
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

raport 
 

Konsultacje społeczne dotyczące Polityki Parkingowej dla Gminy Miasta 
Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2030  

 

Listopad 2020 r.  

POLITYKA PARKINGOWA  

W TORUNIU 
 



 
 

2 
 

 

Spis treści   

Termin............................................................................................................. 3 

Liczba uczestników .......................................................................................... 3 

Organizatorzy .................................................................................................. 3 

Przedmiot konsultacji ...................................................................................... 3 

Akcja informacyjno-promocyjna ..................................................................... 6 

Przebieg konsultacji ........................................................................................ 6 

Koszty .............................................................................................................. 7 

Uwagi .............................................................................................................. 7 

Podsumowanie ............................................................................................. 38 

Załączniki ...................................................................................................... 40 

 



 
 

3 
 

 

  

Termin 

 

 
I etap konsultacji: 14 sierpnia – 8 września 2020 r. 
II etap konsultacji: 5 -19 października 2020 r. 
 

  

Liczba 

uczestników 

 

 
 
I etap konsultacji: 521 osób 
II etap konsultacji: 30 osób  
Razem: ok. 550 osób 
 

  

Organizatorzy 

 

 

 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
we współpracy merytorycznej z Wydziałem Gospodarki Komunalnej 
 
 
 

Co to jest polityka parkingowa? 

Jest to dokument, który wyznacza drogę prowadzącą do poprawy 
jakości przemieszczania się oraz parkowania pojazdów na terenie 
miasta. 

Dziś wszyscy jesteśmy świadomi, że miasta muszą na bieżąco 
odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Duża ilość 
samochodów, zwiększony ruch uliczny, korki na drogach, długie 
poszukiwanie wolnego miejsca do zaparkowania pojazdu - wszystko 
to przekłada się na brak płynności w ruchu miejskim i wzrost 
zanieczyszczenie powietrza spalinami, a w konsekwencji, również na 
stan psychiczny mieszkańców. Ludzie są bardziej rozdrażnieni, 
poirytowani i sfrustrowani. Żeby zapobiec sytuacji, która może 
jeszcze bardziej pogłębić ten stan, a nawet doprowadzić do 
komunikacyjnego paraliżu, należy zdefiniować i znaleźć rozwiązania 
najważniejszych problemów związanych z przemieszczaniem się oraz 
parkowaniem na terenie miasta. Temu właśnie służyć ma polityka 
parkingowa. Jej główne założenia są następujące: 

1) podniesienie i usystematyzowanie wiedzy na temat potrzeb i 
oczekiwań użytkowników systemu transportowego, w tym także 
lokalizacji parkingów oraz stref płatnego parkowania, 

2) przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia 
komunikacyjnego oraz przepełnienia parkingów na terenie Zespołu 
Staromiejskiego i jego otuliny, 

3) poprawa bezpieczeństwa ruchu, 

4) zapewnienie warunków dla rozwoju komunikacji zbiorowej oraz 
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zagwarantowanie transportowi publicznemu atrakcyjności 
ekonomicznej i użytkowej. 

Bardzo ważnym elementem kształtowania Polityki parkingowej dla 
miasta Torunia są zagadnienia związane z parkowaniem na terenie 
Zespołu Staromiejskiego. 

Badania i analizy funkcjonowania obszarów parkingowych wykonane 
jesienią 2019 r. pokazują, że pomiędzy godziną 9:00 a godziną 17:00 
napełnienie parkingów w strefie staromiejskiej często przekraczało 
120%. Dochodziło i nadal dochodzi więc do sytuacji, w których sporo 
osób przez długi czas krąży wokół starówki w poszukiwaniu wolnego 
miejsca. Centrum Torunia, zwłaszcza w weekendy, staje się 
zatłoczone – ruch samochodowy jest spowolniony, a piesi narażeni 
na niepotrzebny stres podczas spaceru. Pewnym rozwiązaniem tego 
problemu jest zwiększona w ostatnich latach ilość nowych miejsc 
parkingowych dostępnych w bezpośrednim otoczeniu - tzw. otulinie 
starówki. Jednak wszystkim zależy na ty, żeby sytuacja 
komunikacyjna w Toruniu ulegała dalszej poprawie. 

 Mieszkańcy starówki i terenów przyległych chcą mieć wolne miejsca 
parkingowe i korzystać z nich tak samo swobodnie, jak torunianie 
mieszkający w innych rejonach miasta. Osoby pracujące w tym 
rejonie oraz turyści chcą natomiast dysponować dokładną 
informacją o tym gdzie i za jaką kwotę mogą zaparkować w pobliżu 
celu swojej podróży - podejmując decyzję czy chcą płacić więcej za 
parkowanie blisko punktu docelowego, czy też mniej stawiając auto 
w odległości kilku- lub kilkunastominutowego spaceru. 

Grono ekspertów, po wykonaniu wspomnianej wcześniej analizy 
funkcjonowania obszarów parkingowych w Toruniu, 
zaproponowało m.in. rozszerzenie stref płatnego parkowania w 
Toruniu. Ich badania wykazały bowiem, że średni czas parkowania 
jest ściśle związany z opłatą za parkowanie, tzn. im więcej płacimy, 
tym krócej parkujemy. Stąd też średni czas parkowania pojazdów 
zaparkowanych w Strefie Płatnego Parkowania w dni zwolnione z 
poboru opłat jest znacznie wyższy niż średni czas parkowania w dni, 
gdy opłaty są pobierane. Sprawia to, że rotacja samochodów w 
weekendy jest bardzo mała i prowadzi do zatłoczenia 
komunikacyjnego oraz utrudnień w ruchu pieszym na starówce. 

W celu zmiany tej sytuacji zaproponowano następujące 
rozwiązania: 

1) wprowadzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, która 
obejmie znaczną część obecnie istniejącej Podstrefy A; 

2) wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania A, obejmującej 
pozostałe fragmenty obecnej Podstrefy A (niewchodzące do Strefy 
Śródmiejskiej) oraz część obecnej Podstrefy B; 
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3) wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania B, która obejmie 
pozostałe fragmenty obecnie istniejącej Podstrefy B oraz dodatkowo 
ul. gen. Skrzyńskiego; 

4) w dalszej kolejności rozwój systemu o Strefę Płatnego 
Parkowania C oraz Strefę Płatnego Parkowania D, które obejmą 
jeszcze szerszy pierścień wokół starówki.  

Jak wspomniano wcześniej realizacja założeń polityki parkingowej 
przewidziana jest na lata 2020-2025, z perspektywą do roku 2030. 
Ewentualne zmiany będą więc wprowadzane etapowo. W pierwszej 
kolejności zmiany będą dotyczyć obszarów, które prawie w całości 
znajdują się już w tej chwili w strefie płatnego parkowania - patrz 
punkty 1), 2) oraz 3). Kolejne propozycje dotyczące modyfikacji i 
rozszerzeń systemu (strefa C oraz D) mogłyby być wprowadzane w 
bardziej odległym okresie. 

Konsultacje społeczne dotyczące Polityki Parkingowej dla Gminy 
Miasta Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 
2030 składały się z dwóch etapów. 

W ramach pierwszego etapu konsultacji  skupiliśmy się na 
poznaniu oczekiwań i opinii mieszkańców Torunia związanych z 
parkowaniem na terenie Zespołu Staromiejskiego i jego otuliny, 
czyli terenów przylegających. 

W tym celu opracowana została krótka ankieta internetowa. 
Poruszane były w niej zagadnienia dotyczące rozwoju oraz zmian 
systemu parkingowego na terenie Zespołu Staromiejskiego Torunia 
wraz z otuliną. 

Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie były ważnym źródłem 
wiedzy dla ekspertów tworzących dokument:  Polityka Parkingowa 
dla Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 
2030. 

 W ramach drugiego etapu konsultacji mieszkańcy zostali 

zaproszeni do zapoznania się z projektem dokumentu Polityka 

Parkingowa dla Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025 z 

perspektywą do roku 2030 oraz wyrażenia swoich opinii na jego 

temat i zgłoszenia dodatkowych uwag. 

Realizacja założeń polityki parkingowej przewidziana jest na lata 
2020-2025, z perspektywą do 2030. Wszystkie zmiany wprowadzane 
będą etapowo, tj.: 

1) w pierwszym etapie przewidzianym na lata 2021-2022 
zaplanowano wprowadzenie  Śródmiejskiej Strefy Płatnego 
Parkowania oraz Strefy A i Strefy B. 
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Wybór stref do pierwszego etapu, wynika z powiązania z aktualną 
Strefą Płatnego Parkowania (Podstrefy A i B). 

Wprowadzenie nowej organizacji stref niesie za sobą optymalizację 
opłaty za parkowanie oraz wprowadzenie pewnych ograniczeń dla 
ruchu pojazdów. W Śródmiejskiej Strefie Płatnego parkowania, w 
ramach pierwszego etapu, zaplanowano wprowadzenie opłat za 
parkowanie także w sobotę. 

Po wykonaniu pierwszego etapu zostaną przeprowadzone badania 
weryfikujące sytuację parkingową w mieście. Zostanie sprawdzone, 
jakie efekty udało się osiągnąć, czy i w jakim zakresie nastąpiła 
poprawa, które elementy należy dopracować, których założeń nie 
udało się osiągnąć, itp. 

2) w drugim etapie realizacji polityki (lata 2023-2025) przewidziano 
wprowadzenie Stref Płatnego Parkowania: Strefy C oraz Strefy 
D na zasadach takich jak przy Strefie A i B.  Natomiast w 
 Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania - wydłużenie 
obowiązujących opłat za parkowanie do 7 dni tj. wraz z niedzielą. 

Rozwiązanie to ograniczyć ma skutecznie ruch samochodów na 
terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu. Uchroni to Dziedzictwo 
Kulturowe przed degradacją, a mieszkańcom starówki ułatwi 
znalezienie wolnych miejsc postojowych. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

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

www.konsultacje.torun.pl 
 informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 

oraz Radnym Rady Miasta Torunia 
 informacje w mediach lokalnych 

 
 
Harmonogram konsultacji społecznych 
 
I etap konsultacji społecznych:  
- 14 sierpnia 2020 r. – początek konsultacji społecznych 
- 8 września 2020 r. – zakończenie konsultacji społecznych 
II etap konsultacji społecznych:  
- 5 października 2020 r. - początek konsultacji społecznych 
-12 października 2020 r. – dyżur konsultacyjny on-line dla 
mieszkańców 
- 5 – 19października 2020 r. – możliwość zgłaszania uwag drogą 

elektroniczną oraz telefoniczną 

http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/
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- 19 paź 2020 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
Ankieta internetowa 

W ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych, odbywającego 
się w terminie 14 sierpnia – 8 września 2020 r., mieszkańcy zostali 
zaproszeni do wypełnienia krótkiej ankiety internetowej. 
Poruszane były w niej zagadnienia dotyczące rozwoju oraz zmian 
systemu parkingowego na terenie Zespołu Staromiejskiego Torunia 
wraz z otuliną. 

Ankietę wypełniło 521 osób. 

 
 
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami  
12 października 2020 r. w godzinach 9.00 – 18.30, odbył się dyżur 

konsultacyjny on-line dla mieszkańców. Mieli oni możliwość 

zapoznania się oraz wniesienia uwag i opinii do dokumentu Polityka 

Parkingowa dla Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025 z 

perspektywą do roku 2030 

 

Nie wniesiono uwag do ww. dokumentu podczas dyżuru. 

 

 
 
Konsultacje internetowe i telefoniczne 
W ramach drugiego etapu konsultacji społecznych, tj. do 19 
października2020 r. można było przesyłać uwagi drogą elektroniczną 
oraz zgłaszać telefonicznie. Z tej możliwości skorzystało 30 osób. 
 
 

 

Koszty 
 
Konsultacje przeprowadzono bezkosztowo. 

 

Uwagi 
Poniżej zestawienie wyników ankiety internetowej oraz uwag 
wniesionych w ramach II etapu konsultacji społecznych. 
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I etap konsultacji społecznych – wyniki ankiety internetowej 

Udział w ankiecie wzięło 521 osób, z czego 58% stanowili mężczyźni. Głównie wypowiadali się 

ankietowani w wieku 31 – 40 lat (37%) oraz 41 - 50 lat (24%). Poniżej, w tabeli zamieszczono 

szczegółowe informacje dotyczące udziału w ankiecie. 

Tabela 1. Charakterystyka ankietowanych 

Zamieszkanie Liczba ankietowanych Udział % 

Toruń 498 96% 

pozostali 23 4% 

RAZEM 521 100% 

Płeć Liczba ankietowanych Udział % 

Kobieta 221 42% 

Mężczyzna 300 58% 

RAZEM 521 100% 

Wiek Liczba ankietowanych Udział % 

17 – 25 61 11% 

26 – 30 75 14% 

31 – 40 192 37% 

41 – 50 125 24% 

51 – 60 48 9% 

61 – 65 12 2% 

Powyżej 65 19 3% 

RAZEM 521 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z ankiety internetowej. 

Pierwsze pytania dotyczyły częstotliwości parkowania na terenie toruńskiej starówki i w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie (w otulinie). Ponad połowa ankietowanych wskazywała, że w ścisłej 

starówce parkuje co najmniej kilka razy w miesiącu (22% odpowiedzi) oraz rzadziej niż kilka razy w 

miesiącu (30% odpowiedzi). Oznacza to, że mieszkańcy Torunia zazwyczaj nie wjeżdżają bezpośrednio 

na starówkę.  Natomiast 23% odpowiedzi wskazujących na codzienne parkowanie może dotyczyć 

mieszkańców starówki, bądź osób dojeżdżających do pracy w godzinach wczesno porannych. Jeśli 

chodzi o parkowanie w otulinie to odsetek odpowiedzi wygląda podobnie jak w ścisłej starówce – 

kilka razy w miesiącu to 19%, rzadziej niż kilka razy w miesiącu to 20%. Natomiast najwięcej 

odpowiedzi dotyczyło odpowiedzi kilka razy w tygodniu (27%), co może oznaczać, że więcej osób 

jest skłonnych parkować w otulinie ze względu na pracę w rejonie Zespołu Staromiejskiego, bądź nie 

mogą znaleźć miejsc postojowych na starówce. 

W zakresie oceny warunków parkowania samochodów na toruńskiej starówce respondenci 

wypowiadali się w przeważającej mierze negatywnie, aż 44% odpowiedzi (20% oceniało źle, a 24% 

bardzo źle). Respondenci ocenili natomiast średnio warunki parkowania na terenie otuliny - prawie 

1/3 określiła je jako przeciętne. Dodatkowo zaobserwowano, że spora grupa osób wybierała skrajne 

odpowiedzi: bardzo źle lub bardzo dobrze. Taka ocena wynikać może z różnych godzin przyjazdu 

na parking. Osoby dojeżdżające do pracy na godzinę 6:00 lub 7:00, prawdopodobnie nie mają 

większych problemów ze znalezieniem wolnych miejsc, natomiast osoby rozpoczynające pracę 

później -  wolnych miejsc już nie znajdują. Należy wyciągnąć zatem wniosek, że konieczna jest 
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zmiana w zakresie polityki parkingowej na terenie Zespołu Staromiejskiego wraz z otuliną, tak żeby 

ułatwić i usprawnić system parkowania wszystkim użytkownikom tych terenów. 

Tabela 2. Ocena obecnego parkowania na toruńskiej starówce oraz w otulinie 

Częstotliwość parkowania na toruńskiej starówce oraz w 
bezpośrednim sąsiedztwie (ścisła starówka) 

Liczba odpowiedzi Udział % 

Codziennie 119 23% 

Codziennie tylko w dni robocze 45 9% 

Kilka razy w miesiącu 114 22% 

Kilka razy w tygodniu 87 17% 

Rzadziej 156 30% 

RAZEM 521 100% 

Częstotliwość parkowania na toruńskiej starówce oraz w 
bezpośrednim sąsiedztwie (otulina) 

Liczba odpowiedzi Udział % 

Codziennie 123 24% 

Codziennie tylko w dni robocze 54 10% 

Kilka razy w miesiącu 99 19% 

Kilka razy w tygodniu 143 27% 

Rzadziej 102 20% 

RAZEM 521 100% 

Ocena warunków parkowania samochodów na toruńskiej 
starówce oraz w bezpośrednim otoczeniu (ścisła starówka) 

Liczba odpowiedzi Udział % 

Bardzo dobrze 105 20% 

Dobrze 79 15% 

Przeciętnie 97 19% 

Źle 103 20% 

Bardzo źle 125 24% 

Nie ma zdania 12 2% 

RAZEM 521 100% 

Ocena warunków parkowania samochodów na toruńskiej 
starówce oraz w bezpośrednim otoczeniu (otulina) 

Liczba odpowiedzi Udział % 

Bardzo dobrze 144 28% 

Dobrze 94 18% 

Przeciętnie 149 29% 

Źle 68 13% 

Bardzo źle 49 9% 

Nie ma zdania 17 3% 

RAZEM 521 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z ankiety internetowej. 
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Rysunek 1. Częstotliwość parkowania na toruńskiej starówce oraz w bezpośrednim otoczeniu 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 2. Częstotliwość parkowania w otulinie 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 3. Ocena warunków parkowania na starówce 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 4. Ocena warunków parkowania w otulinie starówki 

Źródło: Opracowanie własne. 

Jeśli chodzi o znalezienie wolnego miejsca postojowego na terenie ścisłej starówki -  tylko dla 37% 

ankietowanych nie było to problematyczne. 7 % badanych zadeklarowało, że miejsca znajdowali 

bez straty czasu, a 30 % ankietowanych wolne miejsce znalazło w krótkim czasie, wynoszącym od 1 

min. do 5 min. Odsetek osób, które szukały miejsca powyżej 10 minut wyniósł 23%, a osoby, które 

zrezygnowały – to aż 22 % odpowiedzi. Rozpatrując czas szukania miejsc parkingowych w otulinie 

można stwierdzić, że zdecydowana większość nie ma problemu ze znalezieniem wolnego miejsca, 

ponieważ 17% badanych znajduje miejsce niemal od razu bądź znalezienie zajmuje od 1 do 5 minut 
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(43% odpowiedzi). Natomiast tylko 5% ankietowanych rezygnuje z parkowania w tym miejscu 

i poszukuje miejsc gdzie indziej. 

Najprawdopodobniej, osoby przyjeżdżające na starówkę wcześnie rano, nie mają problemu 

ze znalezieniem miejsc parkingowych. Natomiast ci, którzy odwiedzają ten rejon rzadziej, głównie 

w konkretnym celu, tj. zakupy, obiad, wystawa, koncert czy wizyta w banku, znacznie częściej mają 

problem ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego. Największe obłożenie miejsc parkingowych 

obserwujemy jednak w weekendy. Wówczas to spora ilość osób (22% ankietowanych) rezygnuje 

z poszukiwania miejsca na starówce i przenosi się w bardziej odległe obszary. 

Tabela 3. Czas na znalezienie wolnego miejsca oraz akceptowalny czas dojścia 

Średni czas na znalezienie wolnego miejsca na toruńskiej 
starówce oraz w bezpośrednim otoczeniu (ścisła starówka) 

Liczba odpowiedzi Udział % 

Od 1 do 5 minut 154 30% 

Od 5 do 10 minut 92 18% 

powyżej 10 minut 122 23% 

Nie mam problemu, ze znalezieniem wolnego miejsca 37 7% 

Rezygnuję i szukam miejsca gdzie indziej 116 22% 

RAZEM 521 100% 

Średni czas na znalezienie wolnego miejsca na toruńskiej 
starówce oraz w bezpośrednim otoczeniu (otulina) 

Liczba odpowiedzi Udział % 

Od 1 do 5 minut 225 43% 

Od 5 do 10 minut 107 21% 

powyżej 10 minut 73 14% 

Nie mam problemu, ze znalezieniem wolnego miejsca 91 17% 

Rezygnuję i szukam miejsca gdzie indziej 25 5% 

RAZEM 521 100% 

Akceptowalny czas dojścia od dostępnego miejsca 
parkingowego do celu podróży 

Liczba odpowiedzi Udział % 

do 5 minut 254 49% 

od 5 minut do 10 minut 186 36% 

od 10 minut do 15 minut 57 11% 

powyżej 15 minut 24 5% 

RAZEM 521 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z ankiety internetowej. 
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Rysunek 5. Czas na znalezienia wolnego miejsca na starówce 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 6. Czas na znalezienie wolnego miejsca w otulinie starówki 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Od 1 do 5 minut

Od 5 do 10 minut

powyżej 10 minut

Rezygnuję i szukam miejsca gdzie
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Rysunek 7. Akceptowalny czas dojścia do dostępnego miejsca parkingowego. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Większość respondentów (49% odpowiedzi) wskazywała, iż akceptowalny czas dojścia od dostępnego 

miejsca parkingowego do celu podróży wynosi do 5 minut przejścia pieszego tj. ok. 500m. Odległość 

do 1 km (od 5 do 10 minut) akceptuje 36% kierowców. Odpowiedzi ankietowanych są zgodne z 

ogólnymi badaniami, które wskazują, że akceptowalny czas dojścia od dostępnego miejsca do celu 

podróży wynosi maksymalnie do 10 minut. 

Nieco ponad połowa respondentów oceniła negatywnie pomysł rozszerzenia Strefy Płatnego 

Parkowania w Toruniu o kolejne strefy. Ideę te poparło natomiast 40% ankietowanych, 

5% zaś odpowiedziało, że "nie ma zdania" na ten temat.  

Sytuacja parkingowa w naszym mieście uległa dynamicznej zmianie na przestrzeni ostatnich lat. 

Jeszcze kilka temu, większość torunian była przeciwko wprowadzeniu stref płatnego parkowania. Dziś 

ideę ich rozszerzenia popiera aż 40% ankietowanych. Nasuwa się zatem wniosek, że w ciągu 

najbliższych lat, pozytywne skutki rozszerzenia strefy płatnego parkowania będą odczuwane 

przez jeszcze większą ilość torunian. Niemniej, wszelkie wprowadzone zmiany będą na bieżąco 

monitorowane oraz modyfikowane w miarę potrzeb. 

Warto również zaznaczyć, że większość ankietowanych poparło ideę budowy parkingów „Parkuj i 

Jedź” na obrzeżach miasta (42% badanych), a przeciwnego zdania było 40% respondentów. Pozostali 

nie mieli zdania. Pomimo poparcia dla idei systemu Park & Ride większość badanych nie byłaby na 

obecną chwilę skłonna skorzystać z tego rozwiązania. 2/3 przebadanych osób (61 %) nie jest 

zainteresowana pozostawieniem samochodu na parkingu „Parkuj i Jedź” i kontynuowania podróży 

komunikacją zbiorową. Tylko 31% zdecydowałoby się na takie rozwiązanie.  

Taki rozkład odpowiedzi wynika zapewne z faktu, że ankieta dedykowana była mieszkańcom Torunia. 

Wydaje się więc oczywiste, że zdecydowana większość z nich nie skorzysta z parkingów znajdujących 

się na obrzeżach miasta i tym samym przeznaczonych głównie dla osób przyjezdnych.  

49% 

36% 

11% 
5% 

do 5 minut od 5 minut do 10 minut od 10 minut do 15 minut powyżej 15 minut
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W ankiecie zadano pytanie dotyczące parkingów "Parkuj i Jedź", w celu zasięgnięcia opinii 

mieszkańców na temat samej ich idei i celowości powstania. Szczegółowe dane zestawiono w 

poniższej tabeli. 

Tabela 4. Strefy C i D oraz parkingi P&R 

Idea rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania w Toruniu o Strefy 
C i D 

Liczba odpowiedzi Udział % 

Tak 209 40% 

Nie 287 55% 

Nie mam zdania 25 5% 

RAZEM 521 100% 

Idea budowy parkingów „Parkuj i Jedź” na obrzeżach miasta Liczba odpowiedzi Udział % 

Tak 220 42% 

Nie 208 40% 

Nie mam zdania 93 18% 

RAZEM 521 100% 

Skłonność zostawiania samochodu na parkingu „Parkuj i Jedź” 
i kontunuowanie podróży do centrum Torunia komunikacją 
zbiorową 

Liczba odpowiedzi Udział % 

Tak 161 31% 

Nie 319 61% 

Nie mam zdania 41 8% 

RAZEM 521 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z ankiety internetowej.

Rysunek 8.Idea rozszerzenia SPP o Strefę C i D 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 9. Poparcie idei budowy parkingów P&R 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 10. Skłonność do zostawienia samochodu na parkingu P&R i kontynuowania podróży komunikacją 
zbiorową 

Źródło: Opracowanie własne. 

Kwestie podwyższenia opłat za parkowanie na starówce zostały ocenione w przeważającej mierze 

negatywnie. 67% ankietowanych nie poparło tego pomysłu, nawet jeśli zwiększone opłaty 

przyczyniłyby się do większej rotacji miejsc postojowych. 31 % respondentów poparło propozycję 

zwiększenia opłat. 

Jeśli chodzi o wprowadzenie opłat za parkowanie na starówce w soboty - 71% oceniło te propozycję 

negatywnie, a jedynie 28% pozytywnie. Podobnie w niedzielę - 75% ankietowanych było przeciwko 
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wprowadzeniu dodatkowych opłat, 24% poparło ten pomysł, z uwagi na wymierny skutek w postaci 

zwiększenia rotacji miejsc postojowych. Wyniki te przełożyły się na zaproponowane w dokumencie 

rozwiązania, ponieważ pierwszy etap zmian zakłada wprowadzenie opłat za parkowanie tylko od 

poniedziałku do soboty.  

Stopniowe podwyższanie i wprowadzanie dodatkowych opłat za parkowanie, pozwoli na adaptację 

do zaistniałych zmian.  Natomiast stałe monitorowanie i analiza wdrażanych rozwiązań, umożliwią 

reagowanie we właściwym czasie na ewentualne sytuacje problemowe. 

Wprowadzenie dodatkowych opłat za parkowanie w niedzielę, przewidziane jest dopiero w drugim 

etapie wdrażania polityki parkingowej, tj. od 01.01.2023 r. W poniższej tabeli zestawiono 

szczegółowe odpowiedzi. 

Tabela 5. Opłaty w ŚSPP 

Zaakceptowanie zwiększenia opłat za parkowanie na starówce 
 i w otulinie 

Liczba odpowiedzi Udział % 

Tak 160 31% 

Nie 348 67% 

Nie mam zdania 13 2% 

RAZEM 521 100% 

Zaakceptowanie wprowadzenia opłat za parkowanie na starówce 
w soboty 

Liczba odpowiedzi Udział % 

Tak 147 28% 

Nie 371 71% 

Nie mam zdania 3 1% 

RAZEM 521 100% 

Zaakceptowanie wprowadzenia opłat za parkowanie na starówce 
w niedzielę 

Liczba odpowiedzi Udział % 

Tak 126 24% 

Nie 393 75% 

Nie mam zdania 2 1% 

RAZEM 521 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z ankiety internetowej. 

Rysunek 11. Skłonność do zaakceptowania większych opłat za parkowanie na starówce i w otulinie 

Źródło: Opracowanie własne. 



 
 

18 
 

Rysunek 12. Wprowadzenie opłat w ŚSPP w soboty 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 13. Wprowadzenie opłat w ŚSPP w niedziele 

Źródło: Opracowanie własne. 

Respondenci zostali również zapytani o kwestie ograniczania ruchu na toruńskiej starówce. Każdy z 

ankietowanych mógł swoją odpowiedź uzasadnić. Około połowy badanych było przeciwnych 

ograniczaniu ruchu samochodów – 52% odpowiedzi. Natomiast 39% uważa, że powinno się 

ograniczać ruch samochodów. Tylko 9% nie miało zdania. Uzasadnienia to można podzielić na kilka 

obszarów tematycznych. Osoby, które były przeciwne ograniczeniu ruchu, wskazywały na 

następujące problemy: 

 utrudnione dotarcie do docelowego miejsca, w celu załatwienia swoich spraw;  

 ograniczony zasięg komunikacji miejskiej;  

 powstanie problemu parkowania na obrzeżach starówki i otuliny;  

 ryzyko pogorszenia dochodów przedsiębiorców mających swoje siedziby na ternie starówki;  
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 oceniają, iż jest dobrze jak jest i nie widzą potrzeby zmian. 

Ankietowani, którzy chcieliby ograniczania ruchu na toruńskiej starówce przedstawiali 

następujące argumenty: 

 poprawi to bezpieczeństwo, ekologię, obniży emisję spalin; 

 ograniczy natężenie i tak zatłoczonej starówki; 

 wprowadzenie podobnych rozwiązań w innych miastach przyniosło pozytywne skutki 

 poprawi to atrakcyjność i podniesie walory zabytkowe miasta. 

Respondenci wskazywali ponadto na konieczność: właściwego oznakowania parkingów, 

zamieszczenia informacji nt. możliwości dotarcia do centrum innymi środkami niż samochód, 

utrzymania ruchu dla mieszkańców starówki, dostaw handlowych, kurierów oraz służb miejskich. 

Założenia te zostały uwzględnione w dokumencie: zwrócono uwagę na prawne oraz przejrzyste 

aspekty oznakowania, postulowano promowanie przemieszczeń bez użycia samochodu 

oraz zaproponowano specjalne rozwiązania dla mieszkańców, dostawców oraz służb miejskich, które 

pozwolą im realizować swoje cele. 

Podsumowując, respondenci raczej negatywnie oceniają wprowadzenie nowych stref płatnego 

parkowania, ograniczania ruchu na toruńskiej starówce, czy wprowadzenia opłat za parkowanie 

w soboty i niedziele. Ankieterzy dobrze oceniają ideę budowania parkingów „Parkuj i Jedź”, 

natomiast niekoniecznie będą użytkownikami takich parkingów. 

Ankietowani ocenili natomiast negatywnie warunki parkowania na toruńskiej starówce 

oraz średnio w jej najbliższym otoczeniu. 

Wyniki ankiety wskazują, że mieszkańcy są świadomi potrzeby zmian w zakresie polityki 

parkingowej. Na dzień dzisiejszy, obawiają się jednak jak wpłynie ona na wysokość opłat za 

parkowanie oraz dojazd do centrum miasta. Jednak przykłady miast, które wprowadziły podobne 

rozwiązania, tj. podwyższenie opłat za parkowanie, ograniczenie wjazdu do ścisłego centrum 

miasta oraz rozszerzenie strefy płatnego parkowania, pokazują wyraźnie, że mają one wymierne 

efekty w postaci, m.in.:  

1) poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, 

2) znacznej poprawy jakości powietrza, 

3) zwiększonej rotacji samochodów w centralnej części miasta, 

4) ulepszenia połączeń komunikacji miejskiej. 

 

W Toruniu takie rozwiązania wpłyną ponadto korzystnie na ochronę dziedzictwa kulturowo-

historycznego, jakim jest Zespół Staromiejski(wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO od 

1997 roku). 
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Zestawienie uwag złożonych w ramach II etapu konsultacji społecznych 

 

Lp. Uwagi przesłane drogą elektroniczną 
Odpowiedź 

1. 

Mieszkam na starówce parę lat, nie uważam aby samochody ja degradowały wręcz 
przeciwnie to ludzie śmiecą i niszczą. Tak samo nie zgadzam się z płatnymi 
parkingami 7 dni w tygodniu oraz rozrostu strefy płatnych parkingów do B C D ? 
Może niedługo E F G i na Jarze zróbmy strefę.... Naprawdę nie widzę sensu w tych 
zmianach jak i zapewniam was, ze znalezienie miejsca na starówce nie jest trudne.  

Badania przeprowadzone w 2019 roku potwierdzają, że 
napełnienie miejsc parkingowych na starówce wynosi ponad 
100 %. Natomiast, aż 48 % badanych szukało miejsca ponad 10 
min. Oznacza to w praktyce, że miejsca postojowe zajęte są 
przez te same pojazdy, czyli średnio wskaźnik rotacji 
parkujących pojazdów wynosi tylko 2 [poj./mp]. 
 
Racjonalna polityka parkingowa to taka, w której dąży się do 
ustalenia wskaźnika rotacji na poziomie powyżej 3 [poj./mp].  
Dzięki temu większa liczba osób będzie mogła  skorzystać  z 
miejsc parkingowych położonych w pobliżu celu ich podróży.  
Im rotacja większa, tym więcej osób na tym korzysta. 
 
Polityka parkingowa zakłada, że w pierwszym etapie 2020- 
2022, opłaty będą pobierane w soboty, a dopiero w latach 
kolejnych również w niedziele. Po wykonaniu pierwszego 
etapu zostaną przeprowadzone badania weryfikujące sytuację 
parkingową w mieście. Będą sprawdzane efekty 
wprowadzonych zmian oraz to, w jakim zakresie nastąpiła 
poprawa, a które elementy należy dopracować. 
 
Wprowadzenie opłat w soboty i niedzielę ma na celu m.in. 
skuteczne ograniczenie ruchu samochodów na terenie Zespołu 
Staromiejskiego w Toruniu. Uchroni to Dziedzictwo Kulturowe 
przed degradacją, a mieszkańcom Starówki ułatwi znalezienie 
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wolnych miejsc postojowych.  

2. 

Chciałbym odnieść się do polityki parkingowej Miasta Toruń, która zakłada 
podwyżki opłat za parkowanie, opłaty za parkowanie w soboty oraz niedziele oraz 
powiększenie płatnych stref parkowania o dodatkowe obszary C i D.  
 
Powyższe zmiany zapewne podyktowane szukaniem dodatkowych pieniędzy na 
prawidłowe funkcjonowanie Miasta Torunia, przyczynią się do przykrych następstw 
w kolejnych latach.  
 
Jako pierwsi tą zmianę odczują turyści, którzy co roku w dużej ilości odwiedzają 
nasze miasto. Podwyżki cen za parkowanie nie wpłyną na pozytywny wizerunek 
Torunia. Zwyżki cen obserwujemy na co dzień w sklepach lub punktach obsługi przy 
jednoczesnym zamrożeniu podwyżek w miejscach pracy. To spowoduje 
zmniejszenie ilości turystów i mniejsze wpływy do kasy miasta.  
 
Kolejny pomysł to wprowadzenie opłat za parkowanie w soboty i niedziele. To 
właśnie te dni generują największą ilość dochodów. Dołożenie opłaty w tym 
przypadku skutecznie odstraszy potencjalnych odwiedzających, którzy wybiorą 
miasto, które nie ma takich opłat. W tym przypadku również zmniejszy się ilość 
pieniędzy wpływających do kasy miasta, gdyż zmniejszą się wpływy z podatków od 
restauratorów, wynajmów, itp.  
 
Trzeci pomysł to poszerzenie obszaru płatnego parkowania. O ile jestem w stanie 
zrozumieć, że jeśli ktoś chce zaparkować w centrum to musi za to zapłacić, to już 
wprowadzenie opłat za parkowanie przy ul. Bema czy ul. Kraszewskiego jest dla 
mnie niezrozumiałym pomysłem. W tym przypadku obciążają Państwo portfele 
własnych mieszkańców i wymuszają dokonywanie kolejnych opłat.  
 
Już teraz zauważam duży odpływ inwestorów z centrum miasta. Co raz więcej lokali 
jest do wynajęcia. Brakuje firm, które upatrują w centrum miasta miejsca na 
prowadzenie biznesu. Dołożenie dodatkowych opłat może początkowo nie będzie 

Polityka parkingowa zakłada, że w pierwszym etapie 2020- 2022 
opłaty będą pobierane w soboty a dopiero w latach kolejnych 
również w niedziele. Po wykonaniu pierwszego etapu zostaną 
przeprowadzone badania weryfikujące sytuację parkingową w 
mieście. Sprawdzone zostaną osiągnięte efekty i oceniony 
zakres, w jakim nastąpiła poprawa, a które elementy należy 
dopracować. 
Celem wprowadzenia polityki parkingowej są: 

- zwiększenie rotacji parkujących aut, 
- uporządkowanie parkowania wzdłuż dróg w obszarze 

otuliny Zespołu Staromiejskiego, 
- ułatwienie mieszkańcom starówki znalezienia wolnych 

miejsc postojowych, 
- poprawa bezpieczeństwa ruchu, 
- przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia 

komunikacyjnego oraz przepełnienia parkingów na 
terenie Zespołu Staromiejskiego i jego otuliny. 
 

W pierwszej kolejności planujemy wprowadzenie Śródmiejskiej 
Strefy Płatnego Parkowania (ŚSPP), Strefy A i Strefy B, która 
pokrywa się z istniejącą obecnie strefą płatnego parkowania. W 
dalszej kolejności planujemy, w latach 2023-2025, w miarę 
przenoszenia się ruchu z dala od centrum, wprowadzenie 
kolejnych stref. 
 
Toruń posiada podobne problemy parkingowe do innych miast 

w Polsce. Przykłady z Poznania czy też Krakowa wskazują, iż 

wzrost opłat zwiększył poziom rotacji pojazdów oraz zwiększył 

dostępność miejsc parkingowych. 
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zauważalne i przyniesie miastu większe pieniądze, ale w konsekwencji będzie 
mocno odczuwane na przestrzeni kilkunastu miesięcy.  
 

Ruch turystyczny reprezentowany przez przewodników, 
wielokrotnie wskazał na trudności w przemieszczeniu się grup 
wycieczkowych pomiędzy zaparkowanymi samochodami. 
Wpływa to niekorzystnie na wizerunek zabytkowego kompleksu 
Zespołu Staromiejskiego. 
 

3. 

Jako toruński przedsiębiorca, który prowadzi swoją działalność od kilku miesięcy, 
stanowczo nie zgadzam się na wprowadzenie zmian zaproponowanych w projekcie 
dokumentu Polityka parkingowa.  
Prowadzę jednoosobową działalność i bardzo często spotykam się z moimi 
potencjalnymi klientami / klientami na terenie starego miasta właśnie w 
weekendy. Wprowadzenie opłat w weekendy sprawi, że zarówno ja jak i klienci 
zobowiązani będziemy do dodatkowych opłat, co z pewnością utrudni mi 
rozwijanie mojej działalności.  
 

Badania przeprowadzone w 2019 roku potwierdzają, że 
napełnienie miejsc parkingowych na starówce wynosi ponad 
100 %. Natomiast, aż 48 % badanych szukało miejsca ponad 10 
min. Oznacza to w praktyce, że miejsca postojowe zajęte są 
przez te same pojazdy, czyli średnio wskaźnik rotacji 
parkujących pojazdów wynosi tylko 2 [poj./mp]. 
 
Racjonalna polityka parkingowa to taka, w której dąży się do 
ustalenia wskaźnika rotacji na poziomie powyżej 3 [poj./mp].  
Dzięki temu większa liczba osób będzie mogła  skorzystać  z 
miejsc parkingowych położonych w pobliżu celu ich podróży.  
Im rotacja większa, tym więcej osób na tym korzysta. 
 
Polityka parkingowa zakłada, że w pierwszym etapie 2020- 
2022, opłaty będą pobierane w soboty, a dopiero w latach 
kolejnych również w niedziele. Po wykonaniu pierwszego 
etapu zostaną przeprowadzone badania weryfikujące sytuację 
parkingową w mieście. Będą sprawdzane efekty 
wprowadzonych zmian oraz to, w jakim zakresie nastąpiła 
poprawa, a które elementy należy dopracować. 
 
Wprowadzenie opłat w soboty i niedzielę ma na celu m.in. 
skuteczne ograniczenie ruchu samochodów na terenie Zespołu 
Staromiejskiego w Toruniu. Uchroni to Dziedzictwo Kulturowe 
przed degradacją, a mieszkańcom Starówki ułatwi znalezienie 
wolnych miejsc postojowych. 
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Wprowadzenie rotacji pojazdów poprzez zwiększenie opłat, 
spowoduje większą dostępność miejsc postojowych dla 
potencjalnych klientów.  
Dodatkowo przewidujemy wprowadzenie możliwości zakupu 
abonamentu dla przedsiębiorcy.   

4. 

Szanowni Państwo,  to co wyprawia się w chwili obecnej na starówce to jest 
jakaś kpina. Nie ma żadnych zasad przestrzegania ruchu drogowego Jestem 
mieszkańcem starówki i place abonament miesięcznie, a często jest tak ze nie mam 
gdzie zaparkować. Po co place w takim przypadku ? Dlaczego mieszkańcy nie 
maja wydzielonego miejsca skoro płacą ! Druga sprawa. Halas i smog. Ten sam 
samochód potrafi przejechać pod moim oknem na ulicy bankowej kilka razy w celu 
szukania miejsca ! W dzień i w nocy! Kierowcy i 
taksówkarze przekraczają prędkości szurając po tej kostce brukowej 
generując dodatkowy hałas pędząc 50 60 km/h gdzie z dozwolona prędkość to 20 . 
Dlaczego nie ma progów zwalniających  Balkon i okna co dwa tygodnie do mycia z 
powodu smogu ! Dorobiłem się nerwicy lekowej z powodu ciągłego nocnego 
hałasu przejeżdżających aut pod moim oknem ( 2-3 lata temu zostały wyłączone z 
ruchu niektóre ulicy starówki i ruch przeniósł się na moją ulicę)  Ta ulica jest zbyt 
wąska żeby jeździły nią samochody. Kwestią czasu jest zanim dojdzie do tragedii bo 
kierowcy pędzą jak szaleni !!! Mieszkańcy tej ulicy maja dość ! To jest Skandal.  
Starówka powinna być zamknięta dla samochodów ! Jak to wygląda ! Samochód na 
samochodzie. Zasłania  wszystko. Jak wyglądają zabytki ? Wszystko czarne od 
smogu. Ale pieniądze ważniejsze dla Pana prezydenta. Wstyd! 

Prezentowany dokument ma na celu rozwiązanie problemów, 
m.in.: nadmiernego ruchu pojazdów na terenie Zespołu 
Staromiejskiego, hałasu i emisji zanieczyszczeń oraz niskiej 
rotacji miejsc postojowych.  
 

5. 
Nie wrażam zgody na podniesienie opłat za parkowanie jak i opłat w sobotę i 
niedzielę oraz rozszerzenie stref płatnych. 

Badania przeprowadzone w 2019 roku potwierdzają, że 
napełnienie miejsc parkingowych na starówce wynosi ponad 
100 %. Natomiast, aż 48 % badanych szukało miejsca ponad 10 
min. Oznacza to w praktyce, że miejsca postojowe zajęte są 
przez te same pojazdy, czyli średnio wskaźnik rotacji 
parkujących pojazdów wynosi tylko 2 [poj./mp]. 
 
Racjonalna polityka parkingowa to taka, w której dąży się do 
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ustalenia wskaźnika rotacji na poziomie powyżej 3 [poj./mp].  
Dzięki temu większa liczba osób będzie mogła  skorzystać  z 
miejsc parkingowych położonych w pobliżu celu ich podróży.  
Im rotacja większa, tym więcej osób na tym korzysta. 
 
Polityka parkingowa zakłada, że w pierwszym etapie 2020- 
2022, opłaty będą pobierane w soboty, a dopiero w latach 
kolejnych również w niedziele. Po wykonaniu pierwszego 
etapu zostaną przeprowadzone badania weryfikujące sytuację 
parkingową w mieście. Będą sprawdzane efekty 
wprowadzonych zmian oraz to, w jakim zakresie nastąpiła 
poprawa, a które elementy należy dopracować. 
 
Wprowadzenie opłat w soboty i niedzielę ma na celu m.in. 
skuteczne ograniczenie ruchu samochodów na terenie Zespołu 
Staromiejskiego w Toruniu. Uchroni to Dziedzictwo Kulturowe 
przed degradacją, a mieszkańcom Starówki ułatwi znalezienie 
wolnych miejsc postojowych. 

6. 

Prowadzę działalność na starówce przy ul. Sukienniczej i nie wyobrażam sobie 
podniesienia cen za miejsca parkingowe. Będę zmuszona do szukania nowego 
lokalu. Moi klienci nie będą chcieli korzystać z tak drogiego parkingu. Myślę, że 
sytuacja jej wystarczająco ciężka w związku  
z pandemią. Proszę o zaniechanie takich zmian taryfowych. 

Doświadczenia innych miast wskazują, że wprowadzenie 
Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania nie wpłynęło w 
istotny sposób na prowadzenie działalności gospodarczej. 
 
Wprowadzenie rotacji pojazdów poprzez zwiększenie opłat, 
spowoduje większą dostępność miejsc postojowych dla 
potencjalnych klientów. 

7. 

Witam serdecznie. Od 20 lat prowadzę dwa salony fryzjerskie na Starówce. W tej 
chwili jest cena 3 zł jaka jest za parkowanie to już duży wydatek dla moich 
klientów. Sytuacja z pandemią wszystkim z Nas pogorszyła sytuację  a kiedy 
dowiedziałam się ze godzina parkowania ma być podniesiona do niebotycznych 
stawek uważam ze to zabójstwo dla Starówki. Tym sposobem stracicie ruch na 
starówce i turystów bo po co przyjechać na starówkę skoro lokale będą świeciły 
pustkami .Proszę się nad tym zastanowić bo to nie tędy droga!!!Panie Prezydencie!  

Doświadczenia innych miast wskazują, że wprowadzenie 
Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania nie wpłynęło w 
istotny sposób na prowadzenie działalności gospodarczej. 
 
Wprowadzenie rotacji pojazdów poprzez zwiększenie opłat, 
spowoduje większą dostępność miejsc postojowych dla 
potencjalnych klientów. 
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8. 

Podstawowy błąd metodyczny w przesłanej ankiecie polega na tym, iż ankieta była 
dla chętnych i nie odzwierciedla rzeczywistych postaw kierowców. Konsultowanie 
tak ważnej ankiety dla Miasta Torunia drogą elektroniczną wydaje się być 
nieporozumieniem. Takie konsultacje należ wykonać rozmawiając z kierowcami, ale 
również z większością mieszkańców Torunia. Dlaczego? Ponieważ problem 
parkowania dotyczy nie tylko kierowcy ale również osób z nim jadących. Mogliście 
to Państwo zrealizować np. rozdając ankietę chociażby w Wydziale Komunikacji 
Urzędu Miasta Torunia. Ale tak ważna ankieta dla Miasta Torunia, piszecie Państwo 
o docelowej perspektywie do roku 2030!!!!  powinna uwzględniać również osoby 
przyjeżdżające do Torunia-turystów zmotoryzowanych przyjeżdżających z innych 
miejscowości.   
Natomiast zastanówmy się wagę i ważność ma ta ankieta skoro była 
przeprowadzona na ułamku (521 osób Tabela 1.) w tym 498 mieszkańców Torunia? 
Z wyliczeń wychodzi około 0,29% w stosunku do populacji zamieszkującej Miasto 
Toruń. Czy wobec tego może być miarodajna i wiarygodna dla tak dużego miasta? 
To zaburza jakąkolwiek interpretację wyników w jakąkolwiek stronę. Badania tak 
przeprowadzone powinny być wrzucone do kosza!  
 
Ale idźmy dalej w ankietę. Według respondentów warunki parkowania na ścisłej 
starówce są w około złe 44% i  dobre 35% (Tabela 2), ale w dalszym ciągu mówimy 
nie o turystach tylko o mieszkańcach Torunia. Może warunki parkowania w obrębie 
ścisłej starówki poprawiłaby podwyżka opłat, a zatem większa rotacja wolnych 
miejsc? W miastach takich jak Londyn dzienna opłat za wjazd do centrum jest 
bardzo wysoka i może być w kwota do 15£, a w szczególnych przypadkach nawet 
do 200£ kiedy kierowca wjeżdża pojazdem nie spełniającym norm zanieczyszczeń.  
 
Natomiast poziom akceptacji czasu dojścia do parkingu (Tabela 3) jest jak z bajki. 
Według badań prowadzonych bezpośrednio w Europie przeciętny kierowca nie 
akceptuje nawet dojścia 100 m, on chce mieć parking u celu do którego się udaje. 
Zastanówcie się Państwo dlaczego kierowcy niezbyt chętnie korzystają z parkingu 
na Placu Katarzyny. Tam zawsze można znaleźć wolne miejsce. A w Państwa 
ankiecie są poziomy akceptacji patrząc na czas dojścia ponad 2 km. Jeśli podróżny 

Ankieta internetowa stanowiła jeden z elementów badania 
opinii mieszkańców na temat parkowania na terenie Zespołu 
Staromiejskiego i jego otuliny, czyli terenów przylegających. 
 
Podstawy sporządzenia dokumentu Polityki Parkingowej dla 
Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 
2030, są znacznie bardziej rozbudowane. Przy tworzeniu ww. 
dokumentu brano pod uwagę, m.in.: 

1) sytuację parkingową i komunikacyjną w mieście, 
2) wyniki badań prowadzonych w 2019 roku 

(opublikowane w dokumencie Polityka 
parkingowa…), 

3) doświadczenia miast, które wprowadziły zmiany 
dotyczące polityki parkingowej. 

Ankieta internetowa stanowiła pierwszy etap konsultacji 
społecznych, w ramach których mieszkańcy mogli wyrazić 
swoje opinie. Nie jest ona jednak badaniem, które stanowił 
podstawę sporządzenia ww. dokumentu. 
 
W warunkach pandemii jednym możliwym sposobem 
przeprowadzenia ankiety była forma elektroniczna. Dołożono 
wszelkich starań, aby mieszkańcy zostali poinformowani o 
konsultacjach (informacje na stronach urzędu, informacje w 
mediach lokalnych, zaproszenia skierowane do organizacji 
pozarządowych). 
 12 września br. wszyscy zainteresowani tematem mogli wziąć 
udział w dyżurach online, z udziałem ekspertów biorących 
udział przy opracowaniu dokumentu.  
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miałby się udać przykładowo na dworzec kolejowy lub autobusowy pieszo 2 km to 
nie będzie tego akceptował i nie wybierze takiego wariantu parkowania. Czy to 
wpłynie na ich wybór zwiedzania miasta Torunia skoro będą musieli parkować tak 
daleko?  
Natomiast nieakceptacja wzrostu cena za parkowanie paradoksalnie jest dobra 
okolicznością. Kierowcy będą się powstrzymywali przed podróżami z 
parkowaniem.   
 
Uważam też, że powinien powstać projekt parkingów wielopoziomowych na 
obrzeżach stref parkowania. Szczególnie tam gdzie ilość miejsc parkingowych jest 
zbyt mała. Oczywiści nie jest to sprawą prostą tym bardziej przy zabytkowej części 
miasta, ale trzeba na ten temat rozmawiać.  
 
Nie bardzo rozumiem patrząc (na załączone mapki-proponowany zasięg 
poszczególnych stref parkowania na mapie Torunia oraz Tabela 4) czemu miałoby 
to służyć ponieważ tego Państwo mieszkańcom Torunia nie tłumaczycie. 
Rozciągnięcie strefy płatnego parkowania (strefa D) od ulicy Czerwona Droga do 
ulicy Podgórna i Józefa Bema  specjalnie mieszkańców nie ucieszy i według mnie 
jest szukaniem pieniędzy potrzebnych w budżecie miasta. Rozumiem wyznaczanie 
takiej strefy, gdyby chodziło o uporządkowanie parkingów w tym obszarze. Co mają 
zrobić mieszkańcy tego obszaru ze swoimi samochodami, też Państwo nie 
tłumaczycie? Ale może nie mam do tego potrzebnych informacji.  
 
Osobną kwestią z którą jak każdy kierowca mierzy się przy parkowaniu jest sprawa 
parkometrów. System zastosowany czy wybrany do uiszczania opłat jest dla wielu 
kierowców zbyt zawiły. Spotykam się z tym, że muszę pomagać kierowcom 
przyjeżdżającym do Torunia w prawidłowym pobraniu biletu i opłacie parkingowej. 
Pytają mnie: a po co mi numer rejestracyjny? Nie są to sytuacje jednostkowe. Nie 
rozumiem też dlaczego nie można zapłacić za parkowanie krótsze niż 30 minut. 
Można przypuszczać, że większa byłaby kwota opłat z parkowania i rotacja miejsc 
parkingowych częstsza. Załatwienie jakiejś sprawy może nie wymagać 30 minut lub 
1 godziny. Ale jeśli kierowca ma do wyboru tylko taki wariant to znaczy że nie 

Ponadto ankieta skierowana była do mieszkańców Torunia. Jej 
wyniki odzwierciedlają opnie 521 osób, które ją wypełniły. Nie 
jest to próba reprezentatywna dla całego miasta, stąd też 
stanowi tylko jeden z elementów, które były brane pod uwagę 
przy tworzeniu dokumentu Polityki parkingowej… 
 
 
W krajach europejskich kierowcy korzystają w większości z 
parkingów wielopoziomowych „parkuj i jedź”, zlokalizowanych 
na obrzeżach miasta a nie 100 m od celu podróży. Centra miast 
w większości krajów Europejskich, wyłączone są z ruchu 
całkowicie.  
 
 
Propozycja parkingów wielopoziomowych na obrzeżach stref 
płatnego parkowania zostanie rozważona po zbadaniu 
uwarunkowań planistyczno-własnościowych.  
 
 
Badania przeprowadzone w 2019 roku potwierdzają, że 
napełnienie miejsc parkingowych na starówce wynosi ponad 
100 %. Natomiast, aż 48 % badanych szukało miejsca ponad 10 
min. Oznacza to w praktyce, że miejsca postojowe zajęte są 
przez te same pojazdy, czyli średnio wskaźnik rotacji 
parkujących pojazdów wynosi tylko 2 [poj./mp]. 
 
Racjonalna polityka parkingowa to taka, w której dąży się do 
ustalenia wskaźnika rotacji na poziomie powyżej 3 [poj./mp].  
Dzięki temu większa liczba osób będzie mogła  skorzystać  z 
miejsc parkingowych położonych w pobliżu celu ich podróży.  
Im rotacja większa, tym więcej osób na tym korzysta. 
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pozostawiono mu możliwości wyboru. Znane są rozwiązania szczególnie na 
lotniskach gdzie kierowcy uiszczają opłatę za rzeczywisty i potrzebny im czas 
parkowania. Proszę pojechać na lotnisko do Bydgoszczy. Wszak latamy na księżyc i 
żyjemy w erze rozwoju elektroniki więc nowoczesny parkometr nie jest rzeczą 
niemożliwą.  
 
Jeszcze chciałbym się odnieść do parkingów P&R (Tabela 4) Uważam że jest to 
dobry pomysł.  
1. Należałoby jednak spytać kierowców, czego oczekiwaliby po takich parkingach?  
2. Następnie Miasto Toruń powinno mieć wiedzę z jakich kierunków w dużej ilości 
przyjeżdżają do Torunia przyjezdni, aby chcieć zaparkować?   
3. Jaką będą mieli perspektywę parkowania, opłaty i dojazdu do centrum?  
4. Czy otrzymają specjalny bonus jeśli zrezygnują z dojazdu do centrum 
samochodem.  
 Bonusem mogłaby być opłata za parking i jednocześnie bilet ten upoważniałby do 
przejechania transportem publicznym. Ale również można to zaproponować 
inaczej. Zaparkuj bezpłatnie a zapłać za bilet transportem publicznym przy czym 
wyjedziesz z parkingu wtedy  kiedy okażesz/zeskanujesz w czytniku ten bilet.  
5.Warunek najważniejszy-sprawna komunikacja tramwajowa i autobusowa w 
mieście jest zawsze podstawą do zbudowania parkingów P&R.  
 
Przesyłając Państwu opinię pragniemy poinformować, że ten tekst ukaże się 
również na profilu Obywatelskiego Torunia.  
Dołączone zostaną również  pliki map oraz ankieta przez Państwa przeprowadzona.  
UZUPEŁNIENIE  
W dniu dzisiejszym sprawdziłem również parkingi działające na obrzeżu starego 
miasta (podstrefa A i D) również jeśli chodzi o możliwości płatnicze:  
1. Parking przy Urzędzie Miasta Torunia.  
-dosyć duża powierzchnia przylegająca do Urzędu Miasta  
-brak możliwości płacenia kartą!  
 
2.Parking przy Targowisku Miejskim i Urzędzie Miasta Szosa Chełmińska.  

Polityka parkingowa zakłada, że w pierwszym etapie 2020- 
2022, opłaty będą pobierane w soboty, a dopiero w latach 
kolejnych również w niedziele. Po wykonaniu pierwszego 
etapu zostaną przeprowadzone badania weryfikujące sytuację 
parkingową w mieście. Będą sprawdzane efekty 
wprowadzonych zmian oraz to, w jakim zakresie nastąpiła 
poprawa, a które elementy należy dopracować. 
 
Wprowadzenie opłat w soboty i niedzielę ma na celu m.in. 
skuteczne ograniczenie ruchu samochodów na terenie Zespołu 
Staromiejskiego w Toruniu. Uchroni to Dziedzictwo Kulturowe 
przed degradacją, a mieszkańcom Starówki ułatwi znalezienie 
wolnych miejsc postojowych. 
 
Dokumentacja projektowa dla parkingów typu P&R  uwzględnia 
wymienione sugestie i jest przedmiotem odrębnego 
zagadnienia stanowiącego jeden z elementów polityki 
parkingowej  
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 1  
Parkingiem przy UMT od początku tego roku zarządza Spółka 
Urbitor. W IV kwartale 2020 roku jest przewidziana realizacja I 
etapu instalacji systemu parkingowego. I etap będzie dotyczył 
montażu terminala wjazdowego wraz ze szlabanem oraz punktu 
obsługi sprzedaży obsługującego wszystkie formy płatności. II 
etap zostanie zrealizowany w 2021 roku. Obejmie on montaż 
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  -parking z nieciekawym rozwiązaniem wjazdu i wyjazdu przy Targowisku Miejskim  
  -duże zainteresowanie parkingiem  
  -przy wjeżdżaniu na teren Urzędu Miasta konieczność pobrania biletu 
parkingowego co jest minusem ponieważ bilet trzeba wręczyć     urzędnikowi aby 
zeskanował gdzieś do jakiegoś czytnika a nie każdy o tym wie  
  -nie wiem po co zatrudniony pracownik parkingu skanuje bilety parkingowe 
osobiście i pobiera opłatę  
  -brak możliwości płacenia kartą!  
 
3.Parking pod mostem drogowym przy Bulwarze Filadelfijskim  
  -dosyć duża powierzchnia parkingowa nieuporządkowana  
  -nieciekawy i niebezpieczny wjazd i wyjazd z parkingu wprost na skrzyżowanie 
Bulwar/ślimak Getyński  
  -brak możliwości płacenia kartą!  
 
4.Parking pod CSW  
 - parkingu podziemny co jest plusem w razie niebezpiecznej pogody  
 -bramki wjazdowe i wyjazdowe umieszczone w niedogodnym miejscu na spadku 
drogi   
 - nareszcie można płacić kartą poprzez terminal płatniczy!  
 
 
 
 
5.Parking na Placu Świętej Katarzyny  
-dosyć duża powierzchnia   
-część parkingu jest parkingiem podziemnym  
-wydaję się mało uczęszczany ale w niedalekiej odległości od Starego Miasta  
-można płacić kartą ale brak terminala płatniczego  
 
Urząd Miasta Torunia powinien spowodować aby na wszystkich parkingach była 
możliwość płacenia karta bankomatową,  

terminala wyjazdowego wraz ze szlabanem oraz instalację kasy 
samoobsługowej.  Urbitor, 
Ad. 2  
Rozwiązanie wjazdu i wyjazdu było przedmiotem analizy  
ruchowej przed instalacją systemu. Obecne rozwiązanie jest 
optymalne ze względu na istniejący układ komunikacyjny w 
obrębie ul. Szosa Chełmińska. Urbitor 
Przekazanie informacji o sposobie korzystania z parkingu dla 
wjeżdżających klientów UMT, jest elementem obsługi 
interesanta  UMT. 
Pracownik pomaga klientom targowiska w dni targowe, tj. 
wtorek, piątek i sobota, przy wyjeździe, ze względu na tworzące 
się korki i blokowanie przez wyjeżdżających miejsc 
parkingowych.  Urbitor 
Płatność kartą będzie możliwa po korekcie programu 
parkingowego, który w momencie obsługi kart płatniczych staje 
się niewydolny – wydłużają się kolejki oczekujących na wyjazd. 
Urbitor 
Na terenie  parkingu znajduje się kasa samoobsługowa oraz 
punkt obsługi na wyjeździe z parkingu, gdzie istnieje możliwość 
płatności kartą. Urbitor 
Ad. 3  
Od początku listopada br. planowane jest wprowadzenie 
możliwości dokonywania płatności kartą.  
Ad. 4  
W 2019 roku CSW przeprowadziło modernizację i 
unowocześnienie parkingu, przechodząc w pełni na 
samoobsługowy system elektroniczny. Istnieje możliwość 
płacenia gotówką, kartą płatniczą oraz BLIKiem. Parking jest 
czynny całodobowo, dostępy dla mieszkańców Torunia oraz 
turystów. Odnosząc się do kwestii umiejscowienia szlabanów: 
specjalistyczna firma dokonująca rok temu ich montażu 
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tym bardziej na parkingach obok Urzędu Miasta i teraz kiedy mamy epidemię 
Koronawirusa.  
Kierowca/ turysta z zagranicy nie zawsze jest przygotowany na płacenie gotówką.  
 

wykorzystała istniejącą infrastrukturę i nie było technicznej 
możliwości zamontowania ich w innym miejscu. Do tej pory nie 
wpłynęły do nas żadne uwagi od kierowców. 
 
Ad. 5  
Parking na Placu Św. Katarzyny w części naziemnej 
wykorzystany jest w 90%, natomiast część podziemna jest  
wykorzystana w mniejszym stopniu, ze względu na dłuższy 
okres parkowania i wyjazdu. 
Urbitor stosuje szereg zachęt dla klientów, którzy zdecydują się 
skorzystać z parkowania. W części podziemnej, w głównej 
mierze parkują kierowcy posiadający abonamenty. 
Podejmowany jest szereg działań mających na celu zachętę 
kierowców do parkowania w podziemiu. Jest to najtańszy 
parking w rejonie starówki. Urbitor 

9. 
Proponowana polityka parkingowa jest nie do zaakceptowania. Wyrażam swój 
sprzeciw wobec wprowadzenia opłat w soboty i niedzielę. 

Badania przeprowadzone w 2019 roku potwierdzają, że 
napełnienie miejsc parkingowych na starówce wynosi ponad 
100 %. Natomiast, aż 48 % badanych szukało miejsca ponad 10 
min. Oznacza to w praktyce, że miejsca postojowe zajęte są 
przez te same pojazdy, czyli średnio wskaźnik rotacji 
parkujących pojazdów wynosi tylko 2 [poj./mp]. 
 
Racjonalna polityka parkingowa to taka, w której dąży się do 
ustalenia wskaźnika rotacji na poziomie powyżej 3 [poj./mp].  
Dzięki temu większa liczba osób będzie mogła  skorzystać  z 
miejsc parkingowych położonych w pobliżu celu ich podróży.  
Im rotacja większa, tym więcej osób na tym korzysta. 
 
Polityka parkingowa zakłada, że w pierwszym etapie 2020- 
2022, opłaty będą pobierane w soboty, a dopiero w latach 
kolejnych również w niedziele. Po wykonaniu pierwszego 
etapu zostaną przeprowadzone badania weryfikujące sytuację 
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parkingową w mieście. Będą sprawdzane efekty 
wprowadzonych zmian oraz to, w jakim zakresie nastąpiła 
poprawa, a które elementy należy dopracować. 
 
Wprowadzenie opłat w soboty i niedzielę ma na celu m.in. 
skuteczne ograniczenie ruchu samochodów na terenie Zespołu 
Staromiejskiego w Toruniu. Uchroni to Dziedzictwo Kulturowe 
przed degradacją, a mieszkańcom Starówki ułatwi znalezienie 
wolnych miejsc postojowych. 

10. 

Jako młody przedsiębiorca oraz mieszkanka toruńskiej Starówki chciałabym zwrócić 
się z prośbą o nie wprowadzanie płatnych weekendów oraz o nie podnoszenie cen 
za parkowanie w naszym mieście.  To skutecznie zniechęci moich klientów do 
spotkań biznesowych - już teraz wiele osób unika niestety spotkań w tej lokalizacji 
ze względu na kłopoty z parkowaniem.  

Doświadczenia innych miast wskazują, że wprowadzenie 
Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania nie wpłynęło w 
istotny sposób na prowadzenie działalności gospodarczej. 
 
Wprowadzenie rotacji pojazdów poprzez zwiększenie opłat, 
spowoduje większą dostępność miejsc postojowych dla 
potencjalnych klientów. 

11. 
Nie wrażam zgody na podniesienie opłat za parkowanie jak i opłat w sobotę i 
niedzielę oraz rozszerzenie strefy  

Badania przeprowadzone w 2019 roku potwierdzają, że 
napełnienie miejsc parkingowych na starówce wynosi ponad 
100 %. Natomiast, aż 48 % badanych szukało miejsca ponad 10 
min. Oznacza to w praktyce, że miejsca postojowe zajęte są 
przez te same pojazdy, czyli średnio wskaźnik rotacji 
parkujących pojazdów wynosi tylko 2 [poj./mp]. 
 
Racjonalna polityka parkingowa to taka, w której dąży się do 
ustalenia wskaźnika rotacji na poziomie powyżej 3 [poj./mp].  
Dzięki temu większa liczba osób będzie mogła  skorzystać  z 
miejsc parkingowych położonych w pobliżu celu ich podróży.  
Im rotacja większa, tym więcej osób na tym korzysta. 
 
Polityka parkingowa zakłada, że w pierwszym etapie 2020- 
2022, opłaty będą pobierane w soboty, a dopiero w latach 
kolejnych również w niedziele. Po wykonaniu pierwszego 
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etapu zostaną przeprowadzone badania weryfikujące sytuację 
parkingową w mieście. Będą sprawdzane efekty 
wprowadzonych zmian oraz to, w jakim zakresie nastąpiła 
poprawa, a które elementy należy dopracować. 
 
Wprowadzenie opłat w soboty i niedzielę ma na celu m.in. 
skuteczne ograniczenie ruchu samochodów na terenie Zespołu 
Staromiejskiego w Toruniu. Uchroni to Dziedzictwo Kulturowe 
przed degradacją, a mieszkańcom Starówki ułatwi znalezienie 
wolnych miejsc postojowych. 

12. 
Nie wrażam zgody na podniesienie opłat za parkowanie jak i opłat w sobotę i 
niedzielę oraz rozszerzenie strefy. 

j.w. 

13. 
Nie wrażam zgody na podniesienie opłat za parkowanie jak i opłat w sobotę i 
niedzielę oraz rozszerzenie strefy. 

j.w. 
 

14. 
Nie wrażam zgody na podniesienie opłat za parkowanie jak i opłat w sobotę i 
niedzielę oraz rozszerzenie strefy. 

j.w. 

15. 
Nie wrażam zgody na podniesienie opłat za parkowanie jak i opłat w sobotę i 
niedzielę oraz rozszerzenie strefy. 

j.w. 

16. 

poniżej lista uwag i wniosków: 
1. Proszę o włączenie ulicy Popiełuszki do strefy planowanej A.  
Ruch pojazdów na ulicy Popiełuszki często jest duży, w szczególności w 
weekendy oraz podczas imprez okolicznościowych szczególnie w okresie letnim. 
Wprowadzenie strefy A ułatwi znalezienie kierowcom wolnego miejsca, poprawi 
komfort mieszkańcom oraz pieszym korzystających w okolicznych terenów 
rekreacyjnych (park, bulwar). Poniżej link do artykuły ze skargami mieszkańców: 
https://ddtorun.pl/pl/11_wiadomosci/11705_mieszkancy-ul-popieluszki-mamy-
dosc-samowoli-kierowcow.html  
2. Proszę o włączanie obszaru pomiędzy ulicami Piastowska oraz Warszawska wraz 
z południową nitką ulicy Piastowskiej w obszar planowanej strefy A.  
    Włączenie wskazanego obszaru w strefę A przyniesie korzyści dla mieszkańców, 
ponieważ ułatwi im znalezienie wolnego miejsca oraz zmniejszy ruch. 
 

Ad. 1  
Ulica Popiełuszki jest przewidywana do włączenia do strefy C w 
następnym etapie wdrażania Polityki. W pierwszym etapie 
zakłada się ustanowienie Śródmiejskiej Strefy Płatnego 
Parkowania oraz Strefy A i B tylko na obszarze obecnie 
obowiązujących Podstref A i B.  
Ad. 2  
Znajdujące się w przyszłej strefie B, ulice Piastowska i 
Warszawska będą objęte systemem informacji parkingowej. 
Niższe niż w strefie A opłaty będą zachęcały kierujących do 
korzystania z parkingów tam zlokalizowanych. W celu 
zachowania spójności systemu informacji parkingowej, 
przeniesienie tych ulic do strefy A nie jest możliwe. 
Ad. 3 

https://ddtorun.pl/pl/11_wiadomosci/11705_mieszkancy-ul-popieluszki-mamy-dosc-samowoli-kierowcow.html
https://ddtorun.pl/pl/11_wiadomosci/11705_mieszkancy-ul-popieluszki-mamy-dosc-samowoli-kierowcow.html
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3. Proszę o wydłużenie planowanych godzin funkcjonowania strefy śródmiejskiej 
do godziny 24 oraz rozpoczęcia o godzinie 7 lub pobieranie opłat całodobowo.  
    Ruch pojazdów często bywa duży również po godzinie 20, w szczególności w 
weekendy lub podczas imprez okolicznościowych. Wydłużenie godzin 
funkcjonowania strefy śródmiejskiej ułatwi znalezienie wolnego miejsca 
mieszkańcom. 
 
4. Proszę o rozszerzenie czasu funkcjonowania pozostałych stref od godziny 7 do 
godziny 21.        Dłuższe godziny funkcjonowania strefy to korzyści dla mieszkańców 
- poprzez łatwiejsze znalezienie miejsca do parkowania oraz mniejszy ruch, co 
powoduje mniejszy hałas. 
 
5. Proszę o wprowadzenie podstref, według załączonego schematu. 
    Podstrefy spowodują zmniejszenie ilości krótkich podróży w obrębie stref, co 
zmniejszy ruch, a co za tym idzie zmniejszy hałas oraz zanieczyszczenie powietrza. 
  
6. Proszę o zmianę stref A oraz B na podstrefy śródmiejskie z uwzględnieniem 
punktu wyżej. 
    "Zwykłe" strefy uniemożliwiają pobieranie opłat w weekendy, a w obszarach 
objętych planowanymi strefami A i B ruch w weekendy często jest większy niż w 
dni robocze. Pobieranie opłat cały tydzień umożliwiłoby szybsze znalezienie miejsc 
oraz uchroniło przed nadmiernym popytem, co ograniczyłoby parkowanie w 
miejscach dozwolonych. 
 
7. Na ulicy Rybaki proszę o zastosowanie parkowania naprzemiennego 
wskazanego w innej części raportu jako skuteczny sposób ograniczenia prędkości. 
Dodatkowo proszę o wprowadzenie kontra ruchu rowerowego. 
 
8, Na ulicy Matejki (od Bema do Gałczyńskiego) istnieje już parkowanie dwoma 
kołami na chodniku, które się nie sprawdza ponieważ kierowcy nie stosują się do 
oznakowania. Dlatego proszę o zmianę na parkowanie na ulicy oraz naprzemienne. 
Ulica na wskazanym odcinku jest wystarczająco szeroka. Parkowanie na ulicy 

Poziom dostępności wolnych miejsc postojowych, a przez to 
poziom rotacji pojazdów w godzinach wieczornych i nocnych 
jest na wysokim poziomie – brak podstaw do regulacji polityki 
parkingowej w tym obszarze.  
Ad. 4  
Jak w Ad. 3  
 
Ad 5  
Uwaga: Wniosek wymaga doprecyzowania  
 
Ad. 6  
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471) Art. 13b pkt.2a. 
Śródmiejską strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach 
zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonalnego 
śródmieścia, które stanowi faktyczne centrum miasta lub 
dzielnicy w mieście o liczbie ludności powyżej 100 000 
mieszkańców. 
Ad. 7  
Brak możliwości wprowadzenia parkowania naprzemiennego na 
ul. Rybaki z uwagi na brak chodnika po jednej stronie.   
Ad. 8 
Odcinek objęty zostanie remontem kapitalnym w najbliższych 
latach - obecnie brak takiej możliwości ze względu na 
wyniesiony wysoki krawężnik  
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poprawi przyniesie korzyść pieszym ze względu na komfort poruszania się po 
chodniku oraz bezpieczeństwo ze względu na mniejszą prędkość pojazdów. 

 
4._proponowane_strefy_-_mapa_zbiorcza.jpeg 



 
 

34 
 

 
Parkowanie Matejki. jpg 
 

17. 

Nie zgadzam się na podniesienie stawku za opłaty parkingowe na starówce oraz na 
wprowadzenie opłat q weekendy . Szukajcie pieniędzy gdzie indziej zamiast 
dorżnąć i tak już pustą starówkę i lokalnych przedsiębiorców . Zróbcie opłaty na 
parkingach przed marketami lepiej . 
 

Doświadczenia innych miast wskazują, że wprowadzenie 
Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania nie wpłynęło w 
istotny sposób na prowadzenie działalności gospodarczej. 
 
Wprowadzenie rotacji pojazdów poprzez zwiększenie opłat, 
spowoduje większą dostępność miejsc postojowych dla 
potencjalnych klientów. 

18. 

Jako mieszkaniec Starego Miasta w Toruniu (stałe zameldowanie) a także 
przedsiębiorca którego lokal również na tym terenie się znajduje chciałabym 
wyrazić sprzeciw nowej wizji polityki parkowania o jakiej mowa w odniesieniu do 
opłat w weekendy. Zniechęci to znaczną ilość turystów przyjeżdżających w 
weekend do Torunia i wydających w tym mieście pieniądze. Wielu lokalnych 
przedsiębiorców straci klientów. Poza tym będzie to uciążliwe dla rodziny i 

Doświadczenia innych miast wskazują, że wprowadzenie 
Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania nie wpłynęło w 
istotny sposób na prowadzenie działalności gospodarczej. 
 
Wprowadzenie rotacji pojazdów poprzez zwiększenie opłat, 
spowoduje większą dostępność miejsc postojowych dla 
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znajomych, którzy właśnie w weekendy mieli czas i swobodę odwiedzić bliskich. 
Pragnę zauważyć iż zmiana ta nie jest korzystna. Mam nadzieje ze tego typu opinie 
wpłyną na Państwa decyzje. 

potencjalnych klientów. 
Ruch turystyczny reprezentowany przez przewodników, 
wielokrotnie wskazał na trudności w przemieszczeniu się grup 
wycieczkowych pomiędzy zaparkowanymi samochodami. 
Wpływa to niekorzystnie na wizerunek zabytkowego kompleksu 
Zespołu Staromiejskiego. 
 

19. 
Nie wyrażam zgody na podniesienie opłat za parkowanie jak i opłat w sobotę i 
niedzielę oraz rozszerzenie strefy. 

Badania przeprowadzone w 2019 roku potwierdzają, że 
napełnienie miejsc parkingowych na starówce wynosi ponad 
100 %. Natomiast, aż 48 % badanych szukało miejsca ponad 10 
min. Oznacza to w praktyce, że miejsca postojowe zajęte są 
przez te same pojazdy, czyli średnio wskaźnik rotacji 
parkujących pojazdów wynosi tylko 2 [poj./mp]. 
 
Racjonalna polityka parkingowa to taka, w której dąży się do 
ustalenia wskaźnika rotacji na poziomie powyżej 3 [poj./mp].  
Dzięki temu większa liczba osób będzie mogła  skorzystać  z 
miejsc parkingowych położonych w pobliżu celu ich podróży.  
Im rotacja większa, tym więcej osób na tym korzysta. 
 
Polityka parkingowa zakłada, że w pierwszym etapie 2020- 
2022, opłaty będą pobierane w soboty, a dopiero w latach 
kolejnych również w niedziele. Po wykonaniu pierwszego 
etapu zostaną przeprowadzone badania weryfikujące sytuację 
parkingową w mieście. Będą sprawdzane efekty 
wprowadzonych zmian oraz to, w jakim zakresie nastąpiła 
poprawa, a które elementy należy dopracować. 
 
Wprowadzenie opłat w soboty i niedzielę ma na celu m.in. 
skuteczne ograniczenie ruchu samochodów na terenie Zespołu 
Staromiejskiego w Toruniu. Uchroni to Dziedzictwo Kulturowe 
przed degradacją, a mieszkańcom Starówki ułatwi znalezienie 
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wolnych miejsc postojowych. 

20. 
Nie wrażam zgody na podniesienie opłat za parkowanie jak i opłat w sobotę i 
niedzielę oraz rozszerzenie strefy. 

j.w. 
 
 
 
 
 
 

Lp. Uwagi zgłoszone telefonicznie 
Odpowiedź 

1. 
Nie zgadzam się na podwyższenie opłat za parkowanie 
 

Badania przeprowadzone w 2019 roku potwierdzają, że 
napełnienie miejsc parkingowych na starówce wynosi ponad 
100 %. Natomiast, aż 48 % badanych szukało miejsca ponad 10 
min. Oznacza to w praktyce, że miejsca postojowe zajęte są 
przez te same pojazdy, czyli średnio wskaźnik rotacji 
parkujących pojazdów wynosi tylko 2 [poj./mp]. 
 
Racjonalna polityka parkingowa to taka, w której dąży się do 
ustalenia wskaźnika rotacji na poziomie powyżej 3 [poj./mp].  
Dzięki temu większa liczba osób będzie mogła  skorzystać  z 
miejsc parkingowych położonych w pobliżu celu ich podróży.  
Im rotacja większa, tym więcej osób na tym korzysta. 
 
Polityka parkingowa zakłada, że w pierwszym etapie 2020- 
2022, opłaty będą pobierane w soboty, a dopiero w latach 
kolejnych również w niedziele. Po wykonaniu pierwszego 
etapu zostaną przeprowadzone badania weryfikujące sytuację 
parkingową w mieście. Będą sprawdzane efekty 
wprowadzonych zmian oraz to, w jakim zakresie nastąpiła 
poprawa, a które elementy należy dopracować. 
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Wprowadzenie opłat w soboty i niedzielę ma na celu m.in. 
skuteczne ograniczenie ruchu samochodów na terenie Zespołu 
Staromiejskiego w Toruniu. Uchroni to Dziedzictwo Kulturowe 
przed degradacją, a mieszkańcom Starówki ułatwi znalezienie 
wolnych miejsc postojowych. 
 

2. Na zgadzam się na poszerzenie strefy płatnego parkowania 
j.w. 

3. 
Nie zgadzam się na podwyższenie opłat za parkowanie 
 

j.w. 

4. Nie zgadzam się na wprowadzenie opłat za parkowanie w weekendy  
j.w. 

5. Nie zgadzam się na wprowadzenie opłat za parkowanie w soboty i niedziele 
j.w. 
 

6. Nie zgadzam się na wprowadzenie opłat za parkowanie w soboty i niedziele 
j.w. 

7. Nie zgadzam się na wprowadzenie opłat za parkowanie w soboty i niedziele 
j.w. 

8. Nie zgadzam się na wprowadzenie opłat za parkowanie w soboty i niedziele 
j.w. 

9. 
Nie zgadzam się na podwyższenie opłat za parkowanie oraz wprowadzenie opłat za 
parkowanie w soboty i niedziele 

j.w. 

10. 
Na zgadzam się na poszerzenie strefy płatnego parkowania oraz podwyższenie 
opłat za parkowanie 

j.w. 

 

 



 
 

38 
 

 

 

 

Podsumowanie 

 

 

Konsultacje społeczne dotyczące Polityki Parkingowej dla Gminy 

Miasta Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 

2030 składały się z dwóch etapów. 

W ramach pierwszego etapu konsultacji, odbywającego się w 

terminie 14 sierpnia – 8 września 2020r,  skupiono się na poznaniu 

oczekiwań i opinii mieszkańców Torunia związanych z parkowaniem 

na terenie Zespołu Staromiejskiego i jego otuliny, czyli terenów 

przylegających. W tym celu opracowano krótką ankieta 

internetowa. Wypełniło ją 521 osób. 

W ramach drugiego etapu konsultacji, odbywającego się w 

terminie 5 – 19 października, mieszkańcy zostali zaproszeni do 

zapoznania się z projektem dokumentu Polityka Parkingowa dla 

Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2030 

oraz wyrażenia swoich opinii na jego temat i zgłoszenia 

dodatkowych uwag. W tym etapie wzięło udział 30 mieszkańców. 

Wyniki ankiety wskazują, że mieszkańcy są świadomi potrzeby 

zmian w zakresie polityki parkingowej. Negatywnie ocenili oni 

warunki parkowania na toruńskiej starówce oraz średnio w jej 

najbliższym otoczeniu. Na dzień dzisiejszy, obawiają się jednak jak 

wpłynie ona na wysokość opłat za parkowanie oraz dojazd do 

centrum miasta. Dlatego też negatywnie oceniają wprowadzenie 

nowych stref płatnego parkowania, ograniczanie ruchu na 

toruńskiej starówce, czy wprowadzenie opłat za parkowanie w 

soboty i niedziele. Odnoszą się natomiast pozytywnie do idei 

budowania parkingów „Parkuj i Jedź”, ale niekoniecznie będą z nich 

korzystać, jako osoby mieszkające w Toruniu. 

Mieszkańcy, którzy złożyli swoje uwagi w ramach II etapu 

konsultacji, odnieśli się negatywnie do: podniesienia opłat za 

parkowanie, wprowadzenia opłat w soboty i niedziele oraz 

rozszerzenia stref płatnego parkowania. Zgłosili oni również 

dodatkowe opinie dotyczące parkowania w konkretnych rejonach 

miasta. 

Opnie zebrane w ramach dwóch etapów konsultacji społecznych 

dotyczących Polityki Parkingowej dla Gminy Miasta Toruń na lata 

2020-2025 z perspektywą do roku 2030, stanowią jeden z 

elementów przygotowania tego dokumentu.  Przy jego tworzeniu 
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brano pod uwagę przede wszystkim: 

1)sytuację parkingową i komunikacyjną w mieście, 

2)wyniki badań prowadzonych w 2019 roku (opublikowane w 

dokumencie Polityka parkingowa…), 

3)doświadczenia miast, które wprowadziły zmiany dotyczące 

polityki parkingowej. 

Badania przeprowadzone w 2019 roku potwierdzają, że napełnienie 

miejsc parkingowych na starówce wynosi ponad 100 %. Natomiast, 

aż 48 % badanych szukało miejsca ponad 10 min. Oznacza to w 

praktyce, że miejsca postojowe zajęte są przez te same pojazdy, 

czyli średnio wskaźnik rotacji parkujących pojazdów wynosi tylko 2 

[poj./mp]. 

Racjonalna polityka parkingowa to taka, w której dąży się do 

ustalenia wskaźnika rotacji na poziomie powyżej 3 [poj./mp].  Dzięki 

temu większa liczba osób będzie mogła skorzystać z miejsc 

parkingowych położonych w pobliżu celu ich podróży.  Im rotacja 

większa, tym więcej osób na tym korzysta. 

Polityka parkingowa zakłada, że w pierwszym etapie 2020- 2022 

opłaty będą pobierane w soboty a dopiero w latach kolejnych 

również w niedziele. W pierwszej kolejności planuje się również 

wprowadzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (ŚSPP), 

Strefy A i Strefy B, która pokrywa się z istniejącą obecnie strefą 

płatnego parkowania. A dopiero w dalszej kolejności, tj. w latach 

2023-2025, w miarę przenoszenia się ruchu z dala od centrum, 

wprowadzenie kolejnych stref. 

 

Po wykonaniu pierwszego etapu zostaną przeprowadzone badania 

weryfikujące sytuację parkingową w mieście. Sprawdzone zostaną 

osiągnięte efekty i oceniony zakres, w jakim nastąpiła poprawa, a 

które elementy należy dopracować. 

 

Celem wprowadzenia polityki parkingowej są: 

- zwiększenie rotacji parkujących aut, 

- uporządkowanie parkowania wzdłuż dróg w obszarze 

otuliny Zespołu Staromiejskiego, 

- ułatwienie mieszkańcom starówki znalezienia wolnych 

miejsc postojowych, 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu, 

- przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia 
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komunikacyjnego oraz przepełnienia parkingów na terenie 

Zespołu Staromiejskiego i jego otuliny. 

Przykłady miast, które wprowadziły podobne rozwiązania, tj. 

podwyższenie opłat za parkowanie, ograniczenie wjazdu do ścisłego 

centrum miasta oraz rozszerzenie strefy płatnego parkowania, 

pokazują wyraźnie, że mają one wymierne efekty w postaci, m.in.:  

1) poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, 

2) znacznej poprawy jakości powietrza, 

3) zwiększonej rotacji samochodów w centralnej części miasta, 

4) ulepszenia połączeń komunikacji miejskiej. 

 

 

Załączniki 
 

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych 

 

 

Opracowanie: 

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

mailto:wksii@um.torun.pl
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Załącznik Informacje w mediach lokalnych 

Informacje na stronie internetowej torun.pl, 19 sierpnia 2020 r.  

 

Cały tekst: 

Gmina Miasta Toruń rozpoczyna prace nad dokumentem "Polityka Parkingowa dla Gminy Miasta 

Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2030." Aby wziąć udział w konsultacjach 

społecznych w tej sprawie wystarczy wypełnić ankietę. 

Polityka Parkingowa to dokument, który wyznacza drogę prowadzącą do poprawy jakości 

przemieszczania się oraz parkowania pojazdów na terenie miasta. Jej główne założenia to: 

1)  podniesienie i usystematyzowanie wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań użytkowników systemu 

transportowego, w tym także lokalizacji parkingów oraz stref płatnego parkowania, 

2)  przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia komunikacyjnego oraz przepełnienia parkingów 

na terenie Zespołu Staromiejskiego i jego otuliny, 

3)  poprawa bezpieczeństwa ruchu, 

4)  zapewnienie warunków dla rozwoju komunikacji zbiorowej oraz zagwarantowanie transportowi 

publicznemu atrakcyjności ekonomicznej i użytkowej. 

Bardzo ważnym elementem kształtowania Polityki parkingowej dla miasta Torunia są zagadnienia 

związane z parkowaniem na terenie Zespołu Staromiejskiego. 
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Badania i analizy funkcjonowania obszarów parkingowych wykonane jesienią 2019 r. pokazują, że 

pomiędzy godziną 9:00 a godziną 17:00 napełnienie parkingów w strefie staromiejskiej często 

przekraczało 120%. Dochodziło i nadal dochodzi więc do sytuacji, w których sporo osób przez długi 

czas krąży wokół starówki w poszukiwaniu wolnego miejsca. Centrum Torunia, zwłaszcza w 

weekendy, staje się zatłoczone – ruch samochodowy jest spowolniony, a piesi narażeni na 

niepotrzebny stres podczas spaceru. Pewnym rozwiązaniem tego problemu jest zwiększona w 

ostatnich latach ilość nowych miejsc parkingowych dostępnych w bezpośrednim otoczeniu - tzw. 

otulinie starówki. Jednak wszystkim zależy na ty, żeby sytuacja komunikacyjna w Toruniu ulegała 

dalszej poprawie. 

Mieszkańcy starówki i terenów przyległych chcą mieć wolne miejsca parkingowe i korzystać z nich tak 

samo swobodnie, jak torunianie mieszkający w innych rejonach miasta. Osoby pracujące w tym 

rejonie oraz turyści chcą natomiast dysponować dokładną informacją o tym gdzie i za jaką kwotę 

mogą zaparkować w pobliżu celu swojej podróży - podejmując decyzję czy chcą płacić więcej za 

parkowanie blisko punktu docelowego, czy też mniej stawiając auto w odległości kilku- lub 

kilkunastominutowego spaceru. 

Grono ekspertów, po wykonaniu wspomnianej wcześniej analizy funkcjonowania obszarów 

parkingowych w Toruniu, zaproponowało m.in. rozszerzenie stref płatnego parkowania w Toruniu. 

Ich badania wykazały bowiem, że średni czas parkowania jest ściśle związany z opłatą za parkowanie, 

tzn. im więcej płacimy, tym krócej parkujemy. Stąd też średni czas parkowania pojazdów 

zaparkowanych w Strefie Płatnego Parkowania w dni zwolnione z poboru opłat jest znacznie wyższy 

niż średni czas parkowania w dni, gdy opłaty są pobierane. Sprawia to, że rotacja samochodów w 

weekendy jest bardzo mała i prowadzi do zatłoczenia komunikacyjnego oraz utrudnień w ruchu 

pieszym na starówce. 

W celu zmiany tej sytuacji zaproponowano następujące rozwiązania: 

1) wprowadzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, która obejmie znaczną część obecnie 

istniejącej Podstrefy A; 

2) wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania A, obejmującej pozostałe fragmenty obecnej Podstrefy 

A (niewchodzące do Strefy Śródmiejskiej) oraz część obecnej Podstrefy B; 

3) wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania B, która obejmie pozostałe fragmenty obecnie 

istniejącej Podstrefy B oraz dodatkowo ul. gen. Skrzyńskiego; 

4) w dalszej kolejności rozwój systemu o Strefę Płatnego Parkowania C oraz Strefę Płatnego 

Parkowania D, które obejmą jeszcze szerszy pierścień wokół starówki. 

 

Do pobrania: 

- Proponowany zasięg poszczególnych stref parkowania na mapie Torunia w odniesieniu do już 

istniejących Podstref A oraz B (.pdf) - aby pobrać kliknij tutaj. 

http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/mapa_konsultacje_spoleczne_poprawiona.pdf
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- Proponowany zasięg poszczególnych stref na mapie Torunia (.pdf) - aby pobrać kliknij tutaj. 

 

Jak wspomniano wcześniej realizacja założeń polityki parkingowej przewidziana jest na lata 2020-

2025, z perspektywą do roku 2030. Ewentualne zmiany będą więc wprowadzane etapowo. W 

pierwszej kolejności zmiany będą dotyczyć obszarów, które prawie w całości znajdują się już w tej 

chwili w strefie płatnego parkowania - patrz punkty 1), 2) oraz 3). Kolejne propozycje dotyczące 

modyfikacji i rozszerzeń systemu (strefa C oraz D) mogłyby być wprowadzane w bardziej odległym 

okresie. 

O co pytamy podczas tych konsultacji? 

Najpierw chcemy zapytać mieszkańców o zdanie. Dlatego w pierwszym etapie konsultacji 

społecznych skupimy się na poznaniu oczekiwań i opinii mieszkańców Torunia związanych z 

parkowaniem na terenie Zespołu Staromiejskiego i jego otuliny, czyli terenów przylegających. 

W tym celu opracowana została krótka ankieta internetowa, której wypełnienie zajmuje zaledwie 

kilka minut. Poruszane są w niej zagadnienia dotyczące rozwoju oraz zmian systemu parkingowego 

na terenie Zespołu Staromiejskiego Torunia wraz z otuliną. 

>>> Przejdź do formularza - WYPEŁNIJ ANKIETĘ 

Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie będą ważnym źródłem wiedzy dla ekspertów tworzących 

dokument: Polityka Parkingowa dla Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 

2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/mapa_zbiorcza.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEsmPq4TWzrrEU7qGLA_AyWFIHKcD5IkTf5QZFls_SYaB1KA/viewform
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Informacje na stronie internetowej konsultacje.torun.pl, 14 sierpnia 2020 r.  
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Informacje na stronie internetowej torun.pl, 5 października 2020 r.  

 

 

 

Cały tekst: 

Rusza drugi etap konsultacji społecznych dotyczących Polityki Parkingowej dla Gminy Miasta Toruń 

na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2030 – dokumentu, który wyznacza drogę prowadzącą do 

ulepszenia sposobów przemieszczania się oraz parkowania pojazdów na terenie miasta. 

 

W ramach pierwszego etapu konsultacji zaprosiliśmy mieszkańców do wypełnienia krótkiej ankiety 

internetowej. Odpowiedzi na pytania w niej zawarte przyczyniły się do poznania oczekiwań i opinii 

mieszkańców Torunia związanych z parkowaniem na terenie Zespołu Staromiejskiego i jego otuliny, 

czyli terenów przylegających. W okresie od 14 sierpnia do 8 września 2020 r. ankietę wypełniło 521 

osób. Jej wyniki zostały omówione i uwzględnione w projekcie dokumentu Polityka Parkingowa dla 

Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2030 – przejdź do szczegółowej 

analizy wyników ankiety internetowej. 

 

Co w ramach drugiego etapu konsultacji? 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu Polityka Parkingowa dla Gminy Miasta Toruń 

na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2030. Główne założenie polityki to: 

1)   podniesienie i usystematyzowanie wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań użytkowników systemu 

transportowego, w tym także lokalizacji parkingów oraz stref płatnego parkowania, 

2)   przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia komunikacyjnego oraz przepełnienia parkingów 

na terenie Zespołu Staromiejskiego i jego otuliny, 

http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/polityka_pargingowa_ankieta.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/polityka_pargingowa_ankieta.pdf
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3)   poprawa bezpieczeństwa ruchu, 

4)   zapewnienie warunków dla rozwoju komunikacji zbiorowej oraz zagwarantowanie transportowi 

publicznemu atrakcyjności ekonomicznej i użytkowej. 

Dokument ma na celu uporządkowanie obecnej sytuacji parkingowej w Toruniu oraz wyznaczenie 

jasnych ram i wytycznych dotyczących tego jak, gdzie i za ile parkować w mieście. Realizacja założeń 

polityki parkingowej przewidziana jest na lata 2020-2025, z perspektywą do 2030. Wszystkie zmiany 

wprowadzane będą etapowo, tj.: 

1)  w pierwszym etapie przewidzianym na lata 2021-2022 zaplanowano wprowadzenie  Śródmiejskiej 

Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy A i Strefy B. Wybór stref do pierwszego etapu, wynika z 

powiązania z aktualną Strefą Płatnego Parkowania (Podstrefy A i B). 

 

Wprowadzenie nowej organizacji stref niesie za sobą optymalizację opłaty za parkowanie oraz 

wprowadzenie pewnych ograniczeń dla ruchu pojazdów. W Śródmiejskiej Strefie Płatnego 

parkowania, w ramach pierwszego etapu, zaplanowano wprowadzenie opłat za parkowanie także w 

sobotę. 

 

Po wykonaniu pierwszego etapu zostaną przeprowadzone badania weryfikujące sytuację parkingową 

w mieście. Zostanie sprawdzone, jakie efekty udało się osiągnąć, czy i w jakim zakresie nastąpiła 

poprawa, które elementy należy dopracować, których założeń nie udało się osiągnąć, itp. 

2) w drugim etapie realizacji polityki (lata 2023-2025) przewidziano wprowadzenie Stref Płatnego 

Parkowania: Strefy C oraz Strefy D na zasadach takich jak przy Strefie A i B.  Natomiast w  

Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania - wydłużenie obowiązujących opłat za parkowanie do 7 dni 

tj. wraz z niedzielą. Rozwiązanie to ograniczyć ma skutecznie ruch samochodów na terenie Zespołu 

Staromiejskiego w Toruniu. Uchroni to Dziedzictwo Kulturowe przed degradacją, a mieszkańcom 

starówki ułatwi znalezienie wolnych miejsc postojowych. 

Do pobrania: 

•    Zapoznaj się z projektem dokumentu Polityka Parkingowa dla Gminy Miasta Toruń na lata 2020-

2025 z perspektywą do roku 2030 (.pdf) 

•    Zobacz proponowany zasięg poszczególnych stref na mapie Torunia (.pdf) 

 

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych? 

1) Zapoznaj się z projektem Polityka Parkingowa dla Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025 z 

perspektywą do roku 2030 

2) Weź udział w dyżurze konsultacyjnym on-line, który odbędzie się 12 października  2020 r., w godz. 

9:00-18:30 Jeżeli chcesz wziąć udział w dyżurze i przekazać swoje uwagi, zgłoś chęć udziału pocztą 

elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl. W zgłoszeniu należy podać: 

•    imię i nazwisko, 

•    adres e-mail, 

•    preferowaną godzinę spotkania oraz godzinę rezerwową – przewidziano 5 dyżurów, 

odbywających się w przedziałach czasowych: 9:00 – 10:30, 10:45 – 12:15, 12:45 – 14:15, 14:45 – 

16:15, 17:00 – 18:30. 

http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/torun_2020_10_01_konsultacje.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/torun_2020_10_01_konsultacje.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/4._proponowane_strefy_-_mapa_zbiorcza.jpeg
mailto:konsultacje@um.torun.pl
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W dyżurach będą brać czynny udział eksperci odpowiedzialni za projekt dokumentu Polityka 

Parkingowa dla Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2030. 

Z uwagi na charakter spotkania - spotkanie on-line - liczba osób, które mogą efektywnie brać w nim 

udział jest ograniczona. W związku tym o pierwszeństwie przypisania osób chętnych do danego 

terminu będzie decydować kolejność zgłoszeń. 

W odpowiedzi na zgłoszenia prześlemy link do spotkania online, z którego będzie można skorzystać 

na jeden z dwóch sposobów:  po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams (jeżeli chcesz, żeby 

wszystko działało bez zarzutu, skorzystaj z tej opcji) lub przez przeglądarkę internetową (uwaga! w 

niektórych wersjach przeglądarek połączenie może nie być możliwe - należy wówczas skorzystać z 

innej przeglądarki lub zainstalować aplikację Microsoft Teams). Aby w pełni uczestniczyć w spotkaniu, 

należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 

października 2020 r., do godz. 15:00 

 

3) Napisz do nas - prześlij swoją opinię na adres: konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie dzwoniąc 

pod numer: 56 611 86 81. Na uwagi czekamy do 19 października 2020 r. 

 

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy 

merytorycznej z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:konsultacje@um.torun.pl


 
 

48 
 

Informacje na stronie internetowej konsultacje.torun.pl, 5 października 2020 r.  
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Informacje na stronie BIP UMT, 18 sierpnia 2020 r. 
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Informacja w Tylko Toruń,  19 sierpnia 2020 r. 
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Informacje na stronie Radio GRA,  9 października  2020 r. 

 

 

Informacja na stronie iph Toruń, 7 października 2020 r. 
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Informacje na stronie dziendobrytorun.pl,  7 października  2020 r. 
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Informacje w NOWOŚCI Dziennik Toruński, 9 października  2020 r. 

 

 

Cały tekst: 

Na toruńskiej starówce parkuje się źle. Tak uważa prawie połowa kierowców, którzy wzięli udział w 

internetowym sondażu przeprowadzonym tego lata przez Urząd Miasta Torunia. Problemu nie ma 

właściwie tylko wczesnym rankiem, przed siódmą. Później już nie jest tak różowo. A weekendy to już 

prawdziwy najazd aut na wąskie uliczki. 

Na poszukiwanie miejsca postojowego na starówce 30 procent ankietowanych poświęcało do 5 

minut. 23 procent krążyło ponad 10 minut, zanim znalazło parking, a drugie tyle po bezskutecznych 

poszukiwaniach rezygnowało z pozostawienia auta w centrum. Trochę łatwiej o wolny parking jest w 

sąsiedztwie Zespołu Staromiejskiego. Trudno się dziwić. Nie dalej niż 500 metrów od firmy, 

restauracji, instytucji kultury, sklepu czy banku, do którego się wybieramy - tak chce parkować prawie 

połowa ankietowanych. Na 10-minutowe dojście z parkingu do celu zgadza się tylko 36 procent 

kierowców. 

Mimo to znaczna część respondentów nie akceptuje rozwiązań, które by zmniejszyły „obłożenie” 

śródmiejskich parkingów, a które wiążą się z kosztami dla kierowców. Ponad połowa ankietowanych 

negatywnie oceniła plany rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Pomysł poparło 40 procent. Ale 

już mniej niż jedna trzecia zaakceptowałaby podwyżki opłat za parkowanie. 

W weekendy toruńska strefa płatnego parkowania zmienia się w strefę parkowania darmowego. I tak 

powinno - zdaniem trzech czwartych respondentów - pozostać. 

 

https://wolow.naszemiasto.pl/tag/podwyzki-oplat.html#utm_medium=alz&utm_source=polskatimes.pl&utm_campaign=artykul
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Kierowców pytano też, czy ruch na toruńskiej starówce należy ograniczyć. Przeciw takiemu 

rozwiązaniu było 52 procent, za 39 procent. Jak uzasadniali ci drudzy, zależy im na dobrym stanie 

zabytkowych murów oraz zdrowiu turystów i mieszkańców starówki. 

W czterech kolorach 

Ankietę wypełniło 521 osób, w tym 23 spoza Torunia. Jej wyniki trafiły do katowickiej firmy LPW 

Consulting and Engineering, która przygotowywała dokument pt. „Polityka parkingowa dla Gminy 

Miasta Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do 2030 roku”. Prace nad dokumentem poprzedzono 

badaniami w terenie: monitorowaniem parkingów, rozmowami z kierowcami. Internetowa ankieta 

miała dostarczyć dodatkowych informacji. I właściwie potwierdziła wnioski ze wspomnianych badań 

terenowych. 

Specjaliści z Katowic dokument już przygotowali. Teraz magistrat prosi mieszkańców miasta (oraz 

tych, którzy przyjeżdżają samochodami do Torunia) o uwagi na temat „Polityki parkingowej...”. 

Dokument można pobrać ze strony www.torun.pl razem z mapą proponowanych stref płatnego 

parkowania. Na tej mapie zaznaczono cztery strefy, od A do D. Ostatnia sięga ulicy Bema. „Wyniki 

przeprowadzonego badania oraz analizy funkcjonowania obszarów parkingowych w Toruniu 

dowiodły zasadności rozszerzenia obszaru objętego płatnym parkowaniem” - czytamy w „Polityce...”. 

Inżynierowie z LPW proponują też „strefę czystego transportu i ograniczonego ruchu, pokrywającą się 

ze śródmiejską strefą płatnego parkowania oraz obszarem wpisanym na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO”. 

 

Jest w dokumencie również mowa m.in. o lokalizacji parkingów typu „Parkuj i Jedź” na obrzeżach 

miasta i o optymalnym powiązaniu transportu indywidualnego ze zbiorowym. 

Autorzy czekają 

Katowickie opracowanie to w sam raz lektura na długi jesienny wieczór. Liczy sobie 125 stron. Mimo 

to władze miasta mają nadzieję, że zainteresowani poświęcą trochę czasu na zapoznanie się z 

dokumentem i podzielą się swoimi uwagami. Konsultacje online na temat strategii parkingowej 

odbędą się w poniedziałek 12 października w godz. 9-18.30 Zainteresowani powinni zgłosić się pocztą 

elektroniczną na adres: konsultacje@um.torun.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres 

e-mail, preferowaną porę spotkania. Przewidziano 5 dyżurów, odbywających się w godzinach 9-

10.30, 10.45-12.15, 12.45-14.15, 14.45-16.15, 17-18.30. Dyżurować będą m.in. autorzy „Polityki 

parkingowej...”. Im szybciej zgłosimy swój udział w konsultacjach, tym większą mamy szansę na 

zaproszenie o wybranej przez nas godzinie. 

Swoje uwagi można też przesłać mailowo na adres konsultacje@um.torun.pl lub przekazać 

telefonicznie dzwoniąc pod numer 56 611 86 81, do 19 października. 
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Informacje w NOWOŚCI Dziennik Toruński, 20 sierpnia 2020 r. 

 

Cały tekst: 

 

Szykują się duże zmiany w strefie płatnego parkowania w Toruniu. Będzie więcej płatnych parkingów! 

Miasto rozważa też podwyższenie cen czy obowiązkowe płatności w soboty fot. Polska Press 

 

https://nowosci.com.pl/uwaga-kierowcy-szykuja-sie-duze-zmiany-w-strefie-parkowania-w-toruniu/ga/c4-15134798/zd/44880448
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Już w maju informowaliśmy Was o tym, że Toruń szykuje się do opracowania miejskiej polityki 

parkingowej. W tym celu przeprowadzono badania wśród kierowców. Teraz miasto pyta 

mieszkańców, co sądzą o proponowanych zmianach, a te mogą być naprawdę duże i znaczące, w 

szczególności dla naszych portfeli. Magistrat chce bowiem znacznie rozszerzyć Strefę Płatnego 

Parkowania. 

W październiku 2019 roku pracownicy firmy LEA24 zbadali, jak funkcjonują parkingi w centrum 

Torunia. Sprawdzali, na jak długo kierowcy pozostawiają swoje samochody, ile zajęło znalezienie im 

wolnego miejsca, a także w jakim celu przyjechali w okolice starówki. Wnioski? 

- W centrum pozostawiamy samochody na długo, a wielu kierowców stara się tak parkować, by z 

parkingu do celu podróży przejść w kilka-kilkanaście minut. Jedna trzecia badanych zostawiała swoje 

auta nie dalej niż 50 metrów od miejsca, do którego się udawała - mówiła kilka miesięcy temu 

Wioletta Szeliga, kierowniczka referatu nadzoru drogowego i zarządzania ruchem na drogach w 

Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. 

Analizy wykazały także, że między godziną 9:00 a godziną 17:00 napełnienie parkingów w strefie 

staromiejskiej często przekraczało 120 procent. Kierowcy krążyli więc po starówce, nie mogąc znaleźć 

wolnego miejsca. Aż 48 procent badanych szukała go dłużej niż 10 minut. 

Okazało się też, że jedynie garstka kierowców jako powód parkowania w centrum podawała przyjazd 

do pracy. Zdecydowana większość wskazywała odpowiedź "inne". 

Co więcej, przeprowadzone analizy wykazały, że średni czas parkowania w Toruniu jest ściśle 

związany z opłatą za parkowanie, a zatem im więcej płacimy, tym krócej parkujemy. Podniesienie 

stawek za pozostawienie auta w centrum mogłoby więc spowodować, że rotacja pojazdów byłaby 

większa. Co jednak bardzo ważne, aż 60 procent ankietowanych kierowców było przeciw wyższym 

opłatom za parkowanie. 

Badania przeprowadzono jesienią, a w maju Wydział Gospodarki Komunalnej umieścił w Biuletynie 

Informacji Publicznej zapytanie o koszt przygotowania strategii parkingowej dla Torunia. - Niedługo 

będziemy konsultowali elementy tej polityki - zapewniał w lipcu Marcin Kowallek. Miasto słowa 

dotrzymało i teraz zwraca się z prośbą do kierowców o wypełnienie internetowej ankiety. 

https://www.motofakty.pl/tag/oplata-za-parkowanie/#utm_medium=alz&utm_source=polskatimes.pl&utm_campaign=artykul
https://nowosci.com.pl/uwaga-kierowcy-szykuja-sie-duze-zmiany-w-strefie-parkowania-w-toruniu/ga/c4-15134798/zd/44880262
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Płatne parkowanie również w sobotę? Magistrat czeka na opinie kierowców 

- Najpierw chcemy zapytać mieszkańców o zdanie. Dlatego w pierwszym etapie konsultacji 

społecznych skupimy się na poznaniu oczekiwań i opinii mieszkańców Torunia związanych z 

parkowaniem na terenie Zespołu Staromiejskiego i jego otuliny, czyli terenów przylegających. W tym 

celu opracowana została krótka ankieta internetowa, której wypełnienie zajmuje zaledwie kilka 

minut. Poruszane są w niej zagadnienia dotyczące rozwoju oraz zmian systemu parkingowego na 

terenie Zespołu Staromiejskiego Torunia wraz z otuliną - mówi Adrian Aleksandrowicz z Wydziału 

Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia. 

W ankiecie znalazły się podobne pytania, jakie jesienią zadano kierowcom na starówce. Tym razem 

jednak każdy może wziąć udział w badaniu. Miasto pyta o to, jak często parkujemy na toruńskiej 

starówce oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie, a także jak oceniamy warunki parkowania. Poza tym 

magistrat chce wiedzieć, ile czasu średnio zajmuje kierowcom znalezienie wolnego miejsca 

postojowego, a także jaki czas dojścia od dostępnego miejsca parkingowego do celu podróży jest dla 

badanych do zaakceptowania. 

Trwa głosowanie... 

Czy opłaty za parkowanie na starówce powinny być wyższe? 

1.  

TAK 

2.  

NIE 

W ankiecie nie zabrakło też pytania o... pieniądze. Magistrat zastanawia się, czy kierowcy byliby 

skłonni zaakceptować zwiększenie opłat za parkowanie na starówce i w otulinie, jeżeli ułatwiłoby to 

znalezienie wolnego miejsca postojowego, a także co sądzą o wprowadzeniu płatnego parkowania w 

soboty. Przypomnijmy, że do tej pory w weekendy i święta samochód można było pozostawiać w 

Strefie Płatnego Parkowania za darmo. 

W ankiecie znalazły się też ogólniejsze pytania. Kierowcy mogą wyrazić swoją opinię na temat 

ewentualnego ograniczenia ruchu aut na starówce, a także idei budowy parkingów "Parkuj i Jedź" na 

obrzeżach miasta. 

Większa strefa, więcej opłat 

Wśród pytań pojawiło się również zagadnienie, które może zbulwersować wielu kierowców. Jednym z 

pomysłów zmian w ramach polityki parkingowej jest rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania 

o Strefę C, a nawet D, które miałyby objąć obszar aż do ul. Podgórnej, Bema, Kościuszki, Chrobrego, 

Batorego oraz Matejki i Kraszewskiego. Na parkingach, które do tej pory były darmowe i na których 

swoje auta często pozostawiały osoby pracujące w okolicach starówki, stanęłyby więc parkometry. 

Trwa głosowanie... 
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Czy płatne parkowanie powinno obowiązywać także w soboty? 

1.  

TAK 

2.  

NIE 

Warto jednak dodać, że realizacja założeń polityki parkingowej przewidziana jest na lata 2020-2025, z 

perspektywą do roku 2030. - Ewentualne zmiany będą więc wprowadzane etapowo. W pierwszej 

kolejności zmiany będą dotyczyć obszarów, które prawie w całości znajdują się już w tej chwili w 

Strefie Płatnego Parkowania - mówi Adrian Aleksandrowicz. Rozszerzenie systemu o Strefy C i D 

miałoby więc nastąpić w bardziej odległym czasie. 

Jakie zmiany mogą wejść w życie najszybciej? Te dotyczące Podstrefy A i B. Znaczna część dotychczas 

istniejącej Podstrefy A, obejmująca ścisłą starówkę, miałaby zostać przekształcona w Śródmiejską 

Strefę Płatnego Parkowania. Z kolei pozostałe fragmenty Podstrefy A, a także część obecnej Podstrefy 

B zamieniłyby się w Strefę Płatnego Parkowania A. Natomiast do Strefy B dołączyłaby ul. 

Skrzyńskiego. Warto przypomnieć, że dotychczas darmowy parking na 69 miejsc przy dworcu Toruń 

Miasto będzie płatny, o czym już w lipcu zdecydowali radni. Parkometry pojawią się w tym miejscu 

na początku października. 

Ankietę znajdziecie TUTAJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEsmPq4TWzrrEU7qGLA_AyWFIHKcD5IkTf5QZFls_SYaB1KA/viewform
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Informacje na stronie wyborcza.pl Toruń, 5 października 2020 r. 

 

 

Informacje w TV Toruń, 29 sierpnia 2020 r. 
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Informacje w Radiu PiK, 23 sierpnia 2020 r. 

 


