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ODPOWIEDZI DO UWAG ZGŁOSZONYCH W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

Najczęściej pojawiające się uwagi 

Lp. Uwaga Odpowiedź 
1. Uwagi dotyczące zieleni  

- zieleń zamiast parkingu przed dworcem (ewentualnie – zielony parking z 
drzewami i miejscami do odpoczynku); 
- nie wycinać drzew; 
- zielone torowiska;  
-nasadzić więcej zieleni 

Uwzględniono częściowo 
Generalnie na obszarze całego węzła będzie zwiększany udział 
zieleni w stosunku do nawierzchni utwardzonych. Powstanie 
również park linearny i zielone przystanki.  
Wycinka drzew jest nieunikniona pod rozbudowę układu 
drogowego, jednakże zostaną zaprojektowane nowe nasadzenia 
rekompensujące. Zielone torowisko zostanie rozważone w 
kolejnym zadaniu - w ramach modernizacji tego odcinka linii 
tramwajowej. 

2. Zrezygnować z przejść podziemnych Nie uwzględniono 
Wariant 2 przedstawia budowę 2 przejść podziemnych pod 
ul. Sobieskiego i Żółkiewskiego oraz przebudowę istniejącego 
przejścia pod ul. Skłodowskiej-Curie. Budowa przejść podziemnych 
ma na celu bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu tj. 
pieszych i rowerzystów i jest nierozerwalnie związana z układem 
funkcjonalnym skrzyżowania.  
Projektowane przejścia podziemne będą objęte monitoringiem 
oraz dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
mających problemy ruchowe oraz matek z wózkami. 

3. Przed dworcem stworzyć prawdziwy węzeł przesiadkowy, na którym 
zatrzymywałyby się i autobusy i tramwaje - możliwość wjazdu tramwaju przed dw. 
Wschodni i stworzenie tam wspólnych przystanków autobusowo-tramwajowych 
(parkingi można wyznaczyć tam gdzie teraz jest przystanek tramwajowy) 
 

Nie uwzględniono 
Nie ma możliwości zaprojektowania racjonalnego przebiegu 
torowiska tramwajowego wg zgłoszonej propozycji.  

4. Utworzyć naziemne przejścia dla pieszych Częściowo uwzględnione 
Zaprojektowane zostanie przejście naziemne przez 
ul. Skłodowskiej-Curie oraz przez torowisko tramwajowe. 
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5. Wprowadzić rozwiązania dla pieszych i rowerowych użytkowników ruchu, zgodne z 
zasadami zrównoważonego transportu oraz z poszanowaniem zieleni i walorów 
historyczno-społecznych osiedla. 

Zaprojektowane rozwiązania zapewniają poprawę bezpieczeństwa 
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym w szczególności  
niechronionym – pieszym i rowerzystom. 
W ramach projektu zostanie zwiększony udział zieleni w stosunku 
nawierzchni utwardzonych, powstanie również park linearny i 
zielone przystanki. 

6. Wprowadzić rozwiązania, które zmierzają do rozwoju komunikacji miejskiej Proponowane rozwiązania węzła przesiadkowego są 
ukierunkowane na rozwój transportu publicznego – kolejowego i 
komunikacji miejskiej, w tej części miasta. Docelowo planowane 
jest zwiększenie liczby linii autobusowych kończących bieg przy 
dworcu Toruń Wschodni, a w szczególności linii łączących miasto z 
sąsiednimi gminami. 

7. Zapytać o opinię osoby mieszkające w kamienicach przeznaczonych do rozbiórki 
oraz mieszkańców osiedla 

Mieszkańcy kamienic przeznaczonych do rozbiórki oraz 
mieszkańcy osiedla na etapie prac planistycznych dla 
projektowanego terenu mieli możliwość zgłaszania swoich uwag i 
opinii. Rejon projektowanego węzła przesiadkowego wraz ze 
zmianą układu drogowego przy Placu Skarbka objęty jest mpzp dla 
obszaru położonego e rejonie Placu Skarbka, ul. Sobieskiego i linii 
kolejowej w Toruniu – Uchwała nr 146/19 Rady Miasta Torunia z 
dnia 27 czerwca 2019 r. W jednostce planistycznej oznaczonej 
symbolem 122.08-KD(G)6 przeznaczonej pod poszerzenie drogi 
głównej mieszczą się m.in. budynki frontowe przy ul. Sobieskiego 
62 i 64 oraz całe posesje przy ul. Sobieskiego 47, 49 i 51. W trakcie 
prac planistycznych, właściciel nieruchomości przy ul. Sobieskiego 
49 i 51 wniósł o przeznaczenie terenu pod komunikację, 
argumentując to brakiem możliwości zapewnienia z ul. 
Sobieskiego obsługi komunikacyjnej projektowanych usług na ww. 
nieruchomości i odmową ustalenia warunków zabudowy. 

8. Zaprojektować przebudowę zgodnie z trendami zrównoważonego rozwoju, 
zostawiając i wkomponowując jak najwięcej zieleni 
 

Patrz odpowiedź na pytanie 5. 

9. Pozostawić górkę saneczkową pod wiaduktem Nie uwzględniono  
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10. Dostosować komunikację miejską do potrzeb mieszkańców (przystanki są 
rozrzucone, odległości pomiędzy nimi zbyt duże, nazwy przystanków są mylące dla 
pasażerów, brakuje wyświetlanych informacji z godziną odjazdów poszczególnych 
autobusów) 

Uwzględniono 
Zostaną zmienione nazwy przystanków na ul. Żółkiewskiego, 
a przystanki przy ul. Skłodowskiej-Curie zachowają nazwę Dworzec 
Wschodni. 
Przedstawione warianty uwzględniają budowę  tablic systemu 
informacji pasażerskiej informujące o odjazdach autobusów na 
projektowanych przystankach. 

11. Utworzyć przejścia naziemne przyjazne dla osób starszych, z 
niepełnosprawnościami oraz rodziców z wózkami 

Częściowo uwzględniono - patrz odpowiedź na pytanie 4. 

12. Jako alternatywę zbudować parking podziemny pokryty zielenią Nie uwzględniono 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

13. Należy fizycznie ograniczyć ruch samochodowy Nie uwzględniono 
Ruch samochodowy zostanie racjonalnie spowolniony poprzez 
zastosowanie rond w wariancie 2 umożliwiających jednocześnie 
wykonanie wszystkich relacji skrętnych. 

14.  Utworzyć stację Roweru Miejskiego Uwzględniono 
Zostanie zaprojektowane miejsce pod stację Roweru Miejskiego 
przy budynku dworca. 

15. Postawić stojaki rowerowe (mogą być zadaszone) Uwzględniono 
W obu wariantach zaprojektowano stojaki rowerowe u-kształtne 
na 30 rowerów. Poza tym dodatkowo w budynku dworca PKP S.A. 
zaprojektowała rowerownię na  14 stojaków na 28 rowerów. 

16. Parking typu Kiss and Ride max 3 miejsca Nie uwzględniono 
W obu wariantach zaprojektowano po 2 miejsca parkingowe typu 
Kiss&Ride przed budynkiem dworca Toruń Wschodni. Ilość miejsc 
jest wystarczająca. 

17. Informację nt. zajętości miejsc parkingowych wyświetlaną na tablicy przy wjeździe Nie uwzględniono 
Nie ma potrzeby budowy tablicy informującej o zajętości miejsc 
parkingowych. 

18. informację pasażerską nt. linii autobusowych i tramwajowych przy wyjściach z 
budynku dworca i tunelu na perony 

Uwzględniono 
W projekcie zostanie uwzględniona budowa tablic przy wejściach 
do tunelów. 
 



4 
 

19.  Informację pasażerską nt. najbliższych pociągach przy wejściach do budynku 
dworca i tunelu na perony 

Nie dotyczy tematu konsultacji.  

20. Alternatywne rozwiązanie dla przebudowy: 
 1.Zarówno tramwaje, jak i autobusy powinny zatrzymywać się jak najbliżej dworca, 
a piesze dojście do niego musi być maksymalnie ułatwione dla wszystkich: w 
szczególności dla osób przyjezdnych, starszych i z ograniczeniami w mobilności.  
2. W dalszej odległości powinny znajdować się bezpieczne miejsca postojowe dla 
rowerów w adekwatnej liczbie, punkt wyznaczony do odstawiania e-hulajnóg i 
skuterów oraz stacja roweru miejskiego. 
3. Następnie dopiero miejsca postojowe dla pojazdów uprzywilejowanych: osób z 
niepełnosprawnościami, matek z dziećmi i pojazdów car-sharingowych, a najdalej 
dla zwykłych aut. Parkowanie dla osób posiadających bilet jednorazowy lub 
miesięczny powinno być bezpłatne. Proponujemy system analogiczny do tego 
funkcjonującego przy Cinema City: zeskanowanie kodu QR z biletu umożliwia 
podniesienie szlabanu i wyjazd bez uiszczania dodatkowej opłaty. Liczba miejsc 
postojowych nie powinna się znacząco zwiększać, powinna raczej być optymalnie 
wykorzystywana przez faktycznych pasażerów dworca, a nie przez osoby 
postronne. 
4. Rozwiązanie drogowe - o ile powinno w ogóle powstać, powinno być 
maksymalnie proste i zrozumiałe dla osób przyjezdnych, nie wymagające zmian 
pasa ruchu, skomplikowanych manewrów pod wiaduktem czy na jezdniach. 
Poszerzanie jezdni nie ma w tym przypadku uzasadnienia. Istniejące przejście 
podziemne powinno zostać zasypane. Ruch powinien opierać się na przejściach 
naziemnych. 
 
 
5. Konieczne jest stworzenie przejścia naziemnego zbierającego ruch z przystanków 
tramwajowych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie i galerii Copernicus. W tym miejscu 
piesi intuicyjnie przechodzą na drugą stronę, szczególnie ci, którzy nie wiedzą, jak 
dotrzeć na Dworzec z galerii, ponieważ nie są w stanie zlokalizować przejścia 
podziemnego. Idą “na czuja” i żadne barierki i ekrany tego nie zmienią. 
6. Powierzchnia biologicznie czynna powinna zostać zwiększona, a nie zmniejszona. 
Dojście do dworca powinno być zacienione. Proponujemy oś widokową otwierającą 

 
1. Nie uwzględniono. Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 
 
 
2. Uwzględniono. Patrz odpowiedź na pytania nr 14 i 15. 
 
 
3. Nie uwzględniono. Nie przewiduje się rozwiązań zachęcających 

do korzystania z transportu indywidualnego. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nie uwzględniono.  Poprawa bezpieczeństwa ruchu w 

miejscach skrzyżowań z ruchem samochodowym i pieszym 
poprzez budowę skrzyżowań i przejść bezkolizyjnych. Zmiana 
układu drogowego ma na celu upłynnienie ruchu w tym rejonie 
miasta oraz zapewnienie bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu. W zakresie przejść  patrz odpowiedzi na 
pytania nr 2 i 4. 

 
5. Uwzględniono - patrz odpowiedź na pytanie nr 4. 
 
 
 
 
6. Częściowo uwzględniono.  Projektanci zieleni przygotowują 

projekt gospodarki zieleni w oparciu o rozwiązania drogowe. 
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się na dworzec w postaci alei drzew wzdłuż proponowanego nowego przejścia 
naziemnego z azylem. To zharmonizuje otoczenie dworca i podniesie jego estetykę, 
jednocześnie zapewniając komfort podróżnym w upalne dni. Wprowadzone 
rozwiązania powinny uwzględniać dostępne rozwiązania w zakresie retencji wody 
deszczowej. 
 
7. Uwagi techniczne: należy uporządkować pilnie nazwy przystanków wokół Dworca 
Wschodniego. Obecnie ich nazwy multiplikują się powodując chaos. Wszystkie 
autobusy powinny zatrzymywać się pod dworcem i dopiero stamtąd ruszać dalej. 
Konieczność przechodzenia podróżnych na przystanki przy ul. Żółkiewskiego 
powinny zostać zredukowana do zera. Buspasy i pasy autobusowo-tramwajowe są 
oczywistością. Nie powinniśmy się bać ich wyznaczania. 
8. Na węźle przesiadkowym czas na przesiadkę z roweru, autobusu i tramwaju w 
pociąg nie może przekraczać 3 minut licząc z dojściem (z bagażem) z jednej formy 
transportu na drugą z założeniem, że posiadamy bilet elektroniczny lub uprzednio 
zakupiony. Tak też powinny być skomunikowane autobusy i tramwaje, żeby ich 
kumulacja następowała każdorazowo przed i po odjeździe pociągów. Obecnie, ze 
względu na wyżej wymienione utrudnienia przesiadka pociąg-tramwaj potrafi trwać 
pół godziny. 

W ramach rozwiązań minimalizują wycinkę drzew, 
przeznaczając drzewa do adaptacji wszędzie tam gdzie jest to 
możliwe, czyli tam gdzie nie występują kolizje z koniecznymi 
rozwiązaniami drogowymi i branżowymi.  
 
 

7. Częściowo uwzględniono. Patrz odpowiedź na pytanie nr 10. 
 
 
 
 
 
8. Nie uwzględniono. Sieć połączeń komunikacją miejską w 

pobliżu dworca Toruń Wschodni jest na tyle wysoka, że nie jest 
wskazane kumulowanie odjazdów tramwajów i autobusów pod 
rozkład jazdy pociągów, który zmieniany jest średnio co 3 
miesiące.  

21. Dokonać wyboru wariantu 2, przy uwzględnieniu dbałości o zieleń: brak wycinki 
drzew, nowe nasadzenia, retencja. 

Częściowo uwzględniono. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

 

Uwagi i pytania szczegółowe, pojedyncze propozycje rozwiązań: 

Lp. Uwaga Odpowiedź 
1. Prośba o informacje dotyczące oceny oddziaływania na środowisko tej 

inwestycji oraz o zagadnienie wyspy ciepła w tym miejscu? 
Raport o oddziaływaniu na środowisko został złożony do RDOŚ 
w Bydgoszczy pod koniec sierpnia 2021 r. Czekamy na ewentualne uwagi.  
Funkcjonowanie przedmiotowej infrastruktury drogowej i kolejowej w 
aspekcie oddziaływania na topoklimat Torunia, wiąże się z potencjalnym 
wpływem na miejską wyspę ciepła. Forma i intensywność tego zjawiska są 
wynikiem współdziałania wielu złożonych procesów fizycznych, spośród 
których najczęściej wymienia się: 
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- bilans radiacyjny miasta, w którym główny wpływ mają zanieczyszczenie 
powietrza i geometria miejskich struktur urbanistycznych - 
zanieczyszczenie powietrza powoduje zwiększenie promieniowania 
zwrotnego do atmosfery na skutek zwiększonego pochłaniania 
promieniowania wyemitowanego przez powierzchnię ziemi; zwiększone 
pochłanianie promieniowania krótkofalowego przez zanieczyszczone 
powietrze miejskie może prowadzić do jego ogrzewania, a w efekcie do 
zwiększenia promieniowania zwrotnego; efektywne wypromieniowanie 
energii przez powierzchnie miejskie jest natomiast utrudnione ze względu 
na złożoną geometrię budynków; znaczna część energii 
wypromieniowanej przez ulice i ściany budynków jest absorbowana przez 
otaczające zabudowania; pochłanianie promieniowania krótkofalowego 
na skutek wielokrotnych odbić zmniejsza natomiast efektywne albedo 
miasta, co powoduje jego większe nagrzewanie się w ciągu dnia; 
- zwiększoną pojemność cieplna materiałów budowlanych, która prowadzi 
do gromadzenia energii słonecznej dostarczanej miastu w ciągu dnia i jej 
oddawania w nocy - wpływ na intensywność miejskiej wyspy ciepła silnie 
zależy od właściwości cieplnych gleb otaczających miasto (skały, piasek, 
torf) oraz ich uwilgotnienia (duża pojemność cieplna wody) oraz 
materiałów, z których wykonano powierzchnie sztuczne w mieście; w 
zależności od wzajemnych relacji między parametrami cieplnymi miasta i 
otaczających go terenów wpływ ten może być negatywny lub pozytywny; 
- antropogeniczny strumień ciepła, który obejmuje ciepło uzyskane ze 
spalania paliw kopalnych i ciepło metaboliczne; ogrzewanie atmosfery 
miejskiej zależy głównie od ilości zużytej energii na jednostkę powierzchni, 
a ilość ciepła pochodzenia antropogenicznego dostarczanego do 
atmosfery miejskiej jest porównywalna z pozostałymi składnikami bilansu 
energetycznego;  
- zmniejszoną ewapotranspiracja - mniejszy udział roślinności i odkrytego 
gruntu powoduje mniejsze straty ciepła na parowanie w ciągu dnia i 
przyczynia się do większego przegrzewania miasta. 
Czynniki te mogą w różnym stopniu przyczyniać się do powstawania 
miejskiej wyspy ciepła, zależnie od struktury miasta, jego cech fizycznych 
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czy zmieniających się warunków meteorologicznych.  
Opracowane dotychczas modele numeryczne i statystyczne, które 
podejmują próby ilościowego określenia wpływu poszczególnych 
czynników współtworzących topoklimat miejski pozwalają na oszacowanie 
potencjalnego natężenia miejskiej wyspy ciepła. Wskazują, iż w ciepłej 
porze roku kluczowe znaczenie dla jej powstawania ma pochłanianie 
promieniowania długofalowego przez struktury urbanistyczne, w tym ciągi 
uliczne, z kolei zimą dominujący jest duży strumień ciepła 
antropogenicznego. Pokrywa śnieżna silnie modyfikuje parametry cieplne 
gruntu, przez co umożliwia powstawanie miejskiej wyspy ciepła o 
wyjątkowo dużym natężeniu. Należy podkreślić, że natężenie miejskiej 
wyspy ciepła nie jest prostą sumą kontrastów wywołanych przez 
wyizolowany wpływ poszczególnych czynników. Oddziaływanie 
pojedynczego czynnika jest tym mniejsze, im silniejsze są kontrasty 
wywołane przez sumę pozostałych. 
Oznacza to, że infrastruktura drogowa i kolejowa są elementami 
wpływającymi na zwiększanie temperatur powietrza i podłoża w większym 
stopniu w ciepłej porze roku, a oddziaływanie to jest porównywalne do 
oddziaływania innych struktur urbanistycznych miasta. W zwartej 
zabudowie miejskiej dochodzi do nagrzewania się do temperatury 50ºC 
wszystkich powierzchni utwardzonych nieprzepuszczalnych dla wody i 
powietrza, w tym także asfaltowych nawierzchni jezdni i betonowych 
nawierzchni chodników, a także ścian budynków i peronów, a następnie 
kumulacji tego ciepła przez dłuższy czas.  
Aktualna wiedza naukowa nie daje możliwości dokładniejszego określenia 
oddziaływania analizowanej infrastruktury na lokalne warunki 
klimatyczne. Jednakże biorąc pod uwagę, że rozpatrywane 
przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze zantropogenizowanym, 
nie należy oczekiwać pojawienia się nowych oddziaływań. Realizacja 
inwestycji nie spowoduje dużych zmian w bilansie radiacyjnym miasta i nie 
będzie skutkować znacznym zmniejszeniem ewapotranspiracji, gdyż 
rozmiar powierzchni utwardzonej nie zwiększy się istotnie w stosunku do 
sytuacji obecnej. Pojemność cieplna zastosowanych materiałów nie będzie 
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znacząco różna od pojemności cieplnej materiałów istniejących struktur 
miejskich analizowanego obszaru. Ponadto inwestycja nie będzie mieć 
wpływu na antropogeniczny strumień ciepła. 
Uwzględniając powyższe ocenia się, że eksploatacja przedmiotowej 
inwestycji nie spowoduje odczuwalnych zmian warunków 
topoklimatycznych. Wpływ analizowanego przedsięwzięcia na klimat 
lokalny nie jest parametrem różnicującym warianty inwestycyjne. 

2. Na węźle przesiadkowym autobusy powinny jechać po torach tramwajowych Nie uwzględniono 
Nie ma możliwości zaprojektowania racjonalnego przebiegu torowiska 
tramwajowego wg zgłoszonej propozycji. 

3. Potrzebne jest przejście podziemno - naziemne od peronów PKP do peronów 
węzła przesiadkowego Tramwaj + autobus. 

Uwzględniono. 
Celem bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu tj. pieszych 
i rowerzystów zaprojektowano przebudowę istniejącego przejścia 
podziemne pod ul. Skłodowskiej-Curie oraz budowę przejścia naziemnego  
przez ul. Skłodowskiej-Curie i torowisko tramwajowe. 

4. Przesunąć ul. Skłodowskiej pod sam Dworzec Wschodni, gdzie będą zatoki 
Park & Drive i następnie do nowego ronda.  

Nie uwzględniono 
Zaprojektowane rozwiązanie sytuuje pod dworcem węzeł przesiadkowy 
wraz z parkingami i spowolnionym ruchem. Przełożenie ul. Skłodowskiej-
Curie nie ma uzasadnienia. 

5. Przejścia podziemne bez schodów, a rampy: dla pieszych, inwalidów i 
rowerzystów. 

Już uwzględnione w projekcie 
Przedstawione warianty uwzględniają przejścia podziemne bez schodów 
oraz pochylnie dla osób z niepełnosprawnościami. 

6. Łącznik może warto przesunąć na południe, tak żeby pozostawić więcej 
terenów zieleni po stronie północnej. 

Nie uwzględniono.  
Łącznik zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami / 
warunkami technicznymi w zakresie budowy dróg  i infrastruktury. 

7. Zjazd na rondo warto usunąć i połączyć z częścią północną. Uwaga niezrozumiała 
 

8. Odcinek Skłodowskiej do ul. Wschodniej należy przebudować, ponieważ jeśli 
tego nie zrobimy to nadal będą tam korki. 

Uwaga wykracza poza zakres opracowania dokumentacji projektowej. 

9. Jakie są przewidywane koszty obydwu wariantów i czy jest perspektywa 
dofinansowania? 

Koszty robót budowlanych do konsultacji dla poszczególnych wariantów: 
- wariant 1 - 24 775 790 zł netto,  
- wariant 2 - 27 080 420 zł netto. 
Miasto będzie starało się o pozyskanie dofinansowania ze środków 
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zewnętrznych na realizację zadania w perspektywie finansowej na lata 
2021-2027. 

10. Jaka idea projektowa stoi za tą przebudową? Jakie połączenia przesiadkowe 
zostały zaplanowane? Jakie ułatwienia zaproponowane? W skrócie:  kto, na co 
i jak ma się przesiadać? Jaka poprawa ma nastąpić w związku z tą przebudową 
w obydwu wariantach? 

Proponowane rozwiązania węzła przesiadkowego są ukierunkowane na 
rozwój transportu publicznego: kolejowego i komunikacji miejskiej, w tej 
części miasta. Docelowo planowane jest zwiększenie liczby linii 
kończących bieg przy dworcu Toruń Wschodni, a w szczególności linii 
łączących miasto z sąsiednimi gminami. 
Przebudowa układu drogowego ma na celu podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu w tym niechronionych - 
pieszych i rowerzystów oraz poprawę płynności ruchu. 

11. Jak projektanci przewidują połączenie ul. Targowej z Dworcem? Czy dla 
pieszego ta droga będzie się różniła w obydwu wariantach? Ile zajmie droga na 
dworzec z punktu widzenia pieszego? 

W wariancie 1 droga przejścia pieszego od ul. Targowej do dworca Toruń 
Wschodni jest taka sama jak w istniejącym układzie. 
W wariancie 2 droga przejścia pieszego od ul. Targowej do dworca Toruń 
Wschodni jest dłuższa o 30m (tj. ok 22 sek.), natomiast czas oczekiwania 
na sygnalizacji to w najbardziej niekorzystnym cyklu sygnalizacji ok. 100 
sek. W tym wariancie pieszy nie pokonuje żadnych schodów, a rowerzysta 
pochylni. 

12. W obydwu wariantach jest przewidziane zwiększenie liczby miejsc 
parkingowych przy dworcu. Z czego to wynika? Czy aktualnie istniejący parking 
jest niewystarczający albo ma rekompensować brak miejsc parkingowych w 
okolicy? Czy ta budowa ma jakiś konkretny cel i w jaki sposób jest powiązana z 
budową węzła przesiadkowego? Rozumiem, że węzeł przesiadkowy nie 
zakłada, że autobusy i tramwaje spotkają się w jednym miejscu i tak trzeba 
będzie się pomiędzy nimi przemieszczać? Czy przeprowadzono badania 
zajętości miejsc parkingowych? 

Powszechnym problemem w mieście jest brak miejsc parkingowych 
wobec czego przy każdej inwestycji rozważa się możliwość ich 
wybudowania.  W ramach kompleksu dworca ma powstać hostel i 
restauracja, które będą generatorem ruchu pojazdów osobowych. 
Natomiast mając na uwadze uwagi zgłoszone podczas konsultacji 
społecznych w projekcie zostanie ograniczona ilość miejsc parkingowych 
poprzez zlikwidowanie parkingu pod wiaduktem Kościuszki na rzecz miejsc 
zielonych.   

13. W jakiej perspektywie czasowej przewidziane jest to wyburzenie? Czy decyzje 
zostały podjęte, a zgody wydane? 

Realizacja zadania inwestycyjnego uzależniona jest od pozyskania 
dofinansowania ze środków zewnętrznych w perspektywie finansowej na 
lata 2021-2027. 

14. Jakie są plusy i minusy obydwu koncepcji? Oba warianty poprawiają płynność ruchu, zwiększają ilości miejsc 
parkingowych, usprawniają komunikację miejską/podmiejską i zwiększają 
bezpieczeństwo wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej. 
Dodatkowo wariant 1 pozwala segregować ruch za pomocą sygnalizacji 
świetlnej i zapewnia brakującą relację z ul. Żółkiewskiego w ul. 
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Sobieskiego, a wariant 2 eliminuje potrzebę stosowania sygnalizacji 
świetlnej i zapewnia bezkolizyjny ruch przy pomocy węzła (samochody) i 
przejść podziemnych (piesi i rowerzyści). 

15. Czy prowadzono badania wśród użytkowników komunikacji miejskiej i 
użytkowników dworca? Czego oni oczekują i jakie są ich propozycje? 

Nie przeprowadzono badań wśród użytkowników komunikacji miejskiej i 
użytkowników dworca. 

16. Ile drzew jest przeznaczonych do wycinki? Ilość drzew i krzewów do wycinki w poszczególnych wariantach: 
 
Wariant 1 (poddany konsultacjom społecznym): 
Wycinka – 90 szt. drzew, 2183 m2 krzewów,  
Nasadzenia – 45 szt. drzew, 1095 m2 krzewów 
 
Wariant 2 (podany konsultacjom społecznym): 
Wycinka – 52 szt. drzew, 2014 m2 krzewów,  
Nasadzenia – 56 szt. drzew, 1540 m2 krzewów 
 
Wariant 2 (wersja nr 3, po uwzględnieniu uwag): 
Wycinka – 39 szt. drzew, 2126 m2 krzewów,  
Nasadzenia – 219 szt. drzew, 3485 m2 krzewów 
 

17. Czy na parkingu będą dedykowane miejsca dla pojazdów CarSharing’owych? Nie planuje się dedykowanych miejsc dla pojazdów CarSharing’owych 
18. Jaka będzie szerokość planowanych przejść podziemnych? Parametry poszczególnych przejść podziemnych: 

PP-1- pod ul. Żółkiewskiego – szer. 6m, wys. 2,5m 
PP-2- pod ul. Sobieskiego –szer.  4,5m,  wys. 2,5m 
PP-3-pod ul. Skłodowskiej- Curie – szer. 6m, wys. 2,5m 

19. Czy były prowadzone badania natężenia ruchu? W 2019 r. były prowadzone natężenia ruchu drogowego 
20. Ile będą kosztować poszczególne warianty i z czego będą finansowane? Patrz odpowiedź na pytanie 9. 
21. Jaka jest rola tego węzła w projekcie BIT City? Czy zwiększamy ruch pasażerski 

i jaka jest rola kolei? Gdzie ja mogę tym pociągiem pojechać? 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 10 w części „Uwagi i pytania szczegółowe, 
pojedyncze propozycje rozwiązań”. 

22. Kwestie zieleni i hałas: państwo wprowadzacie duży ruch. Czy jest analizy jak 
to wpłynie na hałas? 

Analiza akustyczna została szczegółowo przedstawiona w raporcie o 
odziaływaniu na środowisko. 

23. Czy projekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych i rodziców z 
dziećmi? 

Projekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych i rodziców z 
dziećmi, zaprojektowano bezkolizyjne przejścia podziemne bez schodów 
oraz pochylnie. 
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24. Może warto zrobić więcej miejsc parkingowych przy uliczce wzdłuż torów? Te 
miejsca są blisko dworca i jednocześnie nie zabierają zieleni? 

W wyniku zgłoszonych uwag podczas konsultacji społecznych w projekcie 
zostanie ograniczona ilość miejsc parkingowych na parkingu pod 
wiaduktem Kościuszki na rzecz miejsc zielonych. Projekt przewiduje 
zwiększenie obszarów zieleni m.in. nasadzenia drzew na parkingu przed 
dworcem, park linearny. 

25. Jakie były założenia w projektach w kwestii ruchu rowerowego? Wariant 2 
zakłada wszystkie relacja, a 1 jest mocno okrojony. 

Wariant 2 ma za zadanie bezkolizyjne przeprowadzenie pieszych i 
rowerzystów, natomiast wariant 1 zwiększa możliwości przepustowości 
skrzyżowania, łączy ze sobą pętlę autobusową i plac parkingowy nie 
pogarszając możliwości komunikacji pieszych i rowerzystów. 
 

26. Chciałbym żebyście udostępnili państwo badania ruchu w tym miejscu. Jakie 
jest uzasadnienie budowy dwóch pasów do lewoskrętu? 

Uzasadnieniem budowy dwóch lewoskrętów jest prognoza ruchu na lata 
2025 i 2030.  

27. Powinniśmy zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów i tramwajów, 
zostawić bus pas na Kościuszki, rozbudować ścieżki rowerowe – można 
przedłużyć ul. Skłodowskiej i zwęzić jezdnię, żeby zrobić miejsce dla rowerów. 
Możemy tez rozbudować ścieżki przy Batorego i Kościuszki i Sobieskiego 
(stworzy c alternatywę dla samochodów) 

W zakresie komunikacji miejskiej patrz odpowiedź na pytanie nr 6 w części 
„Najczęściej pojawiające się uwagi”. 
Przedmiotem opracowania jest projekt węzła drogowego i węzła 
przesiadkowego komunikacji miejskiej /podmiejskiej. Poszczególne 
elementy opracowania projektowego zostały zaprojektowane w 
porozumieniu z Zamawiającym.  

28. Generalnie proponuję pozostawić to skrzyżowanie takim jakie jest, 
ewentualnie możemy rozważyć ul. Sobieskiego jednokierunkową i tam 
wybudować drogę rowerową. Natomiast osoby, które chciałyby  dostać się do 
Sobieskiego skręcałyby wcześniej w ul. Chrobrego. 

Nie uwzględniono. 
Zmiana układu drogowego ma na celu upłynnienie ruchu w tym rejonie 
miasta oraz zapewnienie bezpieczeństwa niechronionych uczestników 
ruchu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu w miejscach skrzyżowań z ruchem 
samochodowym i pieszym poprzez budowę skrzyżowań i przejść 
bezkolizyjnych. 

29. Czy są wykonane badania/analizy o ile wzrośnie poziom hałasu?  Zakres analizy akustycznej: 
▪ określenie kryterium oceny hałasu kolejowego oraz drogowego tj. 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 14 czerwca  
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. 
U. z 2014 poz.  112) na podstawie rozmieszczenia istniejących obszarów 
podlegających ochronie  
▪ obliczenie i wykreślenie izolinii równoważnego poziomu dźwięku o 
wartości poziomu dopuszczalnego dla pory dnia i nocy; 
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▪ porównanie prognozowanego poziomu hałasu w środowisku z 
poziomem dopuszczalnym i ocena zgodności z wartościami 
normatywnymi; 
▪ wyznaczenie obszaru oddziaływania hałasu, którego granicę stanowi 
izolinia o największym zasięgu tj. izolinia dla pory nocy ( LAeq N = 56 dB); 
▪ inwentaryzacja zabudowy chronionej będącej w pobliżu i objętej 
zasięgiem ponadnormatywnego oddziaływania hałasu wraz ze 
szczegółowymi obliczeniami poziomu  
hałasu na fasadach tej zabudowy; 
▪ analiza możliwości zastosowania ochrony przeciwhałasowej w postaci 
ekranów akustycznych (o ile wymagana); 
▪ określenie zasięgu hałasu kolejowego oraz drogowego z zastosowanymi 
zabezpieczeniami przeciwhałasowymi. 
W Zakresie I głównym źródłem hałasu na analizowanym obszarze będą 
pociągi poruszające się po linii kolejowej. Źródło hałasu opisano takimi 
parametrami jak: natężenie ruchu, kategoria pojazdów szynowych, 
prędkość pojazdów, rodzaj torowiska. Ze względu na zróżnicowanie 
niwelety analizowanego przedsięwzięcia, źródło hałasu znajdować się 
będzie na różnych wysokościach względem istniejącego poziomu terenu w  
zależności od przebiegu trasy. Dane te uwzględniono w numerycznym 
modelu terenu, który wykorzystano w obliczeniach poziomu hałasu w 
środowisku. 
Wyniki obliczeń 
Zakres I ruch pociągów na przedmiotowych liniach kolejowych – 
analiza akustyczna nie wykazała występowania przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów hałasu powodowanych przez ruch pociągów po 
przedmiotowych liniach kolejowych.  
Zakres III Zadanie 1 przebudowywanym fragmencie ul. Sowińskiego  - 
Analiza akustyczna nie wykazała występowania przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów hałasu. 
Zakres III Zadanie 2 ul. Sobieskiego, Żółkiewskiego, Skłodowskiej-Curie, 
Kościuszki oraz nowoprojektowanych łącznic - Analiza akustyczna 
wykazała występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu 
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powodowane przez ruch pojazdów po projektowanych drogach.  
30. Czy będą potrzebne ekrany akustyczne? Analiza akustyczna wykazała przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

hałasu spowodowane ruchem pojazdów po projektowanych drogach. W 
związku z tym, że zabudowa, przy której stwierdza się przekroczenia 
znajduje się w pasie przyległym do drogi i nie ma technicznych możliwości 
zabezpieczenia tych terenów przed ponadnormatywnym hałasem, 
zarządca drogi, w ramach analizy porealizacyjnej powinien przeprowadzić 
pomiary hałasu. Szczegółowy zakres analizy porealizacyjnej przedstawiono 
w ROŚ. 
 

31. Czy są analizy potencjalnego wpływu na zdrowie mieszkańców? Nie należy spodziewać się przekroczeń wartości odniesienia dla żadnej z 
analizowanych substancji. Standardy jakości środowiska w zakresie 
ochrony powietrza atmosferycznego będą zachowane, a emitowane z linii 
kolejowej i sieci ulicznej zanieczyszczenia nie powinny powodować 
negatywnych odczuć i dyskomfortu dla życia i zdrowia ludzi. 

32. Jak wpłynie to na zanieczyszczenie powietrza? Mając na względzie, że obecnie stężenia średnioroczne pyłu PM2,5 nie 
przekraczają obowiązującego poziomu dopuszczalnego, a realizacja 
inwestycji poprawi warunki ruchu drogowego na analizowanym obszarze i 
powinna przełożyć się na zmniejszenie zużycia paliwa, a w konsekwencji 
zmniejszenie emisji drogowej zanieczyszczeń do powietrza, zakłada się, że 
funkcjonowanie projektowanych odcinków ulic nie będzie powodować 
przekroczeń obowiązujących norm jakości powietrza atmosferycznego. 

33. Mowa jest o inwestycji, więc jaki jest wskaźnik zwrotu inwestycji? Projektowanie jest na etapie koncepcji programowo-przestrzennej, na tym 
etapie nie jest znany wskaźnik zwrotu inwestycji. 

34. Dlaczego nie zaprezentowano wariantu 3, który zakładałby podniesienie jezdni 
na Pl. Skarbka tak aby uzyskać podobny układ przestrzenny jak po drugiej 
stronie wiaduktu? Można by wtedy zachować prostolinijność relacji 
Skłodowska-Sobieskiego, tak jak po drugiej stronie jest z ul. Chrobrego. Taki 
wariant był proponowany kilka lat temu przed którymiś wyborami 
samorządowymi. Wiadomo, że będzie on najdroższy, niemniej wciąż powinien 
być brany pod uwagę. Dopiero on rozwiązuje wszystkie problemy z wąskimi 
gardłami czy kolizyjno-bezkolizyjnym zamieszaniem w przebiegu ciągów 
pieszych i rowerowych, jak to ma miejsce w wariancie 2 (np. relacja rowerowa 

Nie uwzględniono. 
Brano pod uwagę warianty mające na celu poprawienie płynności ruchu i 
jego spowolnienie przy jak najmniejszych nakładach finansowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem pieszych.  
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od okolic Auchana do okolic Młyna Wiedzy - tunel, potem przejście przez 
jezdnię, potem na wiadukt) 

35. O ile zmniejszy się powierzchnia biologicznie czynna w wariancie 1 i 2? Patrz odpowiedź na pytanie nr 16.  
36. Które obiekty naziemne i budynki zostaną rozebrane w ramach wariantu 1 i 2? Budynki do rozbiórki: 

- wariant 1 - 2 budynki mieszkalne z nr 64 i 62 (DO1, DO2), garaż (DO3), 
- wariant 2 - 5 budynków mieszkalnych z nr 64, 62, 51, 49 i 47 (DO1, DO2, 
DO4, DO5, DO6), 1 garaż (DO3), 3 budynki gospodarcze (DO7, DO8, DO9). 

 
37. Na jakiej podstawie magistrat planuje wydać dotację UE przeznaczoną na 

komunikację zbiorową w ramach tego zadania będącego de facto przebudową 
układu drogowego zorientowanego na indywidualny transport samochodowy? 

Obecnie Miasto nie posiada zapewnienia dofinansowania ze środków 
zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia w perspektywie finansowej na 
lata 2014-2020. 
Miasto będzie starało się o pozyskanie dofinansowania ze środków 
zewnętrznych na realizację zadania w perspektywie finansowej na lata 
2021-2027. 

38. W jaki sposób w obydwu wariantach zagwarantowano obustronną ciągłość i 
wysoką przepustowość ruchu pieszego i rowerowego zarówno z ul. Kościuszki 
do Żółkiewskiego i wzdłuż ul. Sobieskiego zgodnie z unijnymi standardami?  

W obu wariantach przedłużono rozwiązania wchodzące w opracowanie 
"Koncepcji ścieżki rowerowej przy ul. Sobieskiego". Pomimo utrzymania w 
wariancie 1 istniejącej geometrii skrzyżowania zapewniono przebudowę 
części istniejących ciągów pieszo-rowerowych i nowe ciągi pieszo-
rowerowe o szerokości 4m z poszerzonymi skrajniami. W wariancie 2 
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zapewniono trzy przejścia podziemne zapewniające całkowicie 
bezkolizyjne poruszenie się pieszych i rowerzystów, niezależne chodniki o 
szerokości 2m i ścieżki rowerowe o szerokości 3m (z poszerzonymi 
skrajniami). Zarówno w wariancie 1 i 2 pochylenia podłużne nie 
przekraczają wartości 5% co jest dopuszczone w rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w 
Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej miasta 
Torunia. 

39. Czy jest planowany przystanek i uruchomienie kolejki podmiejskiej (w stylu 
SKM-ki) z osiedla Bielawy do Dworzec Miasto, Dworzec Główny? 

Nie dotyczy tematu konsultacji. 

40. Czy przed projektem przeprowadzono badania co do frekwencji w tym 
obszarze? Czy wiadomo ilu uczestników ruchu rowerowego, ilu pieszych i z 
jakiej grupy korzysta z tras pieszych i rowerowych? Jaka jest frekwencja na 
dworcu Toruń Wschodni? 

Uzasadnieniem przyjętej sieci, rozmieszczenia, parametrów ścieżek 
rowerowych i chodników była przeprowadzona analiza przepustowości.  

41. Dobrym pomysłem byłaby też instalacja hotspotu i miejsc umożliwiających 
naładowanie baterii w telefonie/laptopie 

Uwzględnione 
Pojazdy komunikacji miejskiej są wyposażone w gniazda USB oraz WI-FI. 
Uruchomienie hotspota w obszarze przed Dworcem Wschodnim zostanie 
wpisane do planu rozwoju sieci hot spotów miejskich na rok 2022. 

42. Mieszkam w budynku przy Plac Skarbka i w piątek usłyszałam ,że miasto nie 
ma nas w projekcie, odgrodzono nas na mapkach liniami i problem przestał 
istnieć? Drodzy Państwo otwórzmy jesteśmy w samym centrum tej 
przebudowy ja rozumie, że budynki są kolejowe ale czy grunty nie są miasta? 
Od 10 lat staramy się o wykup mieszkań kolej 80%swoich nieruchomości 
sprzedała a z nami jest problem nieuregulowanych gruntów od roku nie mamy 
odpowiedzi z kolei czy w sprawie tych gruntów prowadzi jakieś rozmowy z 
miastem? 

Nie dotyczy tematu konsultacji. Kompetencje PKP S.A. 
W zakresie Miasta został uwzględniony w projekcie dojazd do posesji. 

43. Poproszę o dane:  
1) diagnozy i badania poprzedzające projekt przebudowy, specyfikacja 
zamówienia przedłożona do biura projektowego, dane dot. obecnego 
natężenia ruchu samochodowego w tym obszarze i przewidywanych zmian po 
planowanej przebudowie (szczególnie w odniesieniu do zamierzonej poprawy 
bezpieczeństwa ruchu i przepustowości skrzyżowania), badania dot. ruchu 

 
1) Link do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
zamówienia: 
https://umtorun.ezamawiajacy.pl/pn/umtorun/demand/notice/public/57
82/details 
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pasażerów PKP i MZK w tym węźle komunikacyjnym, a także dotyczące 
wykorzystania miejsc parkingowych. 
2) Zieleń: inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki lub 
przesadzenia, ewentualne ekspertyzy dendrologiczne, plan nasadzeń 
zastępczych 
 
 
 
 
 
 
 
3) Wyburzenia: informacja o prowadzonych indywidualnie konsultacjach z 
mieszkańcami/użytkownikami budynków przeznaczonych do wyburzenia i 
dalszych działań miasta z zakresu opieki społecznej względem tamtejszych 
mieszkańców, a także odnośnie ochrony obiektów zabytkowych. 

 
 
2) Wariant 1 (poddany konsultacjom społecznym): 
Wycinka – 90 szt. drzew, 2183 m2 krzewów, Nasadzenia – 45 szt. drzew, 
1095 m2 krzewów 
Wariant 2 (podany konsultacjom społecznym): 
Wycinka – 52 szt. drzew, 2014 m2 krzewów, Nasadzenia – 56 szt. drzew, 
1540 m2 krzewów 
Wariant 2 (wersja nr 3 po uwzględnieniu uwag: 
Wycinka – 39 szt. drzew, 2126 m2 krzewów 
Nasadzenia – 219 szt. drzew, 3485 m2 krzewów 
 
3) Projektant nie prowadził indywidualnych konsultacji z mieszkańcami / 
użytkownikami budynków przeznaczonych do wyburzeń. Ponadto patrz 
odpowiedź na pytanie 7 w części „Najczęściej pojawiające się uwagi”.  
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44. 1) Uważam, że nie należy skupiać się na komunikacji samochodowej. Ona 
sobie nie najgorzej w tym miejscu radzi, a powinno być lepiej po wybudowaniu 
Trasy Wschodniej. Aczkolwiek lepszą sytuację można zaplanować i 
zaprojektować, tylko do tego potrzeba więcej odwagi w projektowaniu 
rozwiązań dla komunikacji zbiorowej. Na priorytecie tego środka transportu 
opiera się mój pomysł. Jego głównym założeniem jest pas autobusowo-
tramwajowy, który powinien zaczynać się przed wiaduktem na ulicy Kościuszki, 
następnie na placu Skarbka być wspólnym przystankiem i dalej biec w śladzie 
ulicy Skłodowskiej-Curie. Jeżeli nie byłoby możliwe poprowadzenie PAT-u aż 
do ulicy Wschodniej, autobusy powinny włączać się do Skłodowskiej-Curie 
mniej więcej przed ulicą Łukową, z pierwszeństwem przejazdu przed ruchem 
ulicznym. Przystanek powinien być zadaszony (z wykorzystaniem daszków 
dłuższych, niż w Al. Solidarności). Od PAT-u powinien biec prosty, zadaszony 
trakt pod samo wejście do Dworca Wschodniego, z wyniesionym przejściem w 
ciągu ulicy Skłodowskiej-Curie. Przejście podziemne powinno zostać 
zachowane, ale powinno zmienić się jego otoczenie. Na zielono zaznaczyłem 
strefy, które według mnie powinny być terenami zielonymi, być może z 
miejscami do uprawiania sportu oraz odpoczynku. Na żółto tereny 
przeznaczone pod drobną gastronomię. Na niebiesko zadaszony parking dla 
rowerów. Przestrzeń fioletowa to obszar na miejsca postojowe oraz miejsca 
K+R i zatoki autobusowe przy samym dworcu. Parking powinien być 
obsługiwany jezdniami jednokierunkowymi, o jednym szerszym pasie (w 
proponowanych wariantach dużo miejsca zajmują dodatkowe pasy lub jezdnie 
dwukierunkowe). Turkusowym kolorem zaznaczyłem ciągi pieszo-rowerowe. 
Kawałek takiego ciągu, od Dworca Wschodniego do zabudowań po 
południowej stronie dworca, powinien przyjąć postać woonerfu, żeby 
mieszkańcy tych zabudowań mieli swobodny dojazd do swoich posesji. Z racji 
tworzenia koncepcji tylko dla tego wyznaczonego obszaru, PAT zaczynałby się 
na ulicy Kościuszki przed wiaduktem. Byłby to jednak świetny fundament pod 
PAT dla całej ulicy Kościuszki, co za kilka lat być może pozwoliłoby, z tej 
obecnie niezbyt przyjaznej mieszkańcom ulicy, stworzyć aleję po jednym pasie 
ruchu w każdą stronę. Sam PAT na wiadukcie mógłby być również 
wykorzystywany przez autobusy jadące na wprost, w ulicę Żółkiewskiego 

1) Przy zastosowaniu propozycji wnioskodawcy przebudowie uległoby nie 
tylko torowisko ale również likwidacji podlegałby przedept, który nie 
spełnia obecnie normatywnej szerokości chodnika.  
Rozwiązanie utworzenia PAT-a, nie rozwiązuje również w II 
prezentowanym wariancie relacji autobusowej Sobieskiego - 
Skłodowskiej-Curie, Skłodowskiej-Curie - Żółkiewskiego. Natomiast 
prowadzenie PAT-a do ul. Łukowej  powodowałoby dodatkowe 
utrudnienia w ruchu przy wyjeździe i zjeździe na ulicę Skłodowskiej-Curie. 
 
W ramach modyfikacji węzła część parkingów zostanie zamieniona na 
tereny zielone. 
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2) Istotą proponowanego przeze mnie układu jest quasi-rondo w kształcie 
wymyślonym przez UMT dla skrzyżowania na Placu ToMiTo. Zachowałem 
także jego oryginalną wielkość - oczywiście można je zmniejszyć, chciałem 
pokazać, że taki układ drogowy zmieści się na Placu Skarbka i będzie 
funkcjonalny. Układ ten umożliwia obsługę WSZYSTKICH relacji dla ulic 
Żółkiewskiego, Kościuszki, Sobieskiego, Wschodnia i to bez konieczności 
rozbudowywania ulic o trzecie, czwarte czy nawet piąte pasy. Zachowuje też 
relację Kościuszki-Żółkiewskiego jako główną, możliwą do przejechania "na 
wprost". Przy odpowiednim zaprojektowaniu prawoskrętów będą one 
dostępne cały czas, bez względu na cykle świateł. Projekt zapewnia też 
poprawę bezpieczeństwa i drożności w ciągu ul. Żółkiewskiego poprzez 
likwidację skrętów i przejazdów oznaczonych nr 4 i 5 - obie relacje będą 
możliwe poprzez nowe rondo, a nadłożenie drogi o 200 m. jest niczym w 
porównaniu ze spadkiem kolizyjności. 
Drugim fundamentalnym elementem koncepcji jest przerzucenie torów przez 
ul. Wschodnią, bliżej dworca. Nowe torowisko składa się z czterech odcinków 
łuków, takich samych jak łuk, którym tramwaj zjeżdża z wiaduktu w ul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Nie uwzględniono. Brano pod uwagę warianty mające na celu 
poprawienie płynności ruchu i jego spowolnienie przy jak najmniejszych 
nakładach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych. Nie ma 
możliwości zaprojektowania racjonalnego przebiegu torowiska 
tramwajowego wg zgłoszonej propozycji. 
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Wschodnią - oczywiście nie jest to szczegółowy ostateczny kształt torowiska, 
ten stworzą inżynierowie, ale pokazuję, że MOŻNA (zwłaszcza, że ten 
"wygibas" można zapewne złagodzić, umiejscawiając tory bliżej obecnej ul 
Wschodniej, a ulicę wcześniej i mocniej wprowadzić w ślad obecnego 
torowiska. Przystanki na łukach torów istnieją w Europie - ponownie 
podkreślam, że MOŻNA). Dodatkowo po torowisku poprowadzony został 
buspas, tworząc w ten sposób PAT - który będzie ponadto szczególnie 
przydatny dla autobusów na wiadukcie i ul. Kościuszki. 
Ponieważ rondo obsługuje wszystkie relacje, wjazd na parking przed dworcem 
można zaprojektować w dowolnym miejscu - kierując się jedynie 
umiejscowieniem samego parkingu. A ten, zgodnie ze wspomnianą ideą 
nietworzenia przeszkód między PATem a dworcem, lepiej zlokalizować od 
strony ul. Wschodniej (wjazd na parking obsłuży też prywatne 
przedsiębiorstwo, które w koncepcjach UMT zostało niemal całkowicie 
zignorowane i którego właściciel złożył już podobno protest). W ten sposób 
pomiędzy peronami PAT (bladożółty kolor) a dworcem zostanie przestrzeń, 
która powinna zostać zagospodarowana zielenią (stąd zielony kolor na grafice) 
i na której można dowolnie wytyczyć chodniki (podstawowe relacje 
zaznaczyłem ciemnozielonymi strzałkami). Dojście do dworca z peronu 
południowo-wschodniego (kierunek w stronę Rubinkowa) odbywać się będzie 
poprzez przejścia przez PAT, tak jak na Al. Solidarności. 
Ponieważ całe skrzyżowanie jest wyniesione (oznaczyłem to schematycznie 
białą ząbkowaną linią), oczywistym rozwiązaniem jest wykorzystanie tego do 
rozdzielenia ruchu samochodowego i pieszego (np. w przypadku Placu 
Rapackiego rozważano tunel lub przejście podziemne, tutaj różnicę poziomów 
mamy już daną). Chociaż tworzenie przejść podziemnych w kształcie 
proponowanym dla Placu Rapackiego a znanym z Szosy Lubickiej (koło OBI 
oraz koło pętli autobusowej, a także przy Leroy Merlin) jest niewskazane ze 
względu na niewygodę pieszych (schody uciążliwe dla osób o ograniczonej 
mobilności /kobiety w ciąży, z wózkami, na szpilkach, osoby o kulach, na 
wózkach, z bagażami/) i bezpieczeństwo (wąskie, raczej ciemne, pod ziemią) to 
tutaj postuluję konstrukcję całkiem inną. Przede wszystkim przejścia będą 
znajdowały się na poziomie "zero", czyli tym na którym prowadzące do nich 
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chodniki. Nawiasem mówiąc słuszniejsze byłoby w związku z tym mówienie nie 
tyle o przejściach podziemnych, ile o estakadzie dla aut. Taki układ eliminuje 
też konieczność budowy schodów i wind. Po drugie: ciąg komunikacyjny 
będzie szeroki - na grafice wejścia do niego wskazują błękitne prostokąty a 
granice zewnętrzne błękitne linie, w środku umieściłem dwie wyspy 
stabilizujące górę - i na dodatek z zabudową użytkową (tutaj można przenieść 
lokale usługowe ze wspomnianych pawilonów 1, 2, 3). Całość będzie wiec 
bardziej przypominać węzły znane z okolic dworca Warszawa Centralna, Aleje 
Jerozolimskie, Marszałkowska. 
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45. • Proszę o budowę miejsc postojowych w miejscu obecnie istniejących garaży, 
bez wycinania drzew oraz posadzenie nowych miejsc co 2-3 miejsca 
postojowe. Budowa miejsc postojowych w tym miejscu pozwoli na redukcję 
miejsc przed głównym budynkiem dworca, co z kolei pozwoli budowę 
przestrzeni przyjaznej dla pieszych oraz nadanie jej charakteru 
reprezentacyjnego. Łączna ilość miejsc postojowych nie powinna przekraczać 
obecnej ilości.  
Ponadto proszę o wyznaczenie 4 miejsc typu Kiss and Ride oraz 4 miejsc dla 
pojazdów car-sharingowych. Liczba miejsc powinna ulec zmniejszeniu o 20% 
 
• Proszę o utrzymanie braku lewoskrętu z ulicy Żółkiewskiego w ulicę 
Sobieskiego 
 

Częściowo uwzględniono.  W wariancie 2 na parkingu pod wiaduktem 
Kościuszki zostanie ograniczona ilość miejsc na rzecz zieleni i parku 
linearnego.  
 
 
 
 
Patrz odpowiedź na pytanie 16 w części „Najczęściej pojawiające się 
uwagi” oraz pytanie 17 w części „Uwagi i pytania szczegółowe, pojedyncze 
propozycje rozwiązań. 
- nie uwzględniono. W obu wariantach zaprojektowane wszystkie relacje. 
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• Ulica Żółkiewskiego nie powinna być poszerzana 
 
 
 
• Proszę o budowę wiaty rowerowej na 120 rowerów z monitoringiem. 
 
 
• Proszę o budowę przejścia naziemniego oraz ciągu pieszego na przeciwko 
wejścia dworca. W razie potrzeby ciąg pieszy można przesunąć bliżej wiaduktu 
i trochę zwęzić. Wzdłuż ciągów pieszych należy zaprojektować trawniki, 
klomby oraz posadzić drzewa. Do budowy przestrzeni uporządkowanej 
zobowiązuje MPZP, parking zdecydowanie nie jest przestrzenią 
reprezentacyjną i uporządkowaną. 
"§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 122.08-U/KD1 
ustala się: 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nakaz stosowania 
zorganizowanego procesu inwestycyjnego, rozwiązań o wysokim standardzie 
architektonicznym i harmonijnego zagospodarowania; 
6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - 
zagospodarowanie terenu jako węzeł integracyjny komunikacji kolejowej, 
tramwajowej i autobusowej, z komponowaną zielenią urządzoną;" 
Przykładowy schemat przejścia oraz ciągu pieszego: 

 
 

- w wariancie2  nie poszerza się ul. Żółkiewskiego, a wyjazd ze 
skrzyżowania w kierunku  ul. Kościuszki jest ograniczony z obecnych trzech 
do projektowanych dwóch pasów. 
 
- patrz odpowiedź na pytanie 15 w części „Najczęściej pojawiające się 
uwagi”. 
 
Patrz odpowiedź na pytania nr 2 i 4 w części „Najczęściej pojawiające się 
uwagi”.  
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 • Proszę o analizę przebiegu linii komunikacji miejskiej przebiegających w 
pobliżu dworca. Liczba linii autobusowych biegnących ulicą Kościuszki powinna 
zostać zredukowana na rzecz zwiększenia częstotliwości linii tramwajowych. 
Zgodnie z ideą węzła przesiadkowego, większość linii autobusowych powinna 
kończyć bieg. Linie autobusowe powinny obsługiwać okoliczne osiedla. 
 
• Proszę o zaprojektowanie strefy zamieszkania do budynków zlokalizowanych 
między dworcem a wiaduktem, za budynkami powinien rozpoczynać się 
chodnik oraz droga rowerowa biegnąca na wiadukt. Wzdłuż tego ciągu należy 
zaprojektować oświetlenie, ławki oraz kosze. 
 
• Istniejący tunel powinien zyskać nowe oświetlenie i monitoring, dojście i 
dojazd bez schodów. Przy istniejącym tunelu zaprojektować windy, pochylnie 
pozostawić jako alternatywę. 
 
• Proszę o zaprojektowanie pasa tramwajowo-autobusowego na ulicy 
Kościuszki rozpoczynający się przed skrzyżowaniem z ulicą Batorego. Dzięki 
wspólnemu pasowi autobusy ominą korki i będą mogły poruszać się szybciej, 
przez co zachęcimy kierowców do przesiadki do komunikacji zbiorowej.  
 
• Droga rowerowa powinna biec wzdłuż ulicy Skłodowskiej-Curie, droga 
rowerowa powinna rozpoczynać się na wysokości salonu samochodowego 
przed wjazdem. Na dalszym odcinku ulicy Skłodowskiej-Curie należy 
zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy. Przejazd rowerowy nie powinien być 
zbytnio oddalony od skrzyżowania, a droga rowerowa na około 10 m przed 
przejazdem nie powinna mieć żadnych zakrętów. Dzięki temu rowerzysta 
będzie miał dobrą widoczność i nie będzie mógł bezpiecznie pokonać 
skrzyżowanie. Wjazd należy zaprojektować podobnie do skrętu z ulicy 
Czerwona Droga w Aleję Solidarności tj, część wjazdu należy wybrukować, 
żeby zniechęcić kierowców samochodów osobowych do szybkiej jazdy, a 
jednocześnie zapewnić komfortowy wjazd kierowcom autobusów. Przejazd 
rowerowy powinien być w całości asfaltowy. 

- Patrz odpowiedź na pytanie nr 6 w części „Najczęściej pojawiające się 
uwagi” 
 
 
 
 
Zostanie rozważone na etapie przygotowania projektu organizacji ruchu. 
 
 
 
 
Istniejące przejście podziemne pod ul. Skłodowskiej-Curie w wariancie II 
zostało zaprojektowane do przebudowy m.in. uwzględnia nowe 
oświetlenie, system monitoringu. Nie będzie potrzeby zaprojektowania 
wind przy istniejącym tunelu. 
 
Patrz na odpowiedź na pytanie nr 44 pkt. 1 
 
 
 
Nie uwzględniono. Wariant 1 uwzględnia przebieg ciągu pieszo-
rowerowego wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie, natomiast wariant 2 
uwzględnia relację wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie z przebiegiem pod 
budynkiem dworca, z zachowaniem wszystkich możliwych realizacji. 
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• Przejazd rowerem wzdłuż ulicy Kościuszki-Żółkiewskiego powinien być 
możliwy "na raz", w tym celu prawoskręt powinien być przybliżony do środka 
skrzyżowania, a przejazd rowerowy lekko oddalony. Rozwiązanie widoczne jest 
na schematycznym rysunku. Na rysunku kolorem czerwonym zaznaczyłem 
również niezbędne relacje rowerowe. Drogi rowerowe w miarę możliwości 
powinny mieć prosty przebieg. Wzdłuż dróg rowerowych należy 
zaprojektować chodniki o szerokości min. 2 m, jeśli to nie będzie możliwe 
należy zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy. Kolorem zielonym zaznaczyłem 
strefę zamieszkania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wariant 2 uwzględnia wszystkie relacje dla rowerzystów poprzez ciągi 
pieszo-rowerowe, bądź ścieżki rowerowe.  
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•Ze względu na planowaną likwidację pętli tramwajowej Wschodnia, proszę o 
zaprojektowanie pętli tramwajowej przy Dworcu Wschodnim, pętla umożliwi 
kończenie kursów jednej linii przy dworcu i będzie dopełnieniem idei węzła 
przesiadkowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie uwzględniono. Nie ma możliwości zaprojektowania racjonalnego 
przebiegu torowiska tramwajowego wg zgłoszonej propozycji. 

46. Przed wieloma laty w okolicy Dworca Wschodniego istniał tor speedrowerowy, 
to właśnie na nim odbył się pierwszy międzymiastowy mecz z udziałem 
drużyny z Torunia, to na nim miały miejsce I Otwarte Indywidualne 
Mistrzostwa Torunia. To na nim swoją przygodę ze sportem rozpoczynało 
wielu wybitnych zawodników, którzy w późniejszych latach z dumą 
reprezentowali Gród Kopernika na arenach całego świata.  
Pięknym nawiązaniem do tej pięknej historii byłoby powstanie w tym miejscu 
toru do speedrowera. Nie chodzi tu o takie obiekty jak przy ulicy Bielańskiej 
czy przy ulicy Skierki. Wystarczyło aby był minimum 60 metrowy tor z 

Nie uwzględniono 
Mimo likwidacji pseudo toru przy pl. Skarbka, obecnie w Toruniu 
funkcjonują 2 tory do speedrowera: jeden nowo wybudowany w 
Kaszczorku przy ul. Gościnnej, a drugi na przy torze rallycrossowym przy 
ul. Łukasiewicza . 
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odpowiednią nawierzchnią, bez najmniej infrastruktury. Mógłby on służyć w 
aktywizacji najmłodszych i tych starszych mieszkańców naszego miasta, w 
czym moglibyśmy odebrać znaczną rolę. 

 
 
 

47. Jaka jest sytuacja prawna gruntu, na którym znajdują się budynki przy placu 
Skarbka 2 i 3? Czy są one ujęte w projekcie przebudowy okolicy Dworca Toruń 
Wschodni? 
Czy przydomowe ogródki pozostaną w nienaruszonej formie? 
Czy zaplanowane ekrany akustyczne przy budynkach? 
Który budynek PKP zostanie wyburzony? 

Grunty stanowią własność PKP S.A. Zakres inwestycji nie obejmuje 
budynków ani gruntów na których są posadowione. 
Badania w zakresie hałasu prowadzone są na etapie pozyskiwania decyzji 
OOŚ i na ich podstawie będzie wiadomo czy konieczne będą ekrany 
akustyczne. 
 

48. W obu wariantach budowy nie został uwzględniony schron odcinkowy z 1914 
r. znajdujący się w pobliżu dworca, na lewo od obecnego przystanku 
autobusowego (współrzędne: 53°01'29.5"N 18°37'58.4"E) będący obecnie 
zasypany. Proszę o uwzględnienie ww. schronu tak aby było możliwe jego 
zachowanie i wyeksponowanie albo przeniesienie w inne miejsce. 

Opracowanie projektowe zostało sporządzone na aktualnej mapie do 
celów projektowych. Wszystkie obiekty inżynierskie na niej przedstawione 
i obiekty stwierdzone podczas wielu wizji lokalnych zostały 
zidentyfikowane, a ich wpływ na realizację przedsięwzięcia uwzględniony. 
Dodatkowo uzyskano warunki przebudowy omawianego obszaru od 
Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, do których projektanci 
również się zastosowali. 

 

Uwagi i opinie dotyczące bezpośrednio zaproponowanych wariantów: 

Lp. Uwaga Odpowiedź 
1.  Uważam, że wariant 2 jest o wiele lepszy – zapewnia bezkolizyjność, upłynnia ruch  Uwzględniono 
2.  Wg mojej opinii wariant 1 nic nie wnosi. Wariant 2 zdecydowanie jest najbardziej 

sensownym rozwiązaniem. 
Uwzględniono 

3.  Uważam, że 2 wariant jest dobrym wariantem. Można pójść na kompromis – 
zostawiając zieleń. 

Uwzględniono 

4.  Wg mnie na pewno trzeba zrealizować Wariant Nr 2. Uwzględniono 
5.  2 wariant nam dużo bardziej sprzyja nam mieszkańcom- przy ul. Studziennej ciągle 

brakuje parkingów 
Uwzględniono 

6.  Osobiście wybrałbym rozwiązanie Nr 2. Uwzględniono 
7.  Ta koncepcja 2 generalnie mi się podoba i jest po to, żeby upłynnić ruch, ale ul. Curie-

Skłodowskiej warto poszerzyć 
Uwzględniono częściowo 
Przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie nie dotyczy tematu 
konsultacji. 
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8.  Cała koncepcja 2 jest przemyślana, ale należy pomyśleć o pieszych i ułatwić im 
przejście. Nie zgadam się, że jest za dużo parkingów – moim zdaniem powinno być ich 
jak najwięcej. 

Uwzględniono częściowo 
Zmniejszono ilość miejsc parkingowych pod wiaduktem 
Kościuszki na rzecz zieleni. 

9.  Chciałbym przejść do wariantu 2 – tam zaproponowano łącznik pod wiaduktem - tutaj 
ten ruch ma być intensywny, co spowoduje niebezpieczeństwo dla pieszych i 
rowerzystów. 
Przejścia podziemne – często przy intensywnych ulewach deszczu to przejście było 
zalewane. Obawiam się, że w wariancie 2 piesi nie będą mieli możliwości bezpiecznego 
przejścia przy ulewnych deszczach. 
Z Batorego jeżdżą karetki na sygnale , które często mają problem z przebiciem się przez 
wiadukt. Jak to będzie wyglądało w obydwu wariantach? 

Ścieżka rowerowa i chodnik w okolicy wiaduktu Kościuszki 
i poza obrębem skrzyżowań przebiega niezależnie w dużej 
odległości od łącznika (za podporami obiektu mostowego), 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych i 
rowerzystów. Przejścia podziemne zostały zaprojektowane 
tak, aby najniższe punkty znajdowały się za konstrukcją. 
Napływająca woda zostanie odebrana odwodnieniem 
liniowym przed i za konstrukcją pozostawiając posadzkę 
suchą. 

10.  Zaprezentowane warianty przewidują poszerzenie ulicy Sobieskiego, przejęcie terenów 
zielonych dla infrastruktury, ale nie przewidują poprawienia przestrzeni publicznej tego 
skrzyżowania. Z perspektywy przechodnia bariera wysokości od strony ulicy Targowej 
zostaje tylko powiększona, co nie poprawi jakości przestrzennej skrzyżowania. W 
bardziej interesującym wariancie nr 1, ze strony ulicy Sobieskiego przewiduje duże 
rozbudowanie ulicy Chrobrego aby zaadaptować nowe pasy do skrętu w prawo. Czy 
ewentualne rozwiązania ulicy jednokierunkowej (ze stworzeniem jednokierunkowej 
pętli z ulicą Chrobrego) zostało zbadane? Ze strony przepływu samochodów rondo na 
Placu Pokoju Toruńskiego daje potencjał, żeby komfortowo rozdzielać ruch uliczny. 
Jeżeli chodzi o rozwiązania dla ruchu autobusowego istniejące kładki ponad torami 
pozwalają połączyć oba kierunki dla pieszych. Z doświadczenia wiem, że na obu ulicach 
przepływ samochodów jest bardzo dobry i zwiększenie go nie stanowiłoby dużego 
problemu. Można założyć, że uproszczenie ruchu na ruch jednostronny ułatwi przepływ 
samochodowy na skrzyżowaniach, które są obecnie problematyczne i sprawi że staną 
się one bezpieczniejsze. Zaoszczędzona przestrzeń przy tych węzłach 
zagwarantowałaby więcej miejsca dla rozwiązań dla przechodniów i rowerzystów, a 
także pozwoliłaby zachować i uwidocznić lokalne elementy architektoniczne, które 
tworzą historyczny charakter Jakubskiego Przedmieścia. 

Każdy z wariantów został uzgodniony i opracowany po 
wielomiesięcznych analizach i konsultacjach z 
Zamawiającym. Przy wykorzystaniu prognozy ruchu na 
2025 i 2030 rok wyłonione opracowania zapewniają 
najlepszą przepustowość oraz poprawiają warunki 
ruchowe dla pozostałych uczestników ruchu. 

11. Uwaga 1 do wariantu 1. 
Nie ma potrzeby wydzielenia 2 pasów ruchu dla "lewoskrętu" z ul. Żółkiewskiego do ul. 
Sobieskiego, bowiem w tej relacji nie należy spodziewać się dużych natężeń ruchu 

Nie uwzględniono. Uzasadnieniem budowy dwóch 
lewoskrętów jest prognoza ruchu na lata 2025 i 2030r 
uwzględniająca kierunki poruszających się pojazdów i ich 
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porównywalnych do relacji "lewoskrętnej" z wiaduktu. Uwolnione miejsce z tego pasa 
można przeznaczyć między innymi na powiększenie azylu dla pieszych na przylegającym 
przejściu. 
Uwaga 2 do wariantu 2. 
Na projektowanym rondzie przy ulicy Sobieskiego zaprojektowano tylko wyjazd z ul. 
Studziennej na rondo. Jak uczy praktyka brd tego typu rozwiązanie prowadzi do 
zagrożeń bezpieczeństwa ruchu związanych z jazdą "pod prąd" przez pojedyncze 
pojazdy. Należy przeprojektować rondo umożliwiając również zjazd z ronda na ul. 
Studzienną, nawet gdyby miało się to wiązać z objazdem ronda dla pojazdów chcących 
skręcić z ul. Sobieskiego (z kierunku centrum) w ul. Studzienną. 
 
Uwaga 3 do obu wariantów.  
Przy kosztownym i dużym zakresie przebudowy placu największą wadą obu wariantów 
jest brak uwzględnienia i zabezpieczenia istniejącego ciągu pieszego między CH 
Copernicusa Dworcem Wschodnim oraz istniejącymi i projektowanymi przystankami 
komunikacji publicznej. Uwzględnienie tego istotnego ciągu pieszego, z uwagi na 
bliskość powiązań i funkcjonalność, wymaga zaprojektowania przejścia dla pieszych 
przez ul. M. Skłodowskiej-Curie i torowisko tramwajowe w sąsiedztwie wjazdu do 
salonu Toyota. Nowe przejście, z sygnalizacją świetlną wzbudzaną przez pieszych, 
powinno posiadać "azyl" dla pieszych między jezdnią a torowiskiem tramwajowym oraz 
umożliwiać urządzone dojście do obu peronów przystanku tramwajowego. 
Uwzględnienie przedmiotowej uwagi w obu wariantach wymaga gruntowego 
przeprojektowania omawiane rejonu placu polegającego między innymi na odsunięciu 
jezdni ul. M. Skłodowskiej-Curie od torowiska tramwajowego i korekcie usytuowania 
wjazdu na parking przy dworcu. 

strukturę rodzajową. 
 

 
Nie uwzględniono. Ul. Studzienna, ze względu na brak 
normatywnej szerokości nie może zostać 
dwukierunkową, bowiem pojazdy w nią wjeżdżające 
blokowałyby ruch z ul. Sobieskiego.  
 
 
 
 
Uwzględniono. W pracach modyfikujących rozwiązania 
koncepcyjne wariantu II, będzie rozważone przejście w 
poziomie jezdni przez ul. Skłodowskiej-Curie oraz 
torowisko tramwajowe. 

12. Wariant drugi jest dla nas nie do przyjęcia. Zaprojektowany absolutnie ponad 
jakiekolwiek potrzeby komunikacyjne w tym rejonie. Połączenie Grudziądzka - 
Skłodowskiej następuje w tej chwili przez Trasę Raczkiewicza, połączenie Daszyńskiego 
- Grudziądzka (przebieg DK91) już niedługo zostanie poprowadzony Trasą Wschodnią. 
Parkingi w projektowanym zakresie są niecelowe i raczej nie powstają dla pasażerów a 
okolicznych przedsiębiorców, ruch pasażerski spoza Torunia obsłużyć mają powstające 
w mieście w oparciu o BiT-City II parkingi “park&ride”. Koszty środowiskowe, 
ekonomiczne i społeczne budowy tego wariantu są dla nas nie do zaakceptowania. 

Nie uwzględniono.  Zaprojektowane rozwiązania 
zapewniają poprawę bezpieczeństwa wszystkim 
uczestnikom ruchu drogowego, w tym w szczególności  
niechronionym – pieszym i rowerzystom. W ramach 
projektu zostanie zwiększony udział zieleni w stosunku 
nawierzchni utwardzonych, powstanie również park 
linearny i zielone przystanki. 
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Projekt Bit-City to zadanie wzmacniające komunikację zbiorową, a nie budowę węzłów 
dróg ekspresowych w centrum miasta. Nie zgadzamy się na dewastację naszych osiedli 
pod drogi tranzytowe. 
2.Wariant pierwszy: 
a. Zasadniczo kładka pieszo-rowerowa jest OK; 
b. Postulujemy pas włączeniowy na wiadukt dla wjeżdżających z Chrobrego; 
c. Postulujemy pas włączeniowy na wiadukt dla wjeżdżających ze Skłodowskiej; 
d. Sobieskiego bez rozbudowy o nowe pasy ruchu. Przeanalizować prosimy likwidację 
pasa do jazdy na wprost i pozostawienie tylko prawoskrętu w Żółkiewskiego; 
e. Żółkiewskiego bez rozbudowy o nowe pasy ruchu; 
f. Skłodowskiej bez rozbudowy o nowe pasy ruchu. Rozważyć prosimy likwidację pasa 
do jazdy na wprost i pozostawienie tylko prawoskrętu w Kościuszki. 
g. Postulujemy realizację przejść dla pieszych tylko na powierzchni,  
h. Postulujemy budowę sporego przejścia komunikującego przystanki tramwajowe na 
Skłodowskiej z Dworcem. Wszystko w jednym poziomie, 
i. Postulujemy ograniczenie ilości miejsc parkingowych przed dworcem, miejsc 
parkingowych nie więcej niż jest dzisiaj. Teren zagospodarować należy zielenią, 
stworzyć przestrzeń dla ludzi, ławki, zadaszenia, łąki kwietne, rabaty, 
j. Na wiadukcie postulujemy wyznaczyć pasy tramwajowo-autobusowe w kierunku 
węzła w Skłodowskiej i na powrót w Kościuszki i Żółkiewskiego. Wszystkie autobusy 
MZK powinny zatrzymywać się na tym węźle, a nie w Żółkiewskiego, 
k. Postulujemy dodatkowe spore nasadzenia drzew i rewitalizację terenów zieleni 
wokół wiaduktu i w okolicach dworca, 
l. Wnioskujemy o zielone wiaty, rozszczelnienie powierzchni, powierzchnie 
antysmogowe, retencję deszczówki, fotowoltaikę, stację rowerów miejskich, parking 
hulajnóg, stojaki rowerowe (około 50) itp. nowoczesne i ekologiczne rozwiązania; 
m. Wnosimy, by cały teren węzła odgrodzić zielenią od ruchu ulicznego, szczególnie 
tranzytu DK91 (przez tranzyt należy rozumieć nie tylko ruch ciężarówek, ale również 
spory ruch samochodów osobowych omijających korek na autostradzie A1 w dni 
szczytu). 

13. Wariant 2 jest bardziej dla ludzi. W tamtej okolicy jest całkiem spory ruch pieszy i 
rowerowy i ten wariant jest o wiele bardziej przyjazny dla takiego ruch niż wariat 1, 
który stara się nawet utrudnić taki ruch. 

Uwzględniono 
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14 Głosuje na Wariant 2  Uwzględniono 
15. Uwagi do wariantu 1: 

Poszerzenie jezdni wiaduktu Kościuszki jest nieuzasadnione, a koszty dobudowy 
chodnika są zbyt wysokie. Zamiast tego można wyznaczyć pasy dla autobusów w celu 
zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego. 
Poszerzenie jezdni Żółkiewskiego również jest nieuzasadnione. Lepiej wyznaczyć 
buspasy i dodatkową drogę rowerową po południowej stronie jezdni. 
Poszerzanie jezdni Sobieskiego u wlotu na skrzyżowanie też jest nieuzasadnione. 
Lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zakazu przejazdu samochodów na wprost 
w Skłodowskiej-Curie i wyznaczenie nieuwzględnionej w projekcie drogi rowerowej 
wzdłuż ulic Sobieskiego i Skłodowskiej-Curie. 
Tunel pod ulicą Skłodowskiej-Curie wywołuje poczucie zagrożenia. Brakuje naturalnego 
nadzoru ludzi, którzy byliby obecni w poziomie jezdni i niepotrzebnie wydłuża trasę 
pieszego i rowerzysty z dworca oraz ulicy Kościuszki w kierunku galerii handlowej. 
Pieszy naturalnie dąży do skracania sobie drogi, co zawsze będzie prowadzić do tego, że 
jezdnie będą przekraczane w miejscach niewyznaczonych, w szczególności w godzinach 
nocnych, co oznacza, że tunele nie są przejawem faktycznej troski o bezpieczeństwo 
pieszego, a jedynie zniesienia odpowiedzialności kierowcy. 
O bezpieczeństwo pieszego dba się poprzez fizyczne ograniczanie prędkości, np. 
poprzez zwężanie jezdni lub wynoszenie przejść dla pieszych (na całej szerokości 
jezdni). 
Należy umożliwić pieszym przekraczanie jezdni w pożądanych miejscach, co zwiększy 
atrakcyjność podróży pieszych i zmniejszy zapotrzebowanie na podróże samochodem. 
Można to zrobić poprzez ograniczenie ruchu na ulicy Skłodowskiej-Curie i dodanie 
dwóch przejść naziemnych: jednego łączącego istniejący przystanek tramwajowy z 
dworcem oraz drugiego na wysokości wjazdu na teren galerii handlowej. Proponuje się 
negocjacje z właścicielami – takie przejście może mieć korzystny wpływ na liczbę 
klientów jeśli w tym miejscu zostanie utworzone nowe wejście do budynku. 
Wydaje się, że kwestia gospodarki wodnej nie została przemyślana przez projektanta. 
Proponuję utworzenie zbiornika retencyjnego, który pomoże w skutecznym 
odnowieniu nawierzchni zatrzymując wodę w obiegu lokalnym, a dodatkowo nada 
charakteru przestrzeni publicznej i terenom rekreacyjnym. 
Uwagi do wariantu 2: 

Nie uwzględniono. Zaprojektowane rozwiązania 
zapewniają poprawę bezpieczeństwa wszystkim 
uczestnikom ruchu drogowego, w tym w szczególności  
niechronionym – pieszym i rowerzystom. 
W ramach projektu zostanie zwiększony udział zieleni w 
stosunku nawierzchni utwardzonych, powstanie również 
park linearny i zielone przystanki.  Zaprojektowane 
zostanie przejście naziemne przez ul. Skłodowskiej-Curie 
oraz przez torowisko tramwajowe. Zaprojektowane 
zostaną również zbiorniki retencyjne. 
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Proponowany układ zajmuje za dużo miejsca. Brak sygnalizacji zapewniający ciągły ruch 
samochodowy i zajęcie ogromnej przestrzeni jest rozwiązaniem typowym dla dróg 
szybkiego ruchu, obwodnic i autostrad, a miast. 
Rozwiązanie będzie negatywnie oddziaływało na lokalne przedsiębiorstwa, w 
szczególności te znajdujące się przy ulicy Targowej, w której przeważa ruch pieszy. 
Wszystkie trasy piesze w okolicy ulegną wydłużeniu więc ta forma przemieszczania 
będzie jeszcze mniej atrakcyjna, a więc i potencjalnych klientów będzie mniej. 
Miejsc parkingowych jest zdecydowanie za dużo. Na jakiej podstawie obliczono ich 
liczbę? 
Drogi piesze i rowerowe zostały wydłużone w sposób sprzeczny ze współczesną wiedzą 
o zachowaniu ludzi. Tego typu wydłużenie tras mniejsza atrakcyjność tych form 
transportu, co jest niezgodne ze współczesną dobrą praktyką w planowaniu transportu. 
Należy dążyć do utworzenia jak najbardziej bezpośrednich dróg pieszych poprzez 
analizę istniejących dróg i połączenie ich bez konieczności zmiany poziomu. 
Proponowane rozwiązanie alternatywne: 
Ponieważ żaden z zaprezentowanych przez miasto wariantów nie jest na obszarze 
miejskim rozwiązaniem akceptowalnym, w załączniku przesyłam rysunek alternatywnej 
wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu wokół dworca Toruń Wschodni. 
Proponowana przeze mnie koncepcja bazuje na naturalnych kierunkach ruchu pieszego 
i jest odpowiedzią na apele mieszkańców o integrację transportu publicznego w jednym 
miejscu. Jest to możliwe do osiągnięcia przy ograniczeniu ruchu samochodowego na 
ulicy Skłodowskiej-Curie na odcinku od wiaduktu Kościuszki do ulicy Łukowej i 
zezwolenie jedynie na ruch transportu publicznego, pojazdów uprzywilejowanych i 
rowerzystów. 
Dzięki takim ograniczeniom, a także buspasom wyznaczonym wzdłuż osi Kościuszki-
Żółkiewskiego oraz odpowiednio zaprogramowanej sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu, autobusy jadące we wszystkich kierunkach mogłyby zatrzymywać się 
przy istniejącym przystanku tramwajowym, co znacznie ułatwiłoby przesiadki pomiędzy 
różnymi środkami transportu. Ograniczenie ruchu umożliwiłoby także swobodne 
przejście pomiędzy obiema stronami jezdni naziemnymi przejściami dla pieszych. 
Za ograniczeniem ruchu na tym odcinku przemawia także bliskość galerii handlowej. 
Utworzenie nowego przejścia przy ruchliwym węźle przesiadkowym, a w przypadku 
zainteresowania właściciela nawet dodatkowego wejścia od strony Skłodowskiej-Curie 
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skutkować może większą liczbą klientów, a dla miasta zmniejszenie zapotrzebowania 
na podróże samochodowe do galerii i brak konieczności poszerzania dróg. 
W miejscu istniejącego parkingu przed dworcem proponuje się utworzenie zielonego 
skweru, w którym podróżni mogliby poczekać na autobus, tramwaj lub pociąg. 
Pomiędzy naturalnymi drogami można utworzyć zbiornik retencyjny zbierający wodę 
opadową i zatrzymujący ją w obiegu lokalnym, bez obciążania kanalizacji, z korzyścią 
dla zieleni oraz pełniący funkcje estetyczne. 
Minimalną liczbę miejsc postojowych K&R można zlokalizować wzdłuż 
jednokierunkowej drogi dojazdowej wokół skweru, natomiast wzdłuż jego pierzei, z 
zachowaniem naturalnych dróg, można zlokalizować niewysokie budynki o funkcjach 
handlowo-usługowych w parterze. W przypadku zaproponowanego rozwiązania 
zakłada się, że transport publiczny jest zintegrowany w jednym miejscu, a przestrzeń 
zaprojektowana jest w sposób atrakcyjny dla ludzi, nie pojazdów. Wzdłuż fasad 
proponowanych budynków codziennie przechodzić będzie znaczna liczba osób 
podróżujących koleją, a także klientów galerii przemieszczających się transportem 
publicznym i spacerujących mieszkańców. Jest to więc dobra lokalizacja dla gastronomii 
z ogródkami oraz niewielkich lokali handlowych. 
Niewiele jest przedsiębiorstw, które nie skorzystałyby na lokalizacji w pobliżu dróg o 
dużym potencjale ruchu ludzi, mogących zatrzymać się w dowolnym miejscu i 
momencie. Takimi cechami charakteryzują się przede wszystkim ruch pieszy jako 
najbardziej „elastyczna" forma transportu oraz - w przypadku zapewnienia 
odpowiedniej infrastruktury - ruch rowerowy. Zadbanie niezmotoryzowanych 
uczestników ruchu i dobre zaprojektowanie przestrzeni dla ludzi może nieść za sobą nie 
tylko poprawę jakości życia mieszkańców, ale też wymierne korzyści ekonomiczne 
wynikające między innymi z wynajmu powierzchni użytkowej czy zwiększenia wartości 
nieruchomości znajdujących się w bliskim sąsiedztwie dworca. Inwestowanie w 
poszerzanie jezdni, budowę parkingów, wycinka drzew i wyburzanie budynków 
generuje wyłącznie koszty, o nieodwracalnych szkodach wyrządzonych tkance miejskiej 
nie wspominając. 
Wyobraźmy sobie sytuację, w której w naszym mieście rzeczywiście funkcjonuje 
Toruńsko-Bydgoska kolej metropolitalna, która odpowiada rzeczywistym potrzebom 
mieszańców metropolii. Kursuje regularnie, zatrzymuje się w pożądanych miejscach 
oraz jest zintegrowana z miejskim transportem publicznym. Mieszkańcy Nieszawki, 
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Cierpic, Solca, Łysomic, Papowa, Turzna, Kowalewa czy Wąbrzeźna przyjeżdżają do 
Torunia do pracy czy szkoły regularnie kursującą koleją, bo jest to szybsze i 
wygodniejsze niż podróż samochodem. Nie wysiadają tylko na Dworcu Głównym, ale 
też dobrze skomunikowanych z resztą miasta dworcach Miasto, Północnym i 
Wschodnim. 
W taki sposób nowoczesne miasto powinno zarządzać problemem korków i braku 
miejsc parkingowych. Nie poprzez „zwiększanie przepustowości" i ułatwianie 
indywidualnych podróży zmotoryzowanych, które tylko zachęci mieszkańców do 
korzystania z samochodu, a przez zwiększanie atrakcyjności transportu publicznego i 
aktywnych form mobilności. 
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16. Wariant 2 jest dla mnie nie do przyjęcia. 
Wariant 1: 
- ul. Kościuszki: wjazd z Chrobrego ślimakiem na Kościuszki przy zachowaniu kładki – 
należy rozważyć pas tzw. włączeniowy z ul. Chrobrego, żeby samochody nie stały w 
korkach. 
- ul. Sobieskiego – bez zmian, a na pewno bez lewoskrętu na wiadukt. Jeden pas z 
Curie-Skłodowskiej wystarczy. Można tutaj rozważyć skręt w Studzienną, bo tam się 
mogą tworzyć korki, 
- ul. Żółkiewskiego – tak jak jest, bo lewoskręt tylko spowoduje korki, 
- ul. Curie-Skłodowskiej – bez lewoskrętu w Żółkiewskiego, 2 pasy na wprost są 
niepotrzebna, a prawoskręt zamienić na pas włączeniowy. 
- wiadukt Kościuszki – tutaj przydałby się bus pas, szczególnie dl autobusów 
zjeżdżających w Skłodowskiej. 
-przejście dla pieszych między dworcem Wschodnim a przystankami – można tam tez 
zrobić naziemne przejście dla pieszych, 
- ograniczenie parkingu przed dworcem to jest rzecz bardzo ważna – zróbmy tam 
miejsce dla ludzi: drzewa, ławki. 

Nie uwzględniono. Zaprojektowane rozwiązania 
zapewniają poprawę bezpieczeństwa wszystkim 
uczestnikom ruchu drogowego, w tym w szczególności  
niechronionym – pieszym i rowerzystom. W ramach 
projektu zostanie zwiększony udział zieleni w stosunku 
nawierzchni utwardzonych, powstanie również park 
linearny i zielone przystanki.  Zaprojektowane zostanie 
przejście naziemne przez ul. Skłodowskiej-Curie oraz przez 
torowisko tramwajowe. Zaprojektowane zostaną również 
zbiorki retencyjne. 

17. Nie popieramy wariantu II.  
Przychylamy się do wariantu I, z zachowaniem priorytetu dla pieszych, rowerzystów i 
komunikacji miejskiej, ograniczenia strat przyrodniczych i wdrażani elementów zielono-
niebieskiej infrastruktury, wzmacniającej działania adaptacyjne  miasta do zmian 
klimatu. 

Nie uwzględniono.  Biorąc pod uwagę poprawienie 
bezpieczeństwa i upłynnienie ruchu w tej części Miasta do 
dalszych prac zarekomendowano wariant II. 

18. Zbudować drogi rowerowe o odpowiednich standardach. 
Stworzyć reprezentacyjny plac przed dworcem – szczegóły pismo Stowarzyszenie 
Rowerowy Toruń 

1. Patrz odpowiedź na pytanie nr 10 w części „Uwagi i 
pytania szczegółowe, pojedyncze propozycje 
rozwiązań”. 

1.1 Drogi rowerowe spełniają odpowiednie standardy, 
które były uzgadnianie z przedstawicielami 
Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. W zakresie 
zadaszonych wiat dla rowerów patrz odpowiedź na 
pytanie 15 w części „Najczęściej pojawiające się 
uwagi”. 

1.2 W projekcie zostanie uwzględniona częściowa 
likwidacja zaprojektowanych miejsc parkingowych 
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pod wiaduktem Kościuszki z przeznaczeniem na 
tereny zielone i park linerany. W zakresie terenów 
rekreacyjnych patrz odpowiedź na pytanie nr 9 w 
części „Najczęściej pojawiające się uwagi” i nr 46 w 
części „Uwagi i pytania szczegółowe, pojedyncze 
propozycje rozwiązań”. 

1.3 W zakresie zieleni patrz odpowiedź na pytanie nr 1 w 
części „Najczęściej pojawiające się uwagi” i 45 w 
części „Uwagi i pytania szczegółowe, pojedyncze 
propozycje rozwiązań”. Zakres PKP PLK S.A. obejmuje 
przebudowę przejścia podziemnego pod torami, 
które umożliwiają przejście na perony – zakres nie 
dotyczy tematu konsultacji. 

1.4 Patrz odpowiedź na pytanie nr 4 w części  
„Najczęściej pojawiające się uwagi”. 

2.1 W zakresie terenów rekreacyjnych patrz odpowiedź na 
pytanie nr 9 w części „Najczęściej pojawiające się 
uwagi” i nr 46 w części „Uwagi i pytania szczegółowe, 
pojedyncze propozycje rozwiązań”. Ponadto 
dokonano korekty na parkingu przed budynkiem 
dworca. 

2.2 Nie uwzględniono. Projektowane rozwiązania układu 
ciągów pieszych i rowerowych były uzgadnianie z 
przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg w 
Toruniu. W wyniku konsultacji społecznych zostanie 
częściowo zlikwidowany parking pod wiaduktem 
Kościuszki na rzecz terenów zielonych w tym park 
linearny. 

2.3 Nie uwzględniono.  Ul. Studzienna, ze względu na brak 
normatywnej szerokości nie może zostać 
dwukierunkową, bowiem pojazdy w nią wjeżdżające 
blokowałyby ruch z ul. Sobieskiego.  Ruch rowerowy 
będzie odbywał się na zasadach ogólnych. 
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2.4 Częściowo uwzględniono. Przesunięcie przejścia 
podziemnego pod ul. Żółkiewskiego spowodowałoby 
konieczność obniżenia części ul. Targowej o 1 m, co 
uniemożliwiłoby obsługę położonych tam 
nieruchomości. Ciąg pieszo-rowerowy w ul. 
Żółkiewskiego zostanie połączony pochylnią z 
chodnikiem w ul. Targowej, obecnie istnieją w tym 
miejscu schody. 

2.5 Nie uwzględniono. Powierzchnia nad przejściami 
naziemnymi pod ul. Skłodowskiej-Curie i Sobieskiego 
zostaną przeznaczone na tereny zielone.  

2.6 Nie uwzględniono. Rozwiązania dotyczące przejść 
podziemnych wraz z parametrami zostały 
zaprojektowane w oparciu o obowiązujące przepisy i 
uwarunkowania terenowe.  

2.7  Uwzględniono.  
2.8 Uwzględniono. Rozwiązania organizacji ruchu w 

pełnym zakresie zostaną dostosowane i 
przedstawione po uzgodnieniu z Komisją 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Urzędzie 
Miasta Torunia na etapie projektu budowlanego. 

2.9 Patrz odpowiedź na pytanie nr 4 w części  „Najczęściej 
pojawiające się uwagi”. 

2.10 Uwzględniono. Zostanie rozważone za pomocą 
organizacji ruchu. 

 

/-/ 


