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Termin 
 

 
5-20 grudnia 2016 r.  
 

 
 
Liczba 
uczestników 
 

 
ok. 90 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym (w tym 45 
osób, które wpisały się na listę obecności) 
15 osób oraz jedna organizacja pozarządowa zgłosiły uwagi drogą 
elektroniczną 
 

  
Organizatorzy 
 
 
Przedmiot 
konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  
Miejski Zarząd Dróg 
 
Miejski Zarząd Dróg zlecił opracowanie koncepcji przebudowy ul. Św. 
Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową 
miejsc postojowych, budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa 
na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Kaszubskiej i przebudową 
ul. Kaszubskiej.  W ramach zadania zaplanowano m.in. 
rozbudowę jezdni ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do 
ul. Kaszubskiej wraz z budową chodników i dróg rowerowych, 
przebudowę skrzyżowania ul. Św. Józefa z ul. Żwirki i Wigury, 
budowę skrzyżowania ul. Św. Józefa z ul. Wodociągową i ul. 
Kaszubską,  przebudowę ul. Kaszubskiej (przebudowa jezdni 
wraz z budową chodnika i drogi rowerowej), budowę drogi 
rowerowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej poprzez ul. 
Kaszubską wzdłuż ul. Św. Józefa do Szosy Chełmińskiej, 
budowę miejsc postojowych wzdłuż ul. Św. Józefa po stronie 
zabudowy wielorodzinnej (na odcinku od ul. Osiedlowej w 
stronę północną), budowę miejsc postojowych w sąsiedztwie 
Szpitala Wojewódzkiego, przebudowę miejsca przesiadkowego 
w okolicach Szpitala Wojewódzkiego, budowę kanalizacji 
deszczowej, budowę i przebudowę oświetlenia drogowego. Po 
opracowaniu dokumentacji, która została przygotowana przez 
projektantów z Pracowni Inżynierskich SOCHA, koncepcję 
przedstawiono do zaopiniowania mieszkańcom. 
 

 
 

 

Przebieg 
 

Harmonogram konsultacji społecznych 
 5 grudnia 2016 r. - początek konsultacji społecznych 
 5-20 grudnia 2016 r. - zgłaszanie uwag drogą elektroniczną 
 14 grudnia 2016 r. – spotkanie otwarte z mieszkańcami 
 20 grudnia 2016 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
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I. Spotkanie konsultacyjne 
14 grudnia 2016 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 5 odbyło 
się spotkanie otwarte z mieszkańcami w sprawie przebudowy ul. Św. 
Józefa i ul. Kaszubskiej. Spotkanie rozpoczęło się od omówienia 
założeń projektowych, które przedstawił dyrektor Miejskiego Zarządu 
Dróg p. Rafał Wiewiórski. Szczegóły techniczne koncepcji przedstawił 
projektant z p.  Łukasz Strzyż z Pracowni Inżynierskich SOCHA. Kolejną 
częścią spotkania była dyskusja, w trakcie której mieszkańcy zadawali 
pytania przedstawicielom Urzędu Miasta Torunia oraz projektantom. 
Jedną z głównych kwestii poruszanych na spotkaniu była propozycja 
zmiany ciągu pieszo-rowerowego na chodnik i drogę rowerową po 
stronie wschodniej na odcinku ul. Św. Józefa od ul. Długiej do ul. 
Szosa Chełmińska. Mieszkańcy postulowali także o budowę 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Św. Józefa i ul. Żwirki 
i Wigury, wskazując na konieczność zachowania bezpieczeństwa 
w pobliżu szkoły, do której uczęszcza ponad 800 uczniów. 
Podkreślano także, że przebudowa ul. Św. Józefa wiąże się z wieloma 
niedogodnościami dla mieszkańców ul. Wodociągowej, która ich 
zdaniem stanie się ulicą przelotową.  Wskazywano również, że  
konieczna jest  budowa większej ilości miejsc parkingowych, m.in. na 
ul. Kaszubskiej, ale jednocześnie zaproponowano zmniejszenie ilości 
miejsc parkingowych na ul. Św. Józefa, gdzie według mieszkańców tak 
duża ilość miejsc postojowych zaproponowana przez projektantów 
nie jest potrzebna. Jednym z wielu wątków dyskusji była także 
likwidacja przystanku na ul. Św. Józefa czy też wyniesienie 
skrzyżowania ul. Wodociągowej z ul. Kaszubską i zmiana geometrii 
przejść dla pieszych.  
 

 
 
Spotkanie otwarte z mieszkańcami w dniu 14 grudnia  2016 r.  
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II. Konsultacje internetowe 
Do 20 grudnia 2016 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystało 15 osób oraz jedna 
organizacja pozarządowa.  
 
  
 
 

 
 

 
Akcja 
informacyjno
-promocyjna 

 

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

www.konsultacje.torun.pl, www.orbitorun.pl) 
portal Facebook, fanpage Mój Toruń 
plakaty zawieszone w miejscach użyteczności publicznej oraz na 

klatkach schodowych budynków mieszkalnych w pobliżu 
planowanej inwestycji  

informacja przekazana Radzie Okręgu Chełmińskie 
informacje w mediach lokalnych 
Toruń SMS 

 

 
Plakat informujący o konsultacjach społecznych  
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Plakat zawieszony na przystanku autobusowych przy ul. Św. Józefa 
 
 

 
Plakat zawieszony na płocie przy ul. Borowiackiej 
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Koszty Koszty przeprowadzenia konsultacji wyniosły 883,50 zł brutto, w tym: 
- projekt plakatu – 553,50 zł brutto 
- druku plakatów – 330,00 zł brutto 

 

 

 

Uwagi Podczas spotkania z mieszkańcami pojawiło się wiele uwag 
dotyczących konsultowanej kwestii. Osoby, które nie mogły 
uczestniczyć w spotkaniu, miały możliwość przesłania uwag drogą 
elektroniczną – z takiej formy kontaktu skorzystało 15 mieszkańców  
oraz jedna organizacja pozarządowa. 
 
Szczegółowe zestawienie uwag i opinii znajduje się w poniższych 
tabelach:         
 
I. Zestawienie opinii zgłoszonych w trakcie spotkania 
II. Zestawienie opinii zgłoszonych drogą elektroniczną       
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Uwagi 

I. Uwagi zgłoszone w trakcie spotkania w dniu 14 grudnia  2016 r.  

Lp. Propozycja/Uwaga Odpowiedź 

1. NN 
Jestem mieszkańcem ul. Kaszubskiej. Wyjeżdżając z posesji będę miał 
problem, żeby kogoś nie potrącić, będę wjeżdżać na chodnik. Dlaczego nie 
można przesunąć ulicy, jest przecież duży pas zieleni. Czy można odsunąć 
ulicę od posesji? Jeśli ktoś do mnie przyjedzie, to będzie chciał zatrzymać 
się przy mojej posesji. Należy pomyśleć o odsunięciu chodnika od posesji. 
Często zjazdy są pochyłe, widoczność jest kiepska, należy pomyśleć o 
bezpieczeństwie. Po drugiej stronie ulicy nie ma zjazdów do posesji – ci 
mieszkańcy mają zjazdy od ul. Św. Józefa, robi im się pas zieleni przy 
płocie, a ja mam przy płocie chodnik. Postuluję, aby zrobić pas z miejscami 
parkingowymi na ul. Kaszubskiej.  

CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONE 
Przy ul. Kaszubskiej zostaną urządzone zatoki parkingowe. 
 
Chodnik nie będzie odsunięty od posesji, ponieważ miejsce zostanie 
wykorzystane do wykonania postulowanych zatok parkingowych.  

2. NN 
Mieszkam przy ul. Św. Józefa 72. Ważne jest bezpieczeństwo moich dzieci 
uczęszczających do szkoły. Dzieci nie będą mogły bezpiecznie wyjść do 
szkoły. Proszę o taką zmianę koncepcji, aby dziecko mogło wychodzić na 
chodnik. Proponuję, aby wyciąć drzewa, które przeszkadzają i nasadzić 
nowe drzewa. Nie wyobrażam sobie, że moje dziecko wychodzi z posesji 
bezpośrednio na drogę. 

UWZGLĘDNIONE 
1. Aby zapewnić bezpieczeństwo, chodnik będzie wybudowany 
bezpośrednio przy granicy posesji zgodnie z propozycją mieszkańców. 
 
NIEUWZGLĘDNIONE 
2. Kwestia wycinki drzew jest sprzeczna z postulatem zgłoszonym w 
pkt. 7 uwag zgłoszonych na spotkaniu oraz pkt. 5 uwag zgłoszonych 
drogą elektroniczną, wymaga dodatkowych analiz związanych ze 
stanem drzew.  

3. NN 
Proponuję, aby zamienić lokalizację drogi manewrowej z miejscami 
parkingowymi w miejsce ciągu pieszorowerowego, a chodnik i ścieżkę 
rowerową zaprojektować przy posesji.  

UWZGLĘDNIONE 
Chodnik będzie wybudowany wzdłuż posesji. Należy jednak zauważyć, 
że przy takim układzie oraz zachowaniu drzew przy ul. Św. Józefa nie 
będzie możliwości budowy miejsc postojowych.  



 
 

9 
 

4. p. Tomasz Wiese  
Skrzyżowanie ul. Św. Józefa oraz ul. Żwirki i Wigury jest bardzo 
niebezpieczne. Przedni zwis samochodu, autobusu ma ok. 1 m i może 
stanowić niebezpieczeństwo dla pieszych. Proszę o minimalną dyslokację 
chodnika, żeby pojazdy zmieściły się tam. 

UWZGLĘDNIONE 
Zostanie wykonana dyslokacja chodnika.  

5. p. Patrycja Gulak-Lipka 
Przy przejściu przez ul. Kaszubską przy ul. Św. Józefa jest również ścieżka 
rowerowa. Czy mogłoby tam być również wyniesione przejście? 

UWZGLĘDNIONE 
Zgodnie z propozycjami mieszkańców skrzyżowanie ul. Wodociągowej 
z ul. Kaszubską będzie wyniesione.  

6. p. Patrycja Gulak-Lipka 
Wychodząc z budynku przy ul. Św. Józefa wychodzę na klepisko, nie ma 
chodnika, niczego. Jest jednocześnie ruch pieszych i ruch samochodów. 
Przez dwa lata, do czasu realizacji inwestycji nadal nie będzie dojścia do 
szkoły. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że tak będzie przez dwa lata. 
Prosimy o propozycje rozwiązań na najbliższe dwa lata – którędy mamy 
chodzić?  

UWZGLĘDNIONE 
Na czas remontu będzie opracowana organizacja ruchu pieszego i 
samochodowego. 

7. p. Justyna Kardasz 
Podczas konsultacji w sprawie ul. Długiej mówiono nam, że drzewa nie 
będą usuwane. Na koncepcji widać, że 7 z tych drzew jest zaplanowane do 
wycięcia. Dlaczego zmieniono tę wizję? 

ODPOWIEDŹ 
Podstawą projektowania było założenie jak najmniejszej wycinki 
drzew. Niemniej niektóre z nich zaplanowane są do wycinki ze 
względu na budowę skrzyżowania z ul. Długą oraz zapewnienie 
widoczności na tym skrzyżowaniu. Ponadto ze względu na 
konieczność rozbudowy skrzyżowania ul. Św. Józefa z ul. Żwirki i 
Wigury także przewidziano kolejne drzewa. Skrzyżowanie to ma 
zwiększoną powierzchnię także ze względu na budowę azyli dla 
pieszych pomiędzy jezdniami, które zwiększają bezpieczeństwo na 
tych przejściach.  
Część drzew jest w złym stanie. W okolicy ronda będą wymienione 4 
drzewa, 2 przy ul. Długiej. Charakter ulicy będzie jednak zachowany, 
każda wycinka drzew wiąże się z nasadzeniem nowych drzew.  

8. p. Tomasz Wiese  
Czy na odcinku od ronda do Lidla nie warto zrobić teraz kompleksowego 
przeglądu drzew? Czy nie jest to idealny moment, aby to, co zagraża 
bezpieczeństwu mieszkańców, wyciąć i zrobić nowe nasadzenia? 

UWZGLĘDNIONE 
Tak. Kompleksowy przegląd drzewostanu zostanie wykonany (patrz 
pkt nr 2 i nr 7 uwag zgłoszonych na spotkaniu oraz pkt 5 uwag 
zgłoszonych drogą elektroniczną).  



 
 

10 
 

9. NN 
Co z parkingami na ul. Kaszubskiej? Gdzie mieszkańcy, którzy na chwilę 
przyjeżdżają do domu, mają zostawić samochód? 

UWZGLĘDNIONE 
Wzdłuż ul. Kaszubskiej będą zaprojektowane zatoki postojowe. 

10. NN 
Na ul. Kaszubskiej cały czas parkują samochody, przyzwyczailiśmy się do 
tego. Prosimy o zaprojektowanie pasa parkingowego na ul. Kaszubskiej.  

UWZGLĘDNIONE 
Tak, wzdłuż ul. Kaszubskiej będą zaprojektowane zatoki parkingowe.  

11. NN 
Mieszkam przy ul. Mireckiego, naprzeciwko szkoły, ulica jest cały czas 
zastawiana. Często wzywam straż miejską, bo nie mogę wyjechać ze 
swojej posesji. W okolicy jest za mało miejsc do parkowania, które by nie 
pozwalały na zastawianie miejsc właścicielom posesji.  

UWZGLĘDNIONE 
Nowy parking na 300 miejsc postojowych będzie wybudowany przy 
szpitalu, planowane jest także wybudowanie miejsc parkingowych na 
terenach miejskich na ok. 70 miejsc.  

12. p. Tomasz Wiese 
Czy nie można znaleźć kompromisu w stosunku do miejsc parkingowych, 
które są przy wieżowcu? Czy musimy robić prostopadłe miejsca 
parkingowe, czy możemy zamienić je na równoległe, które zajmują mniej 
miejsca? 

UWZGLĘDNIONE 
Ze względu na wcześniejsze wnioski co do zmiany lokalizacji ciągu 
pieszego i rowerowego zmianie ulegnie cały układ w tym miejscu. 
Projektanci dokonają analizy, czy będzie możliwa lokalizacja miejsc 
postojowych w tym miejscu, w szczególności z uwzględnieniem 
zachowania istniejącego zadrzewienia przy ulicy.  
 

13. p. Tomasz Wiese  
Parking kiss & ride jest w trójkącie widoczności. 

ODPOWIEDŹ 
Dla pojazdów włączających się do ruchu będzie zachowany trójkąt 
widoczności dla prędkości do 30 km/h.  

14. NN 
Pismem z października 2016 r.  administracja budynku przy Św. Józefa 68-
68a zwróciła się do urzędu z wnioskiem o zaplanowanie wjazdu na parking 
od strony zachodniej. 

UWZGLĘDNIONE  
Tak, sprawa przyjęta do realizacji.  

15. NN 
Proszę o zaprojektowanie przy ul. Św. Józefa skośnych miejsc 
parkingowych między kasztanami. 

ODPOWIEDŹ 
Budowa skośnych miejsc parkingowych spowodowałaby podcięcie 
korzeni i śmierć drzewa. Sprawa będzie jeszcze poddana dodatkowym 
analizom dotyczącym możliwości realizacji. 
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16. p. Paweł Maćkowiak  
Trzy miejsca parkingowe kiss & ride  przy szkole z taką ilością dzieci to 
kpina. Trzeba obciąć teren szkoły, aby zapewnić odpowiednią ilość miejsc 
parkingowych. Nie ma znaczenia, jakie to będą koszty. Płot wybuduje się 
nowy.  

Nieuwzględnione 
W sąsiedztwie szkoły wzdłuż ul. Długiej zaprojektowano nowe miejsca 
postojowe.  

17. p. Justyna Kardasz 
Czy można jeszcze powiększyć ilość miejsc parkingowych? 

UWZGLĘDNIONE 
W okolicy szkoły zaprojektowano możliwie największą ilość miejsc 
parkingowych. Zgodnie z wcześniejszymi uwagami mieszkańców 
powstaną miejsca parkingowe wzdłuż ul. Kaszubskiej. Należy zwrócić 
uwagę na postulaty zapisane wcześniej, np. w pkt.3 tabeli, których 
efektem może być zmniejszenie planowanej w omawianej koncepcji 
liczby miejsc parkingowych. 

18. NN  
Propozycja uczestniczki spotkania dotycząca projektowanego parkingu 
przy szpitalu 

 

ODPOWIEDŹ 
Propozycja przekazana projektantom do dalszej analizy.  
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19. NN 
Architekci powinni przewidywać, że gdy buduje się kolejne bloki i 
wieżowce, trzeba również zapewnić miejsca parkingowe.  

ODPOWIEDŹ 
Tak, obecnie przy wydawaniu warunków do projektów każdorazowo 
wymagane są miejsca parkingowe.  

20. p. Justyna Kardasz 
Czy wiadomo, którą drogą będzie odbywał się ruch, jeśli chodzi o budowę 
szpitala biorąc pod uwagę także spychacze i koparki? 

UWZGLĘDNIONE 
Tak, wiadomo. Ciężki transport będzie odbywał się od strony ul. 
Grunwaldzkiej. Spychacze są przewożone na lawetach, koparki na 
własnych kołach mogą się poruszać po drogach publicznych.  
 

21. p. Justyna Kardasz 
Rodzice dzieci odwożących dzieci do szkoły i mieszkańcy okolicznych 
bloków widzą, że już w tej chwili ulica jest zakorkowana. Na odległości 250 
m pojawią się trzy skrzyżowania. Czy jest już znana koncepcja 
zorganizowania ruchu, aby ten odcinek nie blokował się? Obawiamy się, że 
odcinek będzie sparaliżowany, skrzyżowanie za skrzyżowaniem. 

UWZGLĘDNIONE 
W planach inwestycji gminnych jest rozbudowa ul. Szosa Chełmińska, 
ul. Polnej, a także budowa kolejnego odcinka Trasy Średnicowej. 
Prace na ul. Polnej rozpoczną się w 2017 r. Będą to ulice 
dwujezdniowe, które spowodują zmniejszenie ruchu na ul. Św. Józefa. 
Pozostałe drogi, w tym ul. Św. Józefa pozostaną drogami lokalnymi.  
 

22. p. Justyna Kardasz 
Jak wygląda sprawa pierwszeństwa, jeśli chodzi o wyjazd z ul. Długiej i z ul. 
Kaszubskiej? Czy one będą podporządkowane? 

ODPOWIEDŹ 
Tak. Ulice Długa i Kaszubska będą podporządkowane.  

23. p. Justyna Kardasz 
Czy autobusy będą w stanie poruszać się po ulicach, gdzie są zastosowane 
ograniczniki prędkości? 

ODPOWIEDŹ 
Tak, zastosowane na ul. Św. Józefa progi zwalniające zostały 
dostosowane do ruchu autobusów. 

24.  p. Justyna Kardasz 
Czy w dalszym ciągu będzie znajdował się przystanek autobusowy przy ul. 
Józefa? 

ODPOWIEDŹ 
Przystanek przy ul. Św. Józefa będzie zlikwidowany.  

25. NN 
Należy zlikwidować przystanek przy Św. Józefa.  

UWZGLĘDNIONE 
Przystanek przy ul. Św. Józefa będzie zlikwidowany. 

26. NN 
Czy będzie zakaz zatrzymywania się na ul. Kaszubskiej? 

UWZGLĘDNIONE 
Wzdłuż ul. Kaszubskiej będą zaprojektowane zatoki postojowe, na 
jezdni będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. 

27. p. Paweł Kulik 
W jaki sposób będzie uregulowany ruch w miejscu, gdzie zostały usunięte 
tory? Dojście dzieci do szkoły jest bardzo niebezpieczne.  

ODPOWIEDŹ 
Zagadnienie nie dotyczy przebudowy ul. Św. Józefa. 
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28. p. Kamil Miliszewski 
Przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Kaszubskiej jest rewolucją dla ul. 
Wodociągowej, która nie jest uwzględniona w koncepcji.  Zwiększy się 
natężenie ruchu na ul. Wodociągowej i zmniejszy bezpieczeństwo. 
Kierowcy z Szosy Chełmińskiej chcący dojechać do ul. Św. Józefa będą 
sobie skracać drogę i skręcać w ul. Wodociągową. Czy jest koncepcja 
przebudowy ul. Wodociągowej? Przemyślenia wymaga organizacja ruchu 
na tej ulicy.  

ODPOWIEDŹ 
Ulica Wodociągowa będzie przebudowywana w późniejszym terminie. 
Po przebudowie ulicy Szosa Chełmińska nie będzie lewoskrętu w tę 
ulicę. Ponadto planowana jest budowa kolejnego odcinka Trasy 
Średnicowej. Kierowcy będą wybierać wygodniejsze drogi dla dojazdu 
do szpitala, jak i w kierunku zachodnim.  
 

29. NN 
Proszę o zainstalowanie podwójnego lustra na wyjeździe na ul. Św. Józefa 
z ul. Osiedlowej. 

UWZGLĘDNIONE 
Zgłoszenie przyjęte. W dniu 10 stycznia br. na posiedzeniu Komisji ds. 
Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego zaopiniowano 
pozytywnie montaż lustra. 
Powyższe rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego dla 
pojazdów wyjeżdzających z ul. Osiedlowej i zostanie wykonane przez 
Miejski Zarząd Dróg w I kwartale 2017 r. 

30. p. Patrycja Gulak-Lipka 
Mimo że ul. Wodociągowa będzie drogą lokalną, to pozostają wątpliwości 
w kwestii natężenia ruchu na tej ulicy. Kiedy planowany jest remont ul. 
Wodociągowej? Kiedy będzie znany plan organizacji ruchu na ul. 
Wodociągowej? 

ODPOWIEDŹ 
W pierwszej kolejności będą wykonane prace remontowe na drogach 
stanowiących  szkielet układu drogowego (Szosa Chełmińska, Polna, 
Trasa Średnicowa), a następnie będą przeprowadzone remonty dróg 
lokalnych, w tym ul. Wodociągowej. Na rok 2017 r. planowana jest 
przebudowa ul. Długiej, na 2018 r. – remont ul. Św. Józefa.  

31. p. Barbara Będkowska, dyrektor SP nr 5 
Czy zostanie sygnalizacja na rondzie Św. Józefa i ul. Żwirki i Wigury? Dzieci 
lawirują między samochodami. Migające światła nie spełnią zadania w 
przypadku dzieci.  

NIEUWZGLĘDNIONE 
Projekt zakłada aktywne przejścia dla pieszych. W ocenie 
projektantów jest to rozwiązanie bezpieczne. Zgodnie z prośbą 
mieszkańców zostaną zatrudnione dodatkowe osoby nadzorujące 
przechodzenie uczniów przez przejście (agatki). 

32. p. Paweł Maćkowiak  
Nie do zaakceptowania jest w tym miejscu przejście bez sygnalizacji 
świetlnej. Rondo nie sprawdzi się w tym miejscu. Brak świateł przy 
budynku szkoły z tysiącem dzieci jest działaniem nieodpowiedzialnym.  

NIEUWZGLĘDNIONE 
Projekt zakłada aktywne przejścia dla pieszych. W ocenie 
projektantów jest to rozwiązanie bezpieczne. Zgodnie z prośbą 
mieszkańców zostaną zatrudnione dodatkowe osoby nadzorujące 
przechodzenie uczniów przez przejście (agatki). 
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33. p. Justyna Kardasz 
Na kiedy planowana jest przebudowa ul. Św. Józefa? 
W latach 2017-2018 będą przebudowywane takie ulice jak Szosa 
Chełmińska, Długa, Polna, Grunwaldzka, do tego budowa szpitala. Czy 
Urząd Miasta Torunia zamierza współpracować z Urzędem 
Marszałkowskim w zakresie przebudowy tych dróg? 

ODPOWIEDŹ 
W 2018 r. planowana jest przebudowa ul. Św. Józefa. 
Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski ściśle współpracują w kwestiach 
związanych z drogami dojazdowymi do szpitala. Podczas realizacji 
przebudowy ul. Szosa Chełmińska planowane jest zachowanie ruchu 
na jednym pasie. Ulica Długa jest drogą o znaczeniu lokalnym, kwestia 
jej przebudowy to również kwestia lokalna. Podczas prac 
remontowych będzie dostępna dla mieszkańców.  

34. p. Justyna Kardasz 
Prosimy o taką organizację przebudowy, aby było to bezpieczne dla 
mieszkańców.  

UWZGLĘDNIONE 
Na czas remontu będzie opracowana organizacja ruchu pieszego i 
samochodowego.  

35. 

 

NN 
Wyjeżdżając tyłem z garażu przy ul. Św. Józefa, będę wjeżdżał na przejście 
dla pieszych.  W jaki sposób mam bezpiecznie wyjechać z garażu? Czy nie 
można zrobić tutaj linii przerywanej? Czasem tędy też wyjeżdżam. 

UWZGLĘDNIONE 
We wskazanym miejscu nie będzie wyznaczane przejście dla pieszych. 

36. p. Tomasz Wiese  
Na ul. Kaszubskiej mają być szykany, jest to ulica dojazdowa, to dlaczego 
ma pierwszeństwo przed ul. Wodociągową? 

ODPOWIEDŹ 
Szykany były jedną z propozycji zaproponowanych przez MZD. 
Z uwagi na negatywną opinię mieszkańców, szykany nie będą 
zastosowane na ul. Kaszubskiej.  

37. NN 
Działka przy ul. Kaszubskiej przesunięta jest dalej o 3 metry, projektant nie 
uwzględnił tego. Ten kawałek jest zagospodarowany zielenią. 

ODPOWIEDŹ 
W przypadku realizacji inwestycji na terenach, które nie są własnością 
Gminy zostaną one przejęte na podstawie tzw. specustawy drogowej, 
jednakże zostaną podjęte działania, aby zachować zieleń 
w maksymalnym stopniu. 

38. NN 
Czy przewidywane są ekrany przy posesjach na ul. Kaszubskiej? Moja 
posesja jest bardzo blisko  ulicy.  

NIEUWZGLĘDNIONE 
Nie, koncepcja nie przewiduje instalowania ekranów na 
ul. Kaszubskiej.  

39. NN 
W okolicy planowanej inwestycji są lotne piaski, nieruchomości w pobliżu 
pękają ze względu na niestabilny grunt. 

ODPOWIEDŹ 
Na etapie projektu będzie wykonana analiza geologiczna. Prace będą 
prowadzone w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla 
istniejących budynków.  



 
 

15 
 

40. p. Justyna Kardasz 
W imieniu rady okręgu wnioskuję o kolejne spotkanie konsultacyjne.  

UWZGLĘDNIONE 
Urząd Miasta Torunia zaprezentuje mieszkańcom koncepcję 
uwzględniającą postulaty mieszkańców. 

 

 

Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną 

Lp. Propozycja/Uwaga Odpowiedź 

1.  p. Bartosz Węgrzyński 
Chciałbym przekazać spostrzeżenia odnośnie konsultacji w sprawie 
koncepcji przebudowy ul. Św. Józefa i ul. Kaszubskiej, tj.: 
proponuję, aby zrezygnować z montażu krawężników w ciągu obszaru do 
jazdy dla rowerów, w przypadku gdy powierzchnia obszaru jazdy dla 
rowerów pozostaje taka sama (nie zmienia się), czyli jest asfaltowa. Mam 
tutaj na uwadze takie "granice" jak: ścieżka rowerowa-jezdnia, ścieżka 
rowerowa-ciąg pieszo-rowerowy. W takich przypadkach można by 
zrezygnować z wstawiania krawężnika, jeśli po obu jego stronach 
powierzchnia jest asfaltowa, takie rozwiązanie zdecydowanie podwyższa 
komfort jazdy. Przykładem takiego rozwiązania jest odcinek ścieżki 
rowerowej przy ul. Bema na wysokości sklepu Kaufland. 

W ZNACZNYM STOPNIU UWZGLĘDNIONE 
Ciągłość nawierzchni  asfaltowej ciągu rowerowego zostanie 
zapewniona, natomiast krawężniki na połączeniu drogi rowerowej i 
jezdni pozostają ze względu na różne konstrukcje tych ciągów , przy 
czym nie będzie różnicy poziomów (krawężnik na równi z jezdnią 
±0,00). Przy zjazdach czy ciągach pieszych, pieszo rowerowych 
obrzeży/krawężników  nie będzie. 

2. p. Arkadiusz Mazurek 
Jestem mieszkańcem budynku ul. Św. Józefa 72a oraz reprezentantem 
tamtejszej wspólnoty. Prosimy o przesunięcie miejsc parkingowych spod 
naszego płotu do św. Józefa z kilku powodów: 
Państwa propozycja wymusza wychodzenie z furtki posesji prosto na 
jezdnię manewrową parkingu. W budynkach mieszka dużo dzieci, które 
chodzą lub będą chodzić do szkoły przy Żwirki i Wigury. Wychodzenie 

UWZGLĘDNIONE 
Miejsc parkingowych przy graniczących z ogrodzeniem posesji nie 
będzie. Wzdłuż ogrodzeń będzie znajdował się chodnik. Nie będzie 
natomiast projektowanego pasa zieleni pomiędzy ogrodzeniem i 
chodnikiem. 
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dzieci na jezdnię jest bardzo ryzykowne. 
Notoryczne wjeżdżanie samochodów parkujących w nasze ogrodzenia. 
Już mamy ten problem, a co będzie, jeżeli będzie jezdnia przy samym 
ogrodzeniu. 
Nie ma potrzeby robienia aż tylu miejsc parkingowych. Widzimy to na 
podstawie ponad 7 lat obserwacji. 
Propozycja: 
Miejsca parkingowe z wjazdami od ul. Józefa, pomiędzy kasztanami które 
nie będą wycięte (wzorem ul. Mickiewicza na Bydgoskim Przedmieściu). 
Pomiędzy naszymi ogrodzeniami a miejscami parkingowymi wykonanie 
ciągu pieszego ze ścieżką rowerową lub bez. Pozwoli to nam na 
wychodzenie z naszych posesji na chodniki a nie na jezdnię. 
Myślę że proponowane rozwiązanie wiąże się też z mniejszymi kosztami 
całego przedsięwzięcia. 
W załączeniu przesyłam odręczny szkic z propozycją rozwiązania. Proszę 
wybaczyć jakość, ale myślę, że jest on czytelny. 
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3. p. Wojciech Maciejewski 
Uprzejmie proszę o uwzględnienie poniższych uwag w projekcie finalnym 
przebudowy ul. Św. Józefa, a dotyczącym możliwości wyjazdu i wjazdu  
na posesje Św. Józefa 61 (nr działki 677). W celu zobrazowania 
poniższych uwag, załączam mapkę ilustrującą te uwagi. 
I) Chcąc wyjechać tyłem wyjazdem (1) znajdującym się w bezpośrednim 
sąsiedztwie ronda, nieuniknione jest najechanie tyłem samochodu na 
przejście dla pieszych co jest niezgodne z przepisami ruchu, i bardzo 
niebezpieczne. Jedynym wyjściem, moim zdaniem jest przesunięcie 
przejścia dla pieszych przynajmniej o 2m. 
  
II)  W celu wjazdu i wyjazdu w obu kierunkach, wjazdem (2) sugeruję 
przedłużenie wysepki namalować liniami przerywanymi. 
 
 

ODPOWIEDŹ 
Uwaga została przekazana projektantom do dodatkowej analizy.  
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4. p. Krzysztof Dominikowski 
Na konsultacjach jakiś urzędnik długo i dogłębnie udowadniał, że nie da 
się zaprojektować parkingu bezpośrednio przy ulicy Św. Józefa, że trzeba 
budować drogę serwisową i że nie da się zbudować chodnika przy płocie 
szkoły!!!!???  
Domagamy się tak zaprojektować chodnik, aby dzieci bezpiecznie, 
bezpośrednio przy płocie szkoły, mogły dojść do szkoły. 

UWZGLĘDNIONE 
Wzdłuż ogrodzeń będzie chodnik. 

5. p. Joanna Tosik 
Piszę w sprawie koncepcji przebudowy ulic Św. Józefa i Kaszubskiej. 
Niestety, praca nie pozwoliła mi na udział w konsultacjach społecznych, 
ale jako mieszkanka ul. Św. Józefa jestem bardzo zainteresowana tym 
tematem. Nasza ulica ma wyjątkowy charakter, zwłaszcza w końcowym 
odcinku, od ul. Żwirki i Wigury do Szosy Chełmińskiej - jest jedną z 
nielicznych ulic toruńskich, które obsadzone są pięknymi starymi 
kasztanowcami. Aleja kasztanowa nadaje tej części ulicy parkowy klimat. 
Pod drzewami okoliczni mieszkańcy spacerują z psami, dzieci wędrują do i 
ze szkoły, jesienią całe rodziny wybierają się na zbieranie kasztanów, 
spotyka się rowerzystów i biegaczy. Od kiedy zostały usunięte stare tory 
kolejowe, kierowcy dość często wykorzystują pas wzdłuż jezdni jako 
parking oraz dodatkowy pas ruchu, zawłaszczając tę przestrzeń. 
Koncepcja przebudowy przewiduje w tym miejscu ciąg komunikacyjny dla 
rowerów i pieszych oraz miejsca parkingowe. To bardzo dobra 
wiadomość,  mam nadzieję, że znajdzie się tam miejsce na zieleń i relaks, 
a nie wyłącznie pokryty betonem parking.  Warto byłoby zachować ten 
rekreacyjno-parkowy pas wzdłuż ulicy, a przede wszystkim unikalną w 
skali miasta kasztanową aleję. Miasto powinno się składać nie tylko z 
jezdni i parkingów, ale też z miejsc przyjaznych mieszkańcom, w których 
przyjemnie jest przebywać. 

ODPOWIEDŹ 
W kwestii lokalizacji parkingów wzdłuż ul. Św. Józefa oraz ew. wycinki 
drzew opinie mieszkańców są podzielone. Obecnie analizowane są 
warianty związane z rozmieszczeniem miejsc parkingowych wzdłuż ul. 
Św. Józefa - pomiędzy drzewami. Przeprowadzona zostanie także 
ocena stanu zdrowotnego drzew stojących wzdłuż ulicy.  

6.  p. Krzysztof Dominikowski 
Pomysł wykonania mini ronda na skrzyżowaniu ul Św. Józefa i Żwirki i 
Wigury Jest w opinii mojego otoczenia kompletnie nietrafiony. 
Małe ronda sprawdzają się gdzieś wewnątrz osiedla przy bardzo małym 

NIEUWZGLĘDNIONE 
Małe rondo jest jednym z najbezpieczniejszych typów skrzyżowania, 
zapewniającym przejazd każdego typu pojazdu i dużą przepustowość 
przy równomiernym obciążeniu każdego z wlotów. Przejezdna wyspa 
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ruchu, ale tutaj występuje ruch o dużym natężeniu plus karetki i kilka linii 
autobusowych. Tutaj ronda nie może być! 
Przychylamy się do wniosku Pani dyrektor szkoły i innych pań, by 
pozostawić tu sterowanie światłami. 
2) Propozycja postawienia szykan na ulicy Kaszubskiej należy również 
ocenić bardzo negatywnie.  
Wystarczy przypomnieć eksperymenty MZD wstawianiu zapór 
przeciwczołgowych na ulicy Osiedlowej, które kompletnie 
skompromitowały MZD, dla mieszkańców były koszmarem, i 
zmarnowano pewne pieniądze. 
 Popieram wykonanie zwykłej ulicy odsuniętej od posesji o chodnik dla 
pieszych. 
Jeżeli planowane jest zorganizowanie węzła przesiadkowego na pętli 
przy szpitalu to należy wymusić by wszystkie linie autobusowe z okolicy 
miały tutaj swoje przystanki. Tworzenie dodatkowych przystanków na ul 
Św. Józefa jest bez sensu. 

środkowa zapewnia szybki przejazd karetek. 
 
NIEUWZGLĘDNIONE 
Projekt zakłada aktywne przejścia dla pieszych. W ocenie 
projektantów jest to rozwiązanie bezpieczne. Zgodnie z prośbą 
mieszkańców zostaną zatrudnione dodatkowe osoby nadzorujące 
przechodzenie uczniów przez przejście (agatki). 
 
UWZGLĘDNIONE 
Szykany na ul. Kaszubskiej nie będą projektowane. 
 
UWZGLĘDNIONE 
Od strony posesji będzie zaprojektowany chodnik dla pieszych. 
 
UWZGLĘDNIONE 
Przystanek autobusowy na ul. Św. Józefa zostanie zlikwidowany. 
Kwestia skierowania wszystkich linii przejeżdżających przez to 
skrzyżowanie na węzeł będzie analizowana.  

7.  p. Krzysztof Dominikowski 
Skrzyżowanie ul. Osiedlowej na Św. Józefa jest bardzo niebezpieczne  i 
oczywiście nie zgodne z rozporządzenie ministra transportu i gospodarki 
morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, 
poz. 430). 
Przypominam, iż powyższe rozporządzenie jednoznacznie określa jakie 
widoczności należy zapewnić uczestnikom ruchu na skrzyżowaniu. 
Należy również pamiętać, iż ulica Osiedlowa jest ulicą zbiorczą 
zapewniającą główny dojazd do posesji Osiedla św. Józefa o osiedla 
Brzezina, to jest kilku tysięcy mieszkańców! 

UWZGLĘDNIONE 
W dniu 10 stycznia br. na posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa 
i Organizacji Ruchu Drogowego zaopiniowano pozytywnie montaż 
lustra.  
Powyższe rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego dla 
pojazdów wyjeżdzających z ul. Osiedlowej i  zostanie wykonane przez 
Miejski Zarząd Dróg w I kwartale 2017 r. 

8. p. Jakub Różański 
Jestem mieszkańcem okolicy i codziennie jeżdżę Św. Józefa do pracy. 
Problem tkwi w braku organizacji ruchu i parkingów związanej z 

ODPOWIEDŹ 
Dojazd pojazdów ciężkich do szpitala będzie się odbywał od ul. 
Grunwaldzkiej. 
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rozbudową szpitala, więc rozwiązaniem na pewno nie jest równoległa 
rozbudowa dróg, które zostały najbardziej tą budową obciążone. W 
okolicy mamy największą szkołę podstawową i trzeba dbać o 
bezpieczeństwo, tym bardziej po tym, co stało się na Szosie Chełmińskiej. 
Jedynym rozwiązaniem jest rozpoczęcie inwestycji na Św. Józefa dopiero 
po zakończeniu prac przy rozbudowie szpitala. 

W planach szpitala jest wybudowanie parkingu na 300 miejsc 
postojowych do października 2017 r., na 2018 r. jest planowana 
przebudowa ul. Św. Józefa.  

9.  p. Magda Dwojacka 
Mieszkam w okolicy, gdzie ma rozpocząć się rozbudowa. 
Byłam obecna na konsultacjach i obserwując uwagi mieszkańców, nie 
trudno jest zauważyć, że wszystko kręci się wokół jednego: Rozbudowa 
Szpitala. 
Nie można prowadzić równolegle powyższej rozbudowy oraz budowy 
dróg, które zostały najbardziej w związku z tym obciążone. 
Moim zdaniem rozbudowa Św. Józefa powinna rozpocząć się po 
zakończeniu budowy szpitala. 

ODPOWIEDŹ 
Dojazd pojazdów ciężkich do szpitala będzie się odbywał od ul. 
Grunwaldzkiej. 
W planach szpitala jest wybudowanie parkingu na 300 miejsc 
postojowych do października 2017 r., na 2018 r. jest planowana 
przebudowa ul. Św. Józefa. 

10. p. Wiesław Materna, Kierownik Administracji Osiedli Lelewela i Kołłątaja 
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu  
Działając w imieniu i z upoważnienia mieszkańców budynków przy ulicach 
Św. Józefa 72 i Hurynowicz 9, którymi zarządza Młodzieżowa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Toruniu, chciałbym przedłożyć poniższy postulat.  
W obecnej koncepcji, mieszkańcy wychodzący z posesji przy ulicy Św. 
Józefa 72 najpierw muszą pokonać drogę manewrową - dojazdową do 
projektowanych miejsc postojowych. W opinii naszych mieszkańców 
wskazane by było aby przy granicy naszej posesji najpierw był pas zieleni 
(trawnik), szerokości ok. 50 cm, dalej chodnik oddzielony wysokim 
krawężnikiem od drogi dojazdowej do miejsc postojowych, następnie 
miejsca postojowe a przy kasztanach ścieżka rowerowa.  
Takie rozwiązanie jest obecnie preferowane przez naszych mieszkańców.   

UWZGLĘDNIONE 
Wzdłuż ogrodzeń będzie zaprojektowany chodnik. 

11. p. Jerzy Polak 
W związku z planowanymi zmianami zagospodarowania terenów 
granicznych tj. ulicy Kaszubskiej wnoszę swoje uwagi. 
Działka nr (..) o powierzchni 130 m2 częściowo zadrzewiona należy do 

ODPOWIEDŹ 
Działka w obrębie 36 przy ul. Kaszubskiej została w koncepcji 
przewidziana pod budowę układu drogowego ze względu na chęć 
zagospodarowania pasa po zachodniej stronie ul. Kaszubskiej w 
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mnie. W projekcie została ona wykorzystana do celów miejskich bez 
mojej zgody. 
Budynek, w którym obecnie mieszkam, ulega powolnemu ciągłemu 
pękaniu. Na ścianach zewnętrznych widoczne są ślady uszkodzenia. 
Nie znam przyczyny tego faktu i obawiam się, czy przy prowadzeniu 
robót drogowych ulicy Kaszubskiej i wprowadzeniu ruchu 
samochodowego ściany zostaną spękane mocniej? 
Proszę o informację, czy naruszone zostaną 53 drzewa sosnowe 
zasadzone przeze mnie 15 lat temu wzdłuż dawnego torowiska 
kolejowego. 
Będąc zaniepokojonym wzmożonym natężeniem hałasu po 
wybudowaniu trasy dojazdowej do szpitala czy będę odizolowany 
ekranami akustycznymi? Nabywając nieruchomość na początku lat 
90-tych usytuowałem budynek od strony Józefa, aby z tyłu uzyskać 
teren rekreacyjny. Dojazd karetek pogotowia na sygnale i dodatkowy 
ruch mogą zakłócać mój spokój. 
Proszę o ustosunkowanie się do mojego pisma i przesłanie 
odpowiedzi na maila lub listownie na wskazany adres. 

ramach przebudowy tej ulicy. „Zajęcie” działki planowane było w 
ramach pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej i wypłaty odszkodowania za nabycie przedmiotowej 
nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych. Zwrócono się do projektantów o przeanalizowanie 
możliwości nieingerowania w przedmiotową działkę.  

W ramach opracowania dokumentacji projektowej biuro projektowe 
jest zobowiązane przeprowadzić badania geotechniczne i dostosować 
projektowane rozwiązania konstrukcyjne elementów drogi do 
wyników tych badań – warunków podłoża gruntowego. 

Projektant dołoży starań, aby przy przebudowie ul. Kaszubskiej 
możliwie ograniczyć zakres wycinek drzew. 

Nie jest planowana budowa ekranów akustycznych zarówno do 
strony ul. Kaszubskiej jak  i od strony ul. Św. Józefa w ramach 
przedmiotowej inwestycji. 

Główny dojazd karetek do szpitala przewidziany jest od planowanego 
do realizacji dalszego odcinka Trasy Średnicowej Północnej (pomiędzy 
ul. Szosa Chełmińska a ul. Szosa Okrężna). 

12. p. Elżbieta Koblańska 
W nawiązaniu do konsultacji, które odbyły się 14 grudnia br. w sprawie 
przebudowy ul. Św. Józefa i ul. Kaszubskiej, wnosimy o budowę 
dodatkowych miejsc parkingowych (poza wrysowanymi już w projekcie), 
które będą zabezpieczać miejsca parkingowe zarówno dla mieszkańców 
ul. Kaszubskiej, ale też dla innych samochodów/osób udających się do 
pobliskich szkół (Szkoła Podstawowa nr 5, Ekonomik i inne okoliczne) i 
szpitala, który za chwilę będzie mocno rozbudowany. Projektowane 
parkingi, które wskazali Państwo przy aktualnej bramie wjazdowej do 
szpitala na Bielanach będą prawdopodobnie niewystarczające dla obsługi 
samego szpitala. Niewątpliwie zdają sobie Państwo sprawę z wielkości tej 

UWZGLĘDNIONE  
Wzdłuż ul. Kaszubskiej powstaną miejsca postojowe równoległe 
zamiast pasa zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem. 
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inwestycji i tym samym zwiększonej liczby pacjentów i osób 
odwiedzających, które korzystać będą z okolicznych parkingów. 
Obawiamy się, że ulica Kaszubska po przebudowie zgodnej z aktualnym 
projektem będzie wyglądała tak samo jak teraz i tak jak niestety 
wyglądają ulice znajdujące się w pobliżu: Wodociągowa, Borowiacka. 
Jeden pas ruchu tych ulic jest całkowicie zablokowany przez zaparkowane 
samochody, co utrudnia ruch samochodowy, rodzi konflikty między 
kierowcami i jest niebezpieczne, również dla przechodniów (dużo dzieci i 
młodzieży) i rowerzystów. Rozumiemy, że trudno wybudować parkingi 
przy ulicach, które powstały 40 lat temu, ale prosimy o rozważenie zmian 
w projekcie przy projektowaniu nowej ulicy Kaszubskiej. Uważamy, że 
można wrysować/wybudować dodatkowe miejsca parkingowe w 
miejscach projektowanego terenu zielonego. 
Jednocześnie prosimy o analizę szerokości chodnika, który został 
zaprojektowany wzdłuż ulicy Kaszubskiej. Obawiamy się, iż samochód 
zaparkowany przed posesją będzie blokował przejście pieszych 
chodnikiem. Przyjeżdżając do domu "na chwilę" nie wjeżdża się do 
garażu, tylko parkuje się auto pod domem. Zdarzają się różne sytuacje 
(przywożenie i odwożenie dzieci na rehabilitację i zajęcia dodatkowe, 
transport mieszkańców starszych i niedołężnych). Gdzie to auto, które 
wyjedzie z garażu będzie mogło być zaparkowane? Ponadto wyjeżdżając z 
garaży podziemnych, dla bezpieczeństwa przechodniów należałoby 
zachować odstęp od wyjeżdżającego z garażu samochodu. Przy wyjeździe 
z posesji na jednym poziomie z ulicą często widoczność jest mocno 
ograniczona, a co w sytuacji garażu podziemnego? 

13. p. Krzysztof Koblański 
Zwracam się do Państwa jako mieszkaniec ulicy Kaszubskiej 
zamieszkujący pod numerem 6a w związku z przeprowadzonym 
spotkaniem konsultacyjnym dotyczącym przebudowy ulicy Kaszubskiej. 
Przed spotkaniem konsultacyjnym w szkole nr 5 odbyłem rozmowy z 
moimi sąsiadami mieszkającymi na posesjach znajdujących się w kierunku 
ulicy Grunwaldzkiej i doszliśmy do jednolitych wniosków w zakresie 

UWZGLĘDNIONE 
Wzdłuż ul. Kaszubskiej powstaną miejsca postojowe równoległe 
zamiast pasa zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem. 
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przedstawionego projektu. 
Projekt nie uwzględnia realizacji potrzeb mieszkańców ulicy, o czym 
mówiłem również na spotkaniu konsultacyjnym , jednakże chciałby to 
jeszcze raz jednoznacznie wyartykułować. Jako mieszkańcy nie zgadzamy 
się na projektowane rozwiązania które nie uwzględniają możliwości 
parkowania pojazdów przed naszymi posesjami – jak to było 
przedstawione na spotkaniu mieszkańcy mają garaże na posesjach, więc 
nie ma potrzeby parkowania przed posesjami – jest to absurdalne 
stwierdzenie.  
Postulujemy aby: 

   - zaprojektowaną ulicę przenieść na środek w miejscu pasa zieleni albo 
przynajmniej odsunąć ją od posesji najdalej jak to możliwe gdyż 
chociażby z uwagi na bezpieczeństwo nie wyobrażamy sobie, aby 
wyjeżdżać samochodami bezpośrednio na chodnik po którym chodzą 
piesi, przecież można zaprojektować np. pas zieleni bezpośrednio przy 
płotach i odsunąć w ten sposób chodnik, 

- zaprojektować ulicę tak abyśmy mogli parkować samochodami przed 
naszymi nieruchomościami lub w ich pobliżu co jest możliwe mając na 
uwadze jak szeroki jest pas do zagospodarowania, (gdzie mają 
zaparkować osoby które  np. odwiedzają mieszkańców, dowożą przesyłki, 
mieszkańcy którzy stają wypakować zakupy, zabrać dzieci na zajęcia) 

Są to dwa najistotniejsze postulaty, których realizacja jest możliwa biorąc pod 
uwagę fakt jak szerokim pasem do wykorzystania w tym celu 
dysponujemy przy ulicy Kaszubskiej. W naszym wypadku nie jesteśmy 
ograniczeni wąskim pasem pomiędzy budynkami, tak więc z naszego 
punktu widzenia jego wykorzystanie powinno być tak zaprojektowane 
aby spełniało zamierzenia  miasta a z drugiej strony uwzględniało interes 
mieszkańców. Proszę o przesyłanie informacji co do dalszej procedury 
związanej z planowaniem przebudowy ulicy Kaszubskiej na mój adres 
mailowy jak również oczekuję zgodnie z Państwa zapewnieniami 
kolejnego spotkania konsultacyjnego w lutym 2017 r. po wprowadzeniu 
korekt do pierwotnego projektu. 
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14 p. Karol Różański: 
Według mnie problem będzie tkwił w zorganizowaniu ruchu.  
Nie da się zorganizować rozbudowy drogi, która jest najbardziej 
obciążona rozbudową szpitala. Wniosek: Jedyne co można zrobić, to nie 
doprowadzić do równoległości tych przedsięwzięć. Rozbudowa Św. Józefa 
powinna rozpocząć się po zakończeniu inwestycji na szpitalu. 

ODPOWIEDŹ 
Dojazd pojazdów ciężkich do szpitala będzie się odbywał od ul. 
Grunwaldzkiej. 
W planach szpitala jest wybudowanie parkingu na 300 miejsc 
postojowych do października 2017 r., na 2018 r. jest planowana 
przebudowa ul. Św. Józefa. 
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15. p. Karol Miliszewski, członek Rady Okręgu Chełmińskie 
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ODPOWIEDŹ 
Ulica Wodociągowa będzie przebudowywana w późniejszym terminie.  
 
Po przebudowie ulicy Szosa Chełmińska nie będzie lewoskrętu w ul. Wodociągową. Ponadto 
planowana jest budowa kolejnego odcinka Trasy Średnicowej. Kierowcy będą wybierać wygodniejsze 
drogi dla dojazdu do szpitala, jak i w kierunku zachodnim. 
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... 

16. Pismo Rady Okręgu Chełmińskie 
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Odpowiedź 

Urząd Miasta Torunia podjął współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w sprawie rozbudowy szpitala. Zarządzeniem nr 141 z dnia 18 czerwca 2014 r. 
(zmienionego zarządzeniem nr 397 z dnia 14 grudnia 2016 r. ) Prezydent Miasta Torunia powołał 
Zespół roboczy ds. koordynacji współpracy na rzecz rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.  Odbywają się cykliczne spotkania oraz spotkania robocze, z 
udziałem Prezydenta Miasta Torunia i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
 
Za koordynację budowy okolicznych ulic : Polnej, Szosy Chełmińskiej, Długiej, Św. Józefa , Kaszubskiej, 
Grunwaldzkiej jest odpowiedzialny Miejski Zarząd Dróg w Toruniu.  
 
Koncepcję organizacji ruchu na skrzyżowaniach ulic Św. Józefa z ul. Długą, Żwirki i Wigury oraz 
Kaszubską przygotuje Wydział Gospodarki Komunalnej.  
 
Została zlecona ekspertyza dendrologiczna kasztanowców na ul. Św. Józefa, która zostanie 
uwzględniona w opracowywanej koncepcji.  
W koncepcji będzie wprowadzona zmiana lokalizacji chodnika po stronie zabudowań, po wschodniej 
stronie ul. Św. Józefa.  
 
Uwaga dotycząca zamiany ciągu pieszo-rowerowego na całym odcinku występowania na samodzielny 
chodnik i drogę rowerową zostanie uwzględniona w koncepcji, ruch pieszych i rowerzystów zostanie 
rozdzielony.  
 
Propozycja dotycząca usytuowania wyniesionego przejścia dla pieszych oraz drogi rowerowej przy 
skrzyżowaniu ul. Długiej i ul. Św. Józefa zostanie uwzględniona w koncepcji.  
 
Dla pojazdów włączających się do ruchu będzie zachowany trójkąt widoczności dla prędkości do 30 
km/h.  
 
Planowane jest wyniesienie całego skrzyżowania ul. Kaszubskiej z ul. Wodociągową.  
 
Postulat dotyczący odsunięcia chodnika od jezdni zostanie uwzględniony w koncepcji.  
 
Miejsca postojowe wzdłuż ul. Kaszubskiej zostaną zaprojektowane po stronie zabudowań.  
 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 5 Toruniu 
planowane jest zatrudnienie dodatkowych osób, które będą przeprowadzały uczniów przez przejścia 
dla pieszych. 
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17. Pismo Stowarzyszenia Rowerowy Toruń 
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Odpowiedź 

W możliwym największym zakresie nastąpi rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego w ciągu 
planowanej trasy. 
 
W możliwie największym zakresie zostanie poprawiona geometria trasy w szczególności zaś co do 
poprawa promieni łuków oraz poszerzenie jej do 3,0 m. 
 
Jak wskazał Pan w swoim piśmie, proponowane rozwiązanie skrzyżowania ul. Kaszubskiej z ul. 
Grunwaldzką (w tym przebieg drogi rowerowej w tym obszarze) jest rozwiązaniem tymczasowym. 
Pana uwagi dot. przebiegu docelowego trasy rowerowej i skrzyżowania z Trasą Średnicową Północną 
zostaną przeanalizowane na etapie projektu Trasy Średnicowej. 
 
Planuje się uwzględnić wyniesienie tarczy skrzyżowania ul. Wodociągowej z ul. Kaszubską oraz 
korektę przebiegu drogi rowerowej przez to skrzyżowanie. 

W dniu 2 lutego br. na posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego 
rozpatrzono możliwość wprowadzenia wyniesionych przejść i przejazdów rowerowych na 
skrzyżowaniu ul. Św. Józefa i Żwirki i Wigury. Komisja zaopiniowała negatywnie w/w propozycję, 
ponieważ wyniesione  przejścia i przejazdy rowerowe utrudniają dojazd karetek pogotowia do 
szpitala.  

W możliwym zakresie dokonamy korekty łuku drogi rowerowej w przebiegu przez skrzyżowanie z ul. 
Długą. 

Ciągłość nawierzchni oraz niwelety drogi rowerowej na zjazdach z ul. Św. Józefa zostanie zapewniona 
– zgodnie z przedstawioną koncepcją podczas spotkania w ramach konsultacji społecznych. 
 
Ze względu na wskazane podczas spotkania wnioski mieszkańców, co do ograniczenia miejsc 
postojowych i jednoczesne przeprowadzenie chodnika po stronie zabudowań wielorodzinnych 
(wschodniej) na odcinku od ul. Długiej do zjazdu do firmy „Mentor” zostanie zmieniony układ miejsc 
postojowych i ciągu pieszo-rowerowego. W szczególności zaś zostanie rozdzielony ruch pieszych od 
ruchu rowerowego.  
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Podsumowanie 
 

 
Przeprowadzony proces konsultacji społecznych umożliwił 
mieszkańcom wyrażenie własnych opinii i propozycji w zakresie  
przygotowanej przez projektantów koncepcji przebudowy 
ul. Św. Józefa i ul. Kaszubskiej. W trakcie procesu konsultacyjnego 
pojawiło się wiele uwag, z których większość została uwzględniona 
w kolejnym wariancie koncepcji.  
 
Zgodnie z postulatami mieszkańców w koncepcji zaplanowano 
miejsca postojowe po wschodniej stronie ul. Kaszubskiej, po stronie 
zabudowań. Odstąpiono od zamierzeń dotyczących zajęcia działki 
jednego z mieszkańców na cele pasa drogowego przy 
ul. Kaszubskiej. Skrzyżowanie ul. Wodociągowej z ul. Kaszubską 
zaprojektowano jako wyniesione i zmieniono geometrię przejść dla 
pieszych oraz drogi rowerowej przez to skrzyżowanie. Zlikwidowano 
przystanki autobusowe na odcinku ul. Św. Józefa od ul. Szosa 
Chełmińska do ul. Żwirki i Wigury.  
 
Aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, zmieniono ciąg pieszo-
rowerowy na chodnik i drogę rowerową po stronie wschodniej na 
odcinku ul. Św. Józefa od ul. Długiej do ul. Szosa Chełmińska. 
Zrezygnowano z budowy drogi manewrowej od strony posesji 
wzdłuż ul. Św. Józefa. W zamian, przy ogrodzeniu posesji będzie 
zaprojektowanych i wybudowany chodnik - zgodnie z propozycją 
mieszkańców. 
 
Kwestią, która wymaga dalszej szczegółowej analizy jest wycinka 
drzew wzdłuż ul. Św. Józefa. Drzewa te zdaniem niektórych 
mieszkańców stanowią zagrożenie dla osób korzystających z tej 
drogi. Zdaniem innych nie powinny być wycinane. Analizując 
wszystkie zgłoszone uwagi i opinie w sprawie przebudowy 
ul. Św. Józefa i ul. Kaszubskiej należy zaznaczyć, iż w trakcie procesu 
konsultacyjnego w niewielkim zakresie pojawiały się uwagi 
dotyczące konieczności zachowania alei kasztanowej. Jedna 
z mieszkanek wskazała, iż warto zachować ten „rekreacyjno-
parkowy pas zieleni”, podkreślając jednocześnie jego unikalny 
charakter. Warto dodać, że z wielu spotkań konsultacyjnych, debat 
i rozmów z mieszkańcami wynika, że drzewa w naszym mieście 
stanowią dla torunian niezwykle ważny element krajobrazu terenów 
zurbanizowanych i jednocześnie krajobrazu kulturowego naszego 
miasta. W czasie konsultacji dot. ul. Św. Józefa mieszkańcy 
przedkładali jednak bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły 
i gotowi byli ponieść w imię tego bezpieczeństwa koszty społeczne 
związane z wycinka drzew zrekompensowaną nowymi 
nasadzeniami. Zlecona analiza dendrologiczna wskaże, w jakim 
stanie są kasztanowce usytuowane przy ul. Św. Józefa. Ocena 
ekspertów będzie dla władz miasta podstawą do podjęcia decyzji 
w tej sprawie.  
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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 
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Załącznik  nr 1  
Informacje w mediach lokalnych 

Strona internetowa www.torun.pl, 5 grudnia 2016 r.  
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Cały tekst: 

Ruszają konsultacje w sprawie koncepcji przebudowy ul. Św. Józefa i ul. Kaszubskiej. Opinie 
przesyłać można do 20 grudnia, spotkanie konsultacyjne odbędzie się 14 grudnia. Gotowa jest 
propozycja rozwiązań drogowych, przygotowana na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg dla obszaru 
ul. św. Józefa  na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, 
budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Kaszubskiej i 
przebudową ul. Kaszubskiej.  

Na obszarze planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
przyjęty uchwałą nr 63/15 Rady Miasta Torunia z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Szosa Chełmińska, 
Żwirki i Wigury oraz Św. Józefa. Założenia tego planu zostały uwzględnione w koncepcji. 
W ramach zadania planowane są: 
- rozbudowa jezdni ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową 
chodników i dróg rowerowych, 
- przebudowa skrzyżowania ul. Św. Józefa z ul. Żwirki i Wigury, 
- budowa skrzyżowania ul. Św. Józefa z ul. Wodociągową i ul. Kaszubską, 
- przebudowa ul. Kaszubskiej (przebudowa jezdni wraz z budową chodnika i drogi rowerowej), 
- budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej poprzez ul. Kaszubską wzdłuż ul. Św. 
Józefa do ul. Szosa Chełmińska, 
- budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Św. Józefa po stronie zabudowy wielorodzinnej (na odcinku 
od ul. Osiedlowej w stronę północną), 
- budowa miejsc postojowych w sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego, 
- przebudowa miejsca przesiadkowego w okolicach Szpitala Wojewódzkiego, 
- budowa kanalizacji deszczowej, 
- budowa i przebudowa oświetlenia drogowego. 
Spotkanie, podczas którego mieszkańcy będą mogli zadać pytania i rozwiać wątpliwości związane z 
koncepcją przebudowy ul. Św. Józefa i ul. Kaszubskiej odbędzie się 14 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 
17.00 w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Żwirki i Wigury 1. 
Do dyspozycji mieszkańców, którzy nie mogą pojawić się na spotkaniu pozostaje adres 
mailowy: konsultacje@um.torun.pl. Opinie przesyłać można do 20 grudnia.  
Do pobrania: Koncepcja przebudowy ul. Św. Józefa i ul. Kaszubskiej: część 1 i część 2. 

Data publikacji: 2016-12-05 
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Portal www.ddtorun.pl, 6 grudnia 2016 r.  
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Portal www.torun.wyborcza.pl, 6 grudnia 2016 r.  
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Portal www.orbitorun.pl, 6 grudnia 2016 r. 

 

Nasze Miasto Toruń, 8 grudnia 2016 r.  
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Gazeta Wyborcza, 8 grudnia 2016 r. 
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Nowości, 9 grudnia 2016 r.  
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Nowości, 9 grudnia 2016 r.  
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Portal Facebook, fanpage Mój Toruń, 12 grudnia 2016 r.  
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Gazeta Pomorska, 14 grudnia 2016 r.  
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Tylko Toruń, 16 grudnia 2016 r.  
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