z samochodu. 

Wykres. Czy korzysta Pani/Pan z samochodu na co dzieo? (N=49)  

Czy korzysta Pani/Pan z samochodu na co dzieo?

tak

47

nie

2

 
 
 
 
 
Zdecydowana większośd ankietowanych (79%) uważa, że ruch na ul. Słowackiego należy zmienid.  
 
Wykres. Czy należy zmienid organizację ruchu na ul. Słowackiego? (N=52) 

Czy należy zmienid organizację ruchu na ul. Słowackiego?

tak

41

79%

nie

11

21%
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38 respondentów spośród 49 osób wypełniających ankietę opowiedziało się za wprowadzeniem 
ruchu jednokierunkowego. 
 
Wykres. Czy powinien zostad wprowadzony ruch jednokierunkowy? (N=49) 

Czy powinien zostad wprowadzony ruch jednokierunkowy?

tak

38

nie

11

 

Zdecydowana większośd ankietowanych opowiedziała się za wprowadzeniem ruchu 
jednokierunkowego na ul. Słowackiego od ul. Sienkiewicza do ul. Konopnickiej. Tę samą opcję wybrali 
mieszkaocy uczestniczący w spotkaniu konsultacyjnym.  
 
 
Wykres. W którym kierunku powinien byd wprowadzony ruch jednokierunkowy? (N=37) 

W którym kierunku powinien byd wprowadzony ruch 

jednokierunkowy?od ul. 

Konopnickiej do 

ul. Sienkiewicza

9

od ul. 

Sienkiewicza do 

ul. Konopnickiej

28  
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Większośd respondentów (38 osób) opowiedziała się za zwiększeniem ilości miejsc parkingowych 

wzdłuż ul. Słowackiego. 

Wykres. Czy należy zwiększyd ilośd miejsc parkingowych wzdłuż ul. Słowackiego? (N=48) 

Czy należy zwiększyd ilośd miejsc parkingowych                            

wzdłuż ul. Słowackiego?

tak

38

nie

10

 
 

34 ankietowanych wybrało wariant parkowania skośnego, tylko dwie osoby wskazały, że samochody 

na ul. Słowackiego powinny parkowad prostopadle, a pięciu ankietowanych uznało, że samochody 

powinny parkowad równolegle.  

Wykres. W jaki sposób miałyby parkowad samochody na ul. Słowackiego? (N=41) 

W jaki sposób miałyby parkowad samochody                                     

na ul. Słowackiego?

skośnie

34

prostopadle

2 równolegle

5
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Z przeprowadzonej ankiety wynika, że większośd mieszkaoców popiera inicjatywę zmiany organizacji 

ruchu na ul. Słowackiego (79%).  Pomysł wprowadzenia ruchu jednokierunkowego popiera 28 osób 

spośród 37 respondentów. Mieszkaocy akceptują również propozycję zwiększenia ilości miejsc 

parkingowych na ul. Słowackiego -  38 osób wśród 48 badanych poparło  propozycję  miasta  w tym 

zakresie. Większośd ankietowanych to osoby w wieku 30-60 lat, mieszkaocy ul. Słowackiego, którzy  

na co dzieo korzystają z samochodu i są użytkownikami tej drogi. 
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Podsumowanie 
 

Konsultacje społeczne „Jaki ruch na Słowackiego?” umożliwiły 
mieszkaocom zapoznanie się z propozycjami zmiany organizacji 
ruchu przygotowanymi przez Wydział Gospodarki Komunalnej.  
Wiele uwag, jakie pojawiły w trakcie spotkao oraz tych, które 
zostały przesłane drogą elektroniczną bądź pocztą zostało 
uwzględnionych w projekcie nowej organizacji ruchu na ul. 
Słowackiego.  
 
Pierwotne warianty zmiany organizacji ruchu zostały szczegółowo 
przeanalizowane w trakcie spotkania w dniu 23 lutego 2015 r. 
Torunianie zgłosili wiele uwag, dzięki którym na kolejnym spotkaniu 
w dniu 12 marca 2015 r. Wydział Gospodarki Komunalnej 
zaprezentował trzeci wariant organizacji ruchu uwzględniający 
propozycje mieszkaoców. Zgodnie z jego założeniami: 

 ruch jednokierunkowy na ul. Słowackiego będzie 
obowiązywał od ul. Sienkiewicza do ul. Konopnickiej 

 sposób parkowania na ul. Klonowica, ul. Lindego, 
ul. Konopnickiej nie ulegnie zmianie 

 parkowanie na ul. Słowackiego na odcinku od ul. 
Sienkiewicza do ul. Konopnickiej będzie  się odbywało 
skośnie po stronie budynków Miejskiego Zakładu 
Komunikacji, po stronie kamienic -  równolegle. 

  
Przeprowadzone konsultacje dały mieszkaocom możliwośd nie tylko 
wypowiedzenia się w sprawie organizacji ruchu, ale także w 
kwestiach dotyczących zamieszkiwania na tym terenie. Dzięki 
zorganizowanym spotkaniom udało się rozwiązad kilka kwestii, które 
dla mieszkaoców ul. Słowackiego, ul. Lindego, ul. Konopnickiej, 
ul. Klonowica są bardzo istotne: 

 zainstalowano dodatkowe kosze na śmieci  

 Miejski Zarząd Dróg zleci konserwację lamp ulicznych 
i wykona remont chodnika wzdłuż budynku Miejskiego 
Zakładu Komunikacji Spółki z o.o.  

 Wydział Środowiska i Zieleni uzupełni stan trawników   

 miejsca parkingowe dla taksówek na ul. Lindego zostaną 
zlikwidowane w celu zwiększenia ilości miejsc parkingowych 
dla mieszkaoców 

 inwestycja dotycząca budowy parkingu przy ul. Słowackiego 
zostanie zapisana w planach budżetowych na 2016 r.  

 w projekcie zmiany organizacji ruchu uwzględniono postulat  
mieszkaoców związany z ruchem rowerowym na 
ul. Słowackiego na relacji wschód-zachód 

 
Przeprowadzone konsultacje społeczne „Jaki ruch na Słowackiego?” 
dały możliwośd przedyskutowania propozycji zmian i zebrania opinii 
mieszkaoców, którzy zgłosili wiele uwag do przygotowanych 
wariantów organizacji ruchu na ulicy Słowackiego. 
Warto dodad, iż spotkania były okazją do wymiany poglądów nie 
tylko między urzędnikami i mieszkaocami, ale przede wszystkim 
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między samymi mieszkaocami, którzy niejednokrotnie w trakcie 
spotkao nie mogli osiągnąd konsensusu  np. w kwestii sposobu 
parkowania na ul. Słowackiego czy zasadności zlokalizowania miejsc 
parkingowych dla taksówek na ul. Lindego.  

 

 
Załączniki 

 

Załącznik nr 1. Kwestionariusz ankiety 

Załącznik nr 2. Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruo 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
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Załącznik nr 1 Ankieta 

Konsultacje społeczne  
w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Słowackiego 

 
Ankieta 

(wypełnioną ankietę proszę przesład na adres konsultacje@um.torun.pl do 9 marca 2015 r.) 

1.Czy uważa Pani/Pan, że należy coś zmienid w organizacji ruchu drogowego na ul. Słowackiego? 

 tak             nie (proszę przejśd do pytania nr 3) 

2.Jeżeli tak, to jakie zmiany? 

a)Wprowadzid ruch jednokierunkowy na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Sienkiewicza 

 tak 

 nie  

 nie mam zdania 

 

 

b)Zwiększyd ilośd miejsc parkingowych wzdłuż ulicy ? 

 tak 

 nie  

 nie mam zdania  

 

 

c)Inne propozycje, jakie? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.Wiek 

 poniżej 30 lat           30 – 60 lat        powyżej 60 lat 

4.Jestem mieszkaocem ulicy 

 Słowackiego            Lindego              Konopnickiej         innej, jakiej? .……………… 

5.Czy korzysta Pani/Pan z samochodu na co dzieo?         

        tak          nie 

 

 

W którym kierunku? 

 od ul. Konopnickiej do ul. 
Sienkiewicza 

 od ul. Sienkiewicza do ul. 
Konopnickiej 

W jaki sposób miałyby parkowad 

samochody? 

 równolegle 

 prostopadle 

 skośnie 

 

mailto:konsultacje@um.torun.pl
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Załącznik nr 2 Informacje w mediach lokalnych 

Strona serwisu miejskiego www.torun.pl, 16 lutego 2015 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torun.pl/
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Nowości, 17 lutego 2015 r.  

 

Gazeta Pomorska, 17 lutego 2015 r. 

 



 
 

28 
 

Gazeta Wyborcza, 17 lutego 2015 r.  
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Strona serwisu miejskiego www.torun.pl, 6 marca 2015 r.  

 

 

 

Nowości, 9 marca 2015 r.  

 

 

http://www.torun.pl/
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Strona Stowarzyszenia Bydgoskie Przedmieście, 11 marca 2015 r.  

 

 


