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Termin 
 

 
6 – 25 października 2021 r.  

  
Liczba 
uczestników 
 

 
ok. 60 osób wzięło udział w spotkaniu konsultacyjnym, 24 osoby 
zgłosiły uwagi drogą mailową 
 
 

  
Organizatorzy 
 
 
 
 
 
Przedmiot 
konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy 
merytorycznej z Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz Miejskim 
Zarządem Dróg 
 
    
Urząd Miasta planuje remont ulicy Bydgoskiej, na odcinku od 
ul. Reja do ul. Chopina, w części drogowej. Przed podjęciem 
prac projektowych chcieliśmy  porozmawiać z mieszkańcami, 
jak ta ulica powinna wyglądać w przyszłości. Przygotowanie 
projektu będzie musiało opierać się na kilku podstawowych 
założeniach, a są to: 

 wytyczne konserwatorskie - ul. Bydgoska znajduje się w 
obszarze objętym ochroną Miejskiego, ale także 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i w związku z 
tym każda inwestycja na tym terenie wymaga uzyskania 
wytycznych i dokonania odpowiednich uzgodnień. 
Wytyczne zawsze w sposób istotny wpływają na 
możliwości dalszego działania i na sposób myślenia o 
projektowaniu przestrzeni. 

 przepisy dotyczące projektowania dróg - określające 
wszystkie parametry drogi, m.in. jezdni, chodników, 
ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, przejść dla 
pieszych, oznakowania, itd. 

 już zebrane opinie i propozycje mieszkańców w zakresie 
organizacji ruchu – w kwietniu 2021 r. miasto zaprosiło 
torunian do składania uwag i propozycji związanych z 
projektem organizacji ruchu. W wyniku tego działania 
opracowana wcześniej koncepcja organizacji ruchu (dla 
zadania dotyczącego modernizacji torowiska wzdłuż ul. 
Bydgoskiej, na odcinku od ul. Reja do ul. Chopina, 
realizowanego w ramach projekty BiT City 2), uległa 
zasadniczym zmianom, które w ogromnym stopniu 
uwzględniają złożone przez mieszkańców propozycje. 
Zastosowano wyniesione przejścia dla pieszych lub 
przejścia i przejazdy dla rowerzystów jako alternatywę 
dla sygnalizacji. W celu zwiększenia widoczności i 
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bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na 
części skrzyżowań zaproponowano wprowadzenie 
odgięć toru jazdy oraz obszarów wyłączonych z 
parkowania na ul. Bydgoskiej. Pod uwagę wzięto także 
część propozycji sformułowanych podczas spotkań on-
line zorganizowanych przez zainteresowane tematem 
organizacje społeczne działające na terenie 
Bydgoskiego.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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, www.bip.torun.pl 
 informacje przesłane Radzie Okręgu Bydgoskie, organizacjom 

pozarządowym oraz radnym  Miasta Torunia 
 ulotki przekazane mieszkańcom ul. Bydgoskiej i ulic 

w bezpośrednim sąsiedztwie 
 plakaty w miejscach użyteczności publicznej 
 informacje w mediach lokalnych 

 
 
 
 
Harmonogram konsultacji społecznych  
- 6 października 2021 r. - początek konsultacji społecznych 
- 6 – 25 października  2021 r.- zgłaszanie uwag drogą  
elektroniczną 
- 16 października 2021 r. – otwarte spotkanie z mieszkańcami oraz 

spacer badawczy w trzech grupach  
- 25 października 2021 r.  - zakończenie konsultacji społecznych 
 
 
Spotkanie z mieszkańcami 
 16 października w Centrum Targowym PARK  odbyło się otwarte 
spotkanie dla mieszkańców w sprawie remontu ul. Bydgoskiej.  
W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób.  
 
W pierwszej części spotkania dyrektor MZD przedstawił wstępne 
założenia projektowe, które zostały opracowane z uwzględnieniem 
działań partycypacyjnych prowadzonych w przedmiocie konsultacji w 
połowie 2021 r.: uwag zgłaszanych przez mieszkańców na zaproszenie 
prezydenta Torunia; propozycji wypracowanych podczas spotkań i 
warsztatów on-line organizowanych przez stronę społeczną. 
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Omówione zostały także uwarunkowania techniczne, formalne 
i konserwatorskie (także dotyczące zieleni) związane z planowanym 
działaniem remontowym. 
 

 
 
    Podczas spotkania mieszkańcy przedstawiali swoje opinie i uwagi 
dotyczące remontu ulicy. Zwracano uwagę na konieczność 
ograniczenia prędkości na ul. Bydgoskiej – na skrzyżowaniu z ul. Reja 
auta wjeżdżają z kierunku Bydgoszcz – Toruń  z dużą prędkością, 
widocznością w rejonie skrzyżowań, przebiegiem dróg rowerowych, 
sposobem parkowania. Problemem dla mieszkańców jest parkowanie 
aut w miejscach niedozwolonych, również brak miejsc parkingowych 
na terenie Bydgoskiego Przedmieścia. Pytano o strefę płatnego 
parkowania na Bydgoskim Przedmieściu, o ścieżki rowerowe,  a także  
o miejsca do parkowania rowerów – możliwość ich parkowania 
w pobliżu budynków zlokalizowanych wzdłuż ulicy  Bydgoskiej.  
     
   Pojawiło się kilka wykluczających się wzajemnie opinii, m.in. 
dotyczących ilości miejsc postojowych na ul. Bydgoskiej (część 
zebranych podkreślała, że miejsc jest za dużo, a część, że 
zdecydowanie za mało i miasto powinno zaoferować inne rozwiązanie 
w tym zakresie).  Niektórzy uczestnicy podkreślali, że samochód jest 
niezbędnym elementem funkcjonowania w mieście, część zwracała 
uwagę, że samochody stoją niepotrzebnie przy ulicy i zabierają 
przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Rozbieżności dotyczyły zwykle 
relacji: rower - samochód / rowerzysta - kierowca. 
 
   Mieszkańcy mieli możliwość swobodnej wypowiedzi do mikrofonu, 
a także zapisania swoich uwag na kartkach lub na tablicy typu flip-
chart. Dostępne były wielkoformatowe ortofotomapy terenu oraz 
plansze prezentujące omawiane rozwiązania i uwarunkowania. 
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Spacer badawczy  
    Po spotkaniu  mieszkańcy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w 
spacerze badawczym, podczas którego każdy mógł w terenie wskazać 
zauważone problemy oraz propozycje konkretnych rozwiązań 
drogowych. Poza propozycjami zawartymi w koncepcjach 
omawianych podczas spotkania wnioskowano m.in. o wyznaczenie 
wyniesionych przejść dla pieszych na ulicach prostopadłych do 
ul. Bydgoskiej, przeprowadzenie ścieżki rowerowej wzdłuż obrzeży 
parku kontra  odstąpienie od pomysłu przeprowadzenia ścieżki wzdłuż 
obrzeży parku, rozwiązanie problemu odpadów wielkogabarytowych, 
wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych między 
ul. Kochanowskiego a ul.  Sienkiewicza, nieprzecinanie chodników 
dojazdami do posesji (wizualnie).  
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Koszty 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Konsultacje internetowe 
Do  25 października  2021 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystały 24 osoby oraz jedna 
organizacja pozarządowa.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wynajem Sali – 1 045,00 zł 
Projekt graficzny ulotki i plakatu - 1 230,00 zł 
Druk i kolportaż ulotki – 738,00 zł 
Wydruk plansz – 750,92 zł 
Usługa cateringowa – 1 000,00 zł 
Masa mocująca – 21,01 zł 
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Uwagi 

Dane osobowe oraz fragmenty tekstu wskazujące na autora tekstu zostały zanonimizowane z uwagi na ochronę prywatności osoby fizycznej na 
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (anonimizacji  dokonała Magdalena Kamińska – pracownik Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Informacji) 

Uwagi zgłoszone na spotkaniu w dniu 16 października 2021 r.  

Lp Propozycja/uwaga 

NAWIERZCHNIA 
1. Prosty asfalt zachęca do rozwijania prędkości. Optuję za przywróceniem bruku, ponieważ bruk stosuje się 

w projektowaniu, aby obniżyć prędkość pojazdu, żeby zmniejszać hałas. 

ORGANIZACJA RUCHU 
2. Widzę trzy zasadnicze problemy na Bydgoskim Przedmieściu: problem prędkości, przy czym jest kluczowa 

na początku, kiedy samochody wpadają od strony Bydgoszczy, mijają skrzyżowanie z Reja, odcinek do 
pierwszego przystanku tramwajowego to odcinek krytyczny, samochody ostro hamują, samochody jadące 
z kierunku Bydgoszcz są rozpędzone, zanim samochody wytraca prędkość mija trochę czasu i przejście 
zwalniające byłoby konieczne 
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3. Koncepcja remontu ul. Bydgoskiej nie została ujęta w szerszej perspektywie. Jeżeli wjeżdża się od ul. 
Matejki, od dołu, to jest  w zasadzie jeden pas ruchu, ponieważ wzdłuż całej tej ulicy stoją po prawej 
stronie samochody, nie ma możliwości minięcia się dwóch samochodów, Jeżeli ktokolwiek chce wjechać 
w ulicę Matejki, nie ma możliwości wjazdu, jeśli ktoś czeka na skrzyżowaniu i chce skręcić w prawo.  

4. Ul. Bydgoska to przelotówka, wielu kierowców wybiera tę drogę, aby przebić się z zachodu na wschód, 
zamiast ul. Broniewskiego. Trzeba wyprowadzić ten ruch z Bydgoskiej, bo to wpływa również na stan 
kamienic – na dwóch odcinkach – Kochanowskiego – Reja  oraz Klonowica – Sienkiewicza można odwrócić 
ruch 

5. Narożnik ul. Reja i Bydgoskiej – zwiększenie miejsc parkingowych w tym rejonie to wyłączenie jednego z 
pasów ruchu, to rozwiązałoby problem szybko jadących aut. Rada okręgu wnioskowała o spowalniacz 
prędkości na Szosie Bydgoskiej, ale okazało się to niemożliwe z uwagi na fakt, że Szosa Bydgoska to droga 
wojewódzka. Ale może alternatywnym pomysłem byłoby zainstalowanie tam fotoradaru? 

PARKOWANIE 
6. Trzecia rzecz to kwestia parkowania – w okresie letnim park jest licznie odwiedzany, ludzie przyjeżdżają 

samochodami, jeżeli jest planowane zmniejszenie liczby miejsc postojowych, to oczekiwałbym czegoś w 
zamian. 
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7. Trzeba zostawić parkowanie skośne, bo generuje więcej miejsc.  

 
8. Mieszkam przy ul. Krasińskiego, niedaleko Urzędu Wojewódzkiego, Szpitala zakaźnego, UMK, tam nie ma 

parkingów dla pracowników i studentów, gdzie mieszkańcy mają parkować? Nie mają gdzie, dlatego 
parkują na pasach zieleni. 

9. Na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Sienkiewicza jest 149 lokali mieszkalnych na około 150 miejsc 
postojowych plus kilkadziesiąt miejsc na podwórzach, a więc mamy około 200 miejsc na 150 lokali 
mieszkalnych. Na dwa lokale mieszkalne przypada mniej niż jeden samochód. Mamy do czynienia z 
nadwyżką miejsc postojowych. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy dążyć do 
zmniejszenia ilości samochodów.   Jestem mieszkańcem tego miasta i nie chciałbym, aby moje miasto 
było przechowalnią dla samochodów. 

10. Ograniczanie miejsc postojowych jest w porządku, ale jeśli ktoś pracuje wykorzystując do tego samochód, 
to musi gdzieś ten samochód zostawić, nie ma możliwości wynajęcia garażu, ponieważ nie ma tam 
wolnych miejsc. 

11. Ile miejsc parkingowych zostanie zabranych? W jaki sposób zostaną one zrekompensowane dla 
mieszkańców, osób odwiedzających park i urzędy? 

12. Dlaczego parking przy budynku Centrum Targowym PARK nie jest otwarty codziennie? To potężny teren 
parkingowy, który nie jest wykorzystywany na co dzień 

13. Dlaczego parkingi położone przy szpitalu, UMK, urzędach, na tyłach urzędu, na tyłach szpitala zakaźnego 
są parkingi, pozamykane, które nie są wykorzystywane na co dzień przez tych pracowników? 
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14. Kiedy będzie wprowadzona strefa płatnego parkowania? Rozumiem, że wówczas płatne parkowanie 
będzie dla osób odwiedzających, a mieszkańcy będą inaczej potraktowani.  

15. Jeśli jest planowany parking przy schronisku, to proszę o informacje, jaka jest odległość od parkingu przy 
Centrum Parkowym PARK do nowych planowanych miejsc parkingowych 

16. Czy miasto konsultowało budowę parkingu przy parku z radą okręgu? Rada okręgu otrzymuje co roku 
propozycje planowanych inwestycji i takiej sobie nie przypominam. Już jest potężny teren dostosowany 
do parkowania samochodów, który jest niewykorzystywany, więc po co w odległości 200 m planować 
kolejny. 

17. Brak miejsc parkingowych na ul. Bydgoskiej to mit, jeżdżę czasem samochodem i nigdy nie miałem 
problemu z zaparkowaniem, niekoniecznie w okolicy domu, ale w odległości 100-150 m można znaleźć 
miejsce, miejsca parkingowe są na ul. Bydgoskiej, na wysokości Bydgoskiej 50-52, na wysokości ul. 
Przybyszewskiego, przy koszarach, 

18. Nie ma w mieście bezpiecznych parkingów rowerowych 

19. Drzewa przy ul. Bydgoskiej uszkadzają samochody parkujące w ich pobliżu. Popieram zwężenie ulicy, 
najchętniej pozbyłbym się samochodów ale jest to nierealne, bo mieszkańcy musza się jakoś poruszać i 
muszą jakoś parkować. Ale samochody zasłaniają skrzyżowania, przejścia dla pieszych. Problem 
parkowania, z uwagi na wzrastającą liczbę samochodów, czy nam się to podoba czy nie, będzie sie 
pogłębiał. Miasto nie może stosować metody kija, zabierać i nie oferować niczego w zamian. 

20. Parking przy schronisku to może być parking dla ludzi, którzy przyjeżdżają do parku, ale nie dla 
mieszkańców. Nie ma co rozważać o zmniejszeniu ilości miejsc parkingowych, bo nawet jeśli byśmy je 
zmniejszyli to i tak samochodów nie będzie mniej , tylko więcej. W mojej kamienicy jest 6 lokali i 5 
samochodów, gdy podrosną dzieci, będzie jeszcze więcej. Dotychczasowe parkowanie skośne było 
najlepsze 
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21. Na Bydgoskim Przedmieściu jest za dużo samochodów, jest za duży ruch tranzytowy, za mało miejsc 
parkingowych w stosunku do ilości samochodów, Jakie jest remedium miasta na to, aby zmniejszyć ilość 
samochodów i  ruch tranzytowy? 

ŚCIEŻKI ROWEROWE 
22. Druga kwestia to kwestia ciągów rowerowych, cieszę się, że ścieżki zostały zaplanowane. Podoba mi się 

przebieg ścieżki równolegle do linii tramwajowej od strony parku, jest to właściwe miejsce, to nie musi 
być wyasfaltowana ścieżki, bo dla rowerzysty wyasfaltowana ścieżka nie zawsze jest ścieżką lepszą, jeśli 
nie jest dobrze utwardzona, to, również spełnia swoją funkcję.  

23. Często korzystam z parku i mama pytanie o DDR… jakie będzie dojście do kontrapasa na ul. Reja? 

24. Na odcinku ul. Bydgoskiej od Sienkiewicza do Kochanowskiego brak drogi rowerowej, to odcinek, po 
którym po chodniku  poruszają się zarówno piesi jak i rowerzyści i użytkownicy hulajnóg. Droga 
rowerowa, która miałaby biec drugą stroną, za jezdnią  przy torach , nie rozwiązuje problemu dojazdu do 
posesji od nr 80 do 100. Więcej ludzi tam mieszkających użytkuje rowery niż jeździ samochodem. Te 
osoby nie mają gdzie się zatrzymać, nie ma miejsc dla rowerów, a rower zajmuje 10 razy mniej miejsca 
niż samochód. Jest możliwe wykonanie drogi rowerowej, która będzie funkcjonalna i bezpieczna. 

25. Największym problemem na Bydgoskiej jest parkowanie. Nie rozumiem pomysłu, aby jeszcze ograniczać 
ulicę, żeby zrobić ścieżkę rowerową. Na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Przybyszewskiego jest idealne 
miejsce na ścieżkę rowerową. 
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26. Na odcinku między Reja a Sienkiewicza rowerzyści jeżdżą chodnikiem, ponieważ ten typ jazdy gwarantuje 
dojazd do posesji, lokalizacja drogi rowerowej parku, na pasie między torowiskiem a jezdnią nie zapewnia 
dojazdu do posesji, a rower jest pełnosprawnym środkiem transportu w mieście. Budowa drogi 
rowerowej w parku nie poprawi warunku ruchu rowerowego, rowerzyści będą dalej jeździć chodnikiem i 
będzie to powodować konflikty z pieszymi, droga rowerowa powinna być na jezdni, bo gwarantuje lepszą 
obsługę ruchu rowerowego 

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 

27. Bezpieczeństwo na ul. Bydgoskiej jest demonizowane, nie przypominam sobie jakichkolwiek wypadków. 
Wyniesione przejścia nie są aż tak istotne – ważne żeby były pomalowane, oznakowane. 

28. Ile jest wyniesionych przejść? Konserwator proponuje ograniczenie ich ilości, a z moich wyliczeń wynika, 
że będzie 6 albo 7 na 8 skrzyżowań 
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29. Skrzyżowanie ul. Konopnickiej z ul. Bydgoską – dlaczego jest tam zrobione przejście dla pieszych od 
strony starego miasta? To przejście jest  często wykorzystywane przez mieszkańców. Proszę o 
zachowanie tego przejścia dla pieszych. 

30. Dużo przejść ma być zlikwidowanych bez analizy, jaką rolę pełnią. Niektóre z tych przejść są ważne w 
weekendy. Przejście pomiędzy Sienkiewicza a Klonowica, które jest likwidowane, prowadzi do kościoła. 
Można to przejście zorganizować w taki sposób, aby motorniczy widzieli pieszych i piesi widzieli tramwaj 
odpowiednio wcześniej, trzeba zapewnić dobrą widoczność tego przejścia.  

31. Na ul. Reja nie ma żadnego zaprojektowanego przejścia, ludzie i tak tę jezdnię przekraczają, bo są 
wydeptane ścieżki, w takich miejscach bezpieczeństwo ludzi jest zagrożone. Natura ludzka wskazuje, że 
jeśli człowiek ma długa drogę do przejścia, będzie ją skracał, Jeśli drogi dla ludzi będą krótsze, 
wygodniejsze, bezpieczniejsze, to mniej ludzi będzie miało potrzebę jeżdżenia samochodem . Jeśli 
przedsiębiorstwo transportu zbiorowego zajmuje się sprzedażą paliwa, to coś jest nie tak. 

ZIELEŃ 
32. Czy jest możliwe użycie infrastruktury zielonej do zwężeń, zamiast budowania betonowych 

ograniczników? 

33. W jaki sposób zostanie zabezpieczona zieleń? Jeśli będą ograniczane miejsca parkingowe, to w przypadku 
organizacji festiwalu SKYWAY zwiedzający będą parkować na terenach zielonych, przy drzewach, które 
należy zabezpieczyć. 
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34. Na ul. Klonowica, przy wejściu do parku przewróciło się drzewo – było piękne, zielone, ale spróchniałe.  
W parku może wydarzyć się tragedia. Niech uniwersytet zrobi badania drzewostanu na ul. Bydgoskiej 

POZOSTAŁE 
35. Powinniśmy sobie ustalić , jakie są cele tego remontu i jakie zmiany w kategoriach społecznych  

przyniesie ta inwestycja, na ul. Bydgoskiej jest w miarę bezpiecznie, ta przestrzeń jest w miarę przyjazna 
dla mieszkańców. Czy te zmiany przyniosą dodatek jakościowy? Brakuje szeroko pojętych badań 
socjologicznych dotyczących tej części miasta, brakuje konkretnie zdefiniowanych celów i wskazania 
problemów, które chcielibyśmy rozwiązać. W mojej opinii na ul. Bydgoskiej mamy do czynienia z różnymi 
sytuacjami konfliktowymi: posiadacze samochodów – piesi, rowerzyści – piesi – piesi mają obecnie tylko 
2 metry chodnika, przed remontem, kilkanaście lat temu tego chodnika było dużo więcej, w tym 
momencie rodzina z dzieckiem nie jest w stanie komfortowo przejść chodnikiem od Klonowica do 
Konopnickiej, mamy drogę dla rowerów, ale pojawia się refleksja, czy można przełożyć ścieżkę na drugą 
stronę szpalera drzew? 

36. Carsharing – samochody indywidualne przez 95 % czasu stoją zaparkowane, zawalając publiczną 
przestrzeń.  

37. Rozumiem, że ktoś uwielbia jeździć rowerem, ale co to ma wspólnego z posiadaniem przeze mnie 
samochodu i parkowaniem przy ul. Bydgoskiej? Rowerem jeżdżę rekreacyjnie po pracy, a samochodem 
jeżdżę do pracy, aby wyjechać na weekend i jeżeli ktoś woli jeździć rowerem, to nie wtrącam się.  
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Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną 

Lp. Propozycja/uwaga 

NAWIERZCHNIA 
1. Nie można się zgodzić z wytycznymi Miejskiego Konserwatora zabytków w części pozostawienia 

nawierzchni takiej jakiej jest obecnie tj. czerwona kostka granitowa z uwagi:  
a/ na olbrzymi hałas generowany przez p[pojazdy poruszające się po drodze, 
b/ na olbrzymie drgania, które w konsekwencji długotrwałego narażenia okolicznych budynków może w 
konsekwencji pogorszyć ich stan techniczny oraz wpływać na jakość życia mieszkańców.  
Oczywiście jestem gorącym zwolennikiem pozostawienia kostki na ul.  Bydgoskiej (jako chyba ostatniej 
już ulicy z odsłoniętą nawierzchnią – niezalaną asfaltem) aczkolwiek  postuluję o takie zastosowanie 
technologii, żeby zredukować do minimum niekorzystne efekty opisane powyżej – np. poprzez 
zeszlifowanie kostki tworzących kanały  dla kół nałożenie substancji wygładzającej kanały dla kół etc.  

2.  Proszę o rozważenie możliwości zalania kostki brukowej ze względu na duży hałas spowodowany ruchem 
samochodów. 
Asfalt obecnie położony jest do ul. Klonowica i samochody wjeżdżając na kostkę tuż przy naszym 
budynku hałasują. Szczególnie uciążliwe jest to latem , gdy okna są pootwierane na oścież.  

3.  Nawierzchnia: zamian asfaltu na kostkę brukową bardzo obniży standard mieszkania i pracy. Jesteśmy 
przeciwni takiej zmianie. Kostka to straszny hałas.  Kupując lokal kupowałem go świadomie w części przy 
asfalcie. Nie wiem jaka nawierzchnia jest planowana od Kochanowskiego do Sienkiewicza. 

4. Hałas przy ul. Bydgoskiej. Jest on spowodowany szybka jazda samochodów bo nawierzchni kostki 
brukowej. 

5.  Zmiana nawierzchni ulicy na asfaltowa zdecydowanie pomogłaby rozwiązać problem z hałasem 
powodowanym przez ruch pojazdów. 

6. Największym problemem jest olbrzymi hałas powodowany przez bardzo duży ruch samochodowy i 
tramwaje. Ruch samochodów jest spowodowany tranzytem z zachodniego Torunia w kierunku 
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wschodnim na Rubinkowo i południowym na most Piłsudskiego. Kierowcy zamiast trasy W-Z wybierają 
skrót przez Przedmieście Bydgoskie. Brukowana ulica tylko powoduje zwiększony hałas 
 

7. Postulatem odsłonięcia bruku na zaasfaltowanych odcinkach ul. Bydgoskiej, co również przekłada się na 
mniejsze prędkości rozwijane przez użytkowników samochodów. 

8.  Na odcinku od ul. Sienkiewicza od ul. Reja powinien zostać przywrócony bruk.  

9. Jestem zdania, że należy odsłonić bruk na całej długości ulicy Bydgoskiej, od Reja do Klonowica. 
Naturalnie spowolni to ruch aut, co też zmniejszy hałas. Możliwe, że zachęci to kierowców jadących do 
centrum miasta do korzystania z przejazdu ulicą Broniewskiego/Kraszewskiego, co doprowadzi do 
mniejszego natężenia ruchu samochodów na Bydgoskiej. 

10. Proszę o przywrócenie bruku na odcinku ul. Bydgoskiej od Reja do Sienkiewicza. W przypadku chęci 
pozostawienia asfaltu na odcinku od Reja do Sienkiewicza proszę przynajmniej o częściowe zastosowanie 
bruku jako rynsztoki oraz na miejscach postojowych, na wzór ulicy Mickiewicza. Szerokość pasa asfaltu 
powinna być maksymalnie wąska.  

11. Następną kwestią jest utrzymanie historycznej nawierzchni ulicy, która w całości była z kamiennej kostki 
rzędowej. W trakcie eksploatacji czerpano z nawierzchni ulicy jak z „magazynu materiałów" dla różnych innych 
potrzeb miasta (do dziś odcinek ulicy od Sienkiewicza do Klonowica jest asfaltowy! 
Tutaj wielkie oczekiwania mam od służb ochrony zabytków, gdyż teren inwestycji znajduje się w wojewódzkim 
rejestrze zabytków. 

CHODNIKI 
12.  Zbyt wąski chodnik wzdłuż całej ulicy Bydgoskiej (w wielu miejscach chodnik dochodzi do ogrodzeń 

posesji co powoduje, że gałęzie rosnących przy ogrodzeniach krzewów i niskich drzew zachodzą często na 
połowę chodnika. Utrudnia to poruszanie się po chodniku.) 

13. W wielu miejscach samochody zaparkowane są w sposób znacznie utrudniający przejście chodnikiem, 
szczególnie na odcinku Sienkiewicza-Kochanowskiego. Miasto powinno utrudnić kierowcom zajmowanie 
miejsca na chodnikach. 

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 
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14.  Przez brak stosownej alternatywy, likwidacja przejść dla pieszych spowoduje tylko przechodzenie 
pieszych przez ulicę poza wyznaczonymi miejscami (tak jak to się dzieje już teraz). 

15. Czy projekt ma ułatwić kierowcom szybki przejazd przez ulicę Bydgoską czy jednak zachęcać do przyjazdu 
do parku rowerem? Dlaczego w projekcie zmniejszono liczbę przejść dla pieszych i czemu nie wyznaczono 
ich tam, gdzie ludzie od lat przechodzą przez ulicę? W dzisiejszych czasach powinno się ułatwiać ruch 
pieszym i rowerzystom, zamiast go utrudniać. Uważam, że należy zwiększyć liczbę przejść dla pieszych i 
przejazdów rowerowych, szczególnie tam, gdzie przed przebudową torów tramwajowych widoczne były 
ścieżki wydeptane do jezdni i przerwy w żywopłocie (skrzyżowanie z Reja, Bydgoska 86, Bydgoska 52, 
skrzyżowanie z Kujota, dojście do przystanku przy Ogrodzie Zoobotanicznym od strony zachodniej, 
dojścia do Ogrodu Muzyków), 

16. Na skrzyżowaniu z ul. Kochanowskiego odrestaurowane przejście dla pieszych w formie z dwudziestolecia 
międzywojennego. 

17. Nie jest dla mnie zrozumiały sens likwidowania przejść dla pieszych. Nie może to przecież poprawiać ich 
bezpieczeństwa skoro wydeptane ścieżki są dowodem na to, że piesi i tak przekraczają jezdnię, 
niezależnie od tego czy przejście istnieje czy nie. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia Google Maps z okolic 
skrzyżowania z Reja, Bydgoskiej 14, Bydgoskiej 36, Bydgoskiej 52 i Bydgoskiej 86. Uważam, że miasto 
powinno zapewnić pieszym bezpieczne przejścia tam, gdzie tego potrzebują zamiast je likwidować czy 
wprowadzając bariery. 

18. Likwidacja przejścia dla pieszych przez ulicę Bydgoską na skrzyżowaniu z ulicą 
Konopnickiej (od wschodu) 
- Negatywnie wpłynie na komfort i bezpieczeństwo pieszych. Mieszkańcy/nki przemieszczający 
się ulicą Konopnickiej w stronę Danielewskiego stroną wschodnią zostaną pozbawieni 
naturalnego szlaku komunikacyjnego. W efekcie zamiast pokonywać jedno przejście pokonają 
ich aż trzy. Będzie godzić to przede wszystkich w osoby słabsze - z ograniczeniami ruchu, 
starsze, przemieszczające się na wózkach inwalidzkich i pchające wózki dziecięce. Dodatkowo 
zamknięcie dotychczasowego szlaku komunikacyjnego najpewniej spowoduje łamanie 
przepisów przez zniecierpliwione osoby (w tym dzieci), które będą przekraczać drogę z 
torowiskiem mimo zakazu narażając na niebezpieczeństwo siebie i innych uczestników/czki 
ruchu drogowego. 
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19. Proszę rozważyć w szczególności pomysł wyniesienia przejść i przejazdów dla rowerzystów na przejściach 
dla pieszych po północnej stronie ulicy Bydgoskiej przez ulice Matejki, Konopnickiej, Klonowica, 
Sienkiewicza i Kochanowskiego. W 2016 złożyłem merytorycznie odwołujący się do tej idei projekt do 
budżetu partycypacyjnego (BP2017) "Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na 
ulicy Bydgoskiej." (B0189). Projekt niestety nie zakwalifikował się do puli ale dostał spore poparcie 246 
głosów. Kierowcy w 50% przypadków nie zwracają uwagi, że wjeżdżają na przejście dla pieszych i 
przejazd dla rowerzystów. Zmieni się to gdy tarcza jezdni zostanie wyniesiona. 

20. Proszę o wyniesienie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów znajdując się na skrzyżowaniach 
ulic poprzecznych z ulicą Bydgoską tj. Kochanowskiego, Klonowica, Konopnickiej oraz Matejki. Kierowcy 
wielokrotnie szybko dojeżdżają do skrzyżowań z ulicą Bydgoską przyjmując jako punkt zatrzymania 
miejsce przed jednią ulicy Bydgoskiej, prowadzi to do wielu wymuszeń głównie na przejazdach dla 
rowerzystów. Wyniesieni przejść na drogach poprzecznych w obszarze skrzyżowań sprawi, że kierowcy 
będą zwalniać wcześniej i zwracać większą uwagę na rowerzystów i pieszych, co przełoży się na poprawę 
bezpieczeństwa.  

21. Proszę o przesunięcie przejścia dla pieszych znajdującego się w okolicy posesji Bydgoska 10 kilka metrów 
w stronę centrum miasta w celu wyeliminowania kolizji z wjazdem. 
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22. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych w miejscach istniejących przedeptów oraz ciągów 
pieszych pomiędzy ulicami Kochanowskiego  i Sienkiewicza: 

 
Obecnie istniejące przejścia przy skrzyżowaniach znajdują się w odległości około 370 m od siebie. Duże 
odległości między przejściami zachęcają pieszych do przechodzenia w miejscach niedozwolonych, co 
potwierdzają wydeptane ścieżki. Pomiędzy budynkami istnieje możliwość dojścia do ulicy Krasińskiego 
(oznaczenie na zdjęciu kolorem niebieskim) oraz znajduje się blok wielorodzinny (Bydgoska 88) co 
stanowi generator ruchu pieszego. Wyniesione przejście w okolicy przedeptów zapewni bezpieczne 
dojście do parku. 
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Przejście dla pieszych w wskazanym miejscu stanowiło kontynuację ciągu pieszego znajdującego się w 
parku oraz stanowiło uzupełnienie ciągu łączącego ulicę Bydgoską z ulicą Krasińskiego  
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Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych w miejscach istniejących przedeptów oraz ciągów: 
Skrzyżowanie ulic Bydgoskiej i Kujota  

 
 
Wyznaczenie przejścia na skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Kujota umożliwi między innymi łatwiejszy dostęp 
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dla mieszkańców osiedla Rybaki odprowadzających dzieci do przedszkola.  
 
 Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych w miejscach istniejących przedeptów oraz ciągów 
:Skrzyżowanie ulic Bydgoskiej i Reja  

 
Na skrzyżowaniu ulicy Bydgoskiej z ulicą Reja należy wyznaczyć przejście dla pieszych oraz przejazd dla 
rowerzystów. Przejście zapewni dojście między innymi na orlik oraz do siłowni zewnętrznej. Przejazd dla 
rowerzystów zapewni połączenie planowanych dróg rowerowych wzdłuż ulic Szosa Bydgoska oraz 
Bydgoska. Należy również zachować obecnie istniejące przejście po wschodniej stronie skrzyżowania z 
ulicą Konopnickiej.  
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23.  Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych w miejscach istniejących przedeptów oraz ciągów ul. 
Bydgoska 50/52 

 



 
 

25 
 

 



 
 

26 
 

 

24. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych w miejscach istniejących przedeptów oraz ciągów 
Skrzyżowanie ulic Bydgoskiej i Kujota  

 
Wyznaczenie przejścia na skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Kujota umożliwi między innymi łatwiejszy dostęp 
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dla mieszkańców osiedla Rybaki odprowadzających dzieci do przedszkola. 

25. Skrzyżowanie ulic Bydgoskiej i Reja  



Na skrzyżowaniu ulicy Bydgoskiej z ulicą Reja należy wyznaczyć przejście dla pieszych oraz przejazd dla 
rowerzystów. Przejście zapewni dojście między innymi na orlik oraz do siłowni zewnętrznej. Przejazd dla 
rowerzystów zapewni połączenie planowanych dróg rowerowych wzdłuż ulic Szosa Bydgoska oraz 
Bydgoska.

PARKOWANIE 
26. Proszę o pozostawienie obecnego sposobu parkowania samochodów tj. parkowania równoległego / 

skośnego. 
W przypadku likwidacji takiej możliwości nie będziemy mieli gdzie parkować pojazdów -  ze względu na 
zabudowę nie ma możliwości zbudowania parkingów w tej dzielnicy. Aut jest bardzo dużo i obecnie przy 
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takim rozwiązaniu jest już problem z zaparkowaniem , w przypadku likwidacji miejsc - ludzie zaczną 
stawiać auta na chodnikach, co spowoduje większy problem. 

27. Skośne parkowanie na Bydgoskiej przyczynia się do spokojniejszej, wolniejszej jazdy. 
Bywa ciasno i tym bardziej jadący kierowcy muszą być czujni. 
Skośne parkowanie pozwala sprawnie zaparkować. Równoległe parkowanie będzie za bardzo utrudniało 
ruch, szczególnie parkowanie tyłem „na kopertę” będzie zatrzymywało ruch. Ponadto skośnie kierowcy 
parkują w sposób zdyscyplinowany, każdy na swoim miejscu. Równolegle słabi kierowcy zostawiają sobie 
dużo miejsca na manewrowanie i miejsc ubywa w stosunku do formalnej ilości.  
Już brakuje miejsc do parkowania. Nawet wieczorem. 
Podam przykład mojej kamienicy – Bydgoska 90. 

1. Przedszkole właśnie powiększyło swoją powierzchnie o 50% - to cała masa rodziców 
przywożących i odbierających dzieci. 

2. W przestrzeni biurowej do wynajęcia właśnie pojawiły się 3 nowe firmy i przybędzie pewnie 
jeszcze 5-6 firm. 

3. Nowi właściciele mieszkań – inwestorzy walczą aby powstało lub zostało zasiedlonych  13 nowych 
lokali. A to tylko jeden budynek. 

Moim zdaniem powinno się równoległe parkowanie wprowadzić, ewentualnie, od strony torowiska. Tam 
jest dużo wolnego miejsca na odcinku do Sienkiewicza. 
Należy fizycznie uniemożliwić parkowanie w strefach „zakazanych” przed i za przejściami dla pieszych. 
Nie przekonuje mnie argument, że Bydgoska to droga krajowa. To czas z tego zrezygnować. Przecież to 
jest zabytkowa osiedlowa ulica.  
Nie przekonuje mnie argument, że brakuje 20 cm szerokości. Można je znaleźć bez problemu.  
Nie przekonuje mnie argument, że musi tu powstać ścieżka rowerowa. Nie możemy udawać, że ludzie 
nie mają samochodów. Mają i obecne miejsca parkingowe muszą zostać.  

28.  Brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych 

29.  Bezpieczeństwo ruchu. Kierowcy często przekraczają dozwolone prędkości. Czasem w 
szokującym stopniu. Obecne parkowanie (po skosie) powoduje ograniczona widoczność przy cofaniu 
pojazdu. Wyjazd z parkingu jest często możliwy tylko dzięki uprzejmości innych kierowców, którzy 
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zatrzymują sie by pozwolić wycofać się z miejsca parkingowego i włączyć do ruchu;  

30. Najważniejsza kwestia dla mnie jest żeby ilość miejsc parkingowych na ulicy bydgoskiej nie została 
zmniejszona chociaż o jedno miejsce. Obecnie można bez problemu tutaj zaparkować ale ilość aut z 
miesiąca na miesiąc się zwiększa ponieważ powstają nowe piękne miejsca do mieszkania.  
Chciałabym odnieść się do Państwa zdrowego rozsądku i poprosić o zostawienie skośnego parkowania. A 
nawet pokusiła bym się o poszukanie dodatkowych miejsc na parking. 
 

31. Ciekawy pomysł to otwarcie parkingu Park publicznie. Nie sądzę że to by było szczególnie przydatne dla 
mieszkańców z racji odległości, ale może być świetnym rozwiązaniem w weekendy dla osób 
odwiedzający park miejski - tylna brama centrum Park wychodzi praktycznie bezpośrednio na park. 
Istotne by było odpowiednie rozreklamowanie i pokierowanie ruchu. 

32. Ścieżka rowerowa pomiędzy Sienkiewicza a Przybyszewskiego: o ile zrozumiałem obecną koncepcję 
polega ona na pokierowaniu ruchu poprzez park. Dla ruchu "tranzytowego" to pewnie rozwiązanie 
dobre. Moim zdaniem nieco lepsze by było utworzenie ścieżki na pasie pomiędzy linią tramwajową a 
ulicą (łatwiejsza komunikacja dla mieszkańców Bydgoskiej). Przy tym nie musi to być trakt asfaltowy 
(podobna nawierzchnia jak na drodze od Przybyszewskiego do basenów letnich byłaby jak najbardziej 
OK). Wreszcie propozycja która była podniesiona na spotkaniu zmiany parkowania ukośnego na 
równoległe i utworzenie ścieżki w odzyskanej szerokości drogi jest natomiast moim zdaniem najgorsza:  
* parkowanie tyłem będzie bardzo trudne na ulicy z dużym natężeniem ruchu.  
* zmniejszenie ilości miejsc parkingowych będzie problemem dla osób zmotoryzowanych, których 
pewnie przybędzie. Na Bydgoskiej wciąż wiele lokali jest pustych. W samej mojej nieruchomości jest 
przynajmniej 13 lokali pustych w różnych stadiach remontu. W 2 pobliskich budynkach również są 
tworzone nowe lokale.  

33. Zarówno stojaki dla rowerów jak i niska zieleń z mojej perspektywy to równie dobre rozwiązania dla 
zablokowania miejsc parkingowych przy przejściach. 

34.  trudnienie dla wszystkich pieszych stanowią samochody zaparkowane choćby częściowo na chodnikach. 
Czasem same nadwozia utrudniają przejście osobom z dziećmi lub z bagażem, nie wspominając o 
osobach z niepełnosprawnością. Myślę, że miasto może zrobić więcej żeby zapobiegać takim sytuacjom, 
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poszerzać chodniki i wprowadzić fizyczne blokady. 

35. na odcinku Sienkiewicza-Reja, ze względu na niewielką szerokość drogi, uzasadnione jest 
wprowadzenie parkowania równoległego 

36. Problem z parkowaniem na ulicy Bydgoskiej nie istnieje. Twierdzenie, że na ulicy Bydgoskiej brakuje 
miejsc do parkowania jest mitem, wynikającym prawdopodobnie z chęci zaparkowania jak najbliżej 
miejsca zamieszkania. Wielokrotne obserwacje potwierdzają, że na ulicy zawsze znajdują się wolne 
miejsca postojowe, nawet podczas obecnie trwającego remontu torowiska i wyłączenia fragmentów ulic 
z możliwości parkowania. Poniżej załączam udowadniające istnienie wolnych miejsc. 
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37. Proszę o zastosowanie separatorów parkingowych, podwyższenie krawężnika lub montaż słupków 

blokujących uniemożliwiających parkowanie na pasach zieleni wzdłuż całej ulicy oraz przy wjazdach na 
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posesje. Nieprawidłowe parkowanie polegające na wjeżdżaniu na trawniki występuje na całej długości 
ulicy.  

38. Droga rowerowa i miejsca postojowe na odcinku ul. Bydgoskiej od Reja do Sienkiewicza wywołały wiele 
emocji, a miejsca na tym odcinku jest rzeczywiście bardzo mało. Dlatego proszę o rozważenie alternatyw 
np. wyznaczenie miejsc postojowych pomiędzy drzewami w miejsce obecnie znajdującego się pasa 
zieleni (między jednią i torowiskiem). W takim układzie można wykonać dwa miejsca skośne pomiędzy 
drzewami. Jednym warunków konserwatorskich jest zachowanie szerokości ulicy, dlatego proponuję 
obniżenie krawężnika oraz zastosowanie płyt ażurowych w takim rozwiązaniu. Obniżony krawężnik 
będzie wskazywał historyczny zarys ulicy, przy misach drzew krawężnik powinien mieć standardową 
wysokość. Dzięki takiemu rozwiązaniu można będzie zbudować drogę rowerową i zaprojektować więcej 
miejsc postojowych.  

ŚCIEŻKI ROWEROWE 
39.  Brak dalszego ciągu ścieżki rowerowej przy ul. Bydgoskiej. 

40.   Droga rowerowa na odcinku Sienkiewicza-Reja powinna powstać wzdłuż budynków, tak żeby można 
było dostać się do nich bez konieczności prowadzenia roweru. W parku istnieją już ścieżki używane 
rekreacyjnie, nie ma więc sensu ich powielania. Ścieżka wzdłuż parku byłaby też zbyt niebezpieczna 
wieczorami, w szczególności dla kobiet i dzieci. 

41.  proszę o wytyczenie bardzo brakującego odcinak ścieżki rowerowej miedzy ul. Sienkiewicza a Reja, po 
stronie północnej ul. Bydgoskiej. Jeśli ona nie powstanie teraz to nie powstanie przez najbliższe 50 lat! 
Proszę to dogłębnie przeanalizować. Nie wyobrażam sobie, że zabraknie tutaj ścieżki rowerowej. To 
będzie dowód na nieudolność MZD i prezydenta Michała Zalewskiego. 

Miasto jest nie tylko dla samochodów! Proszę nie iść na łatwiznę i mówić, że się nie da. Mieszkańcy liczą 
na Was. 

42. 1) Zakładając absolutną preferencję bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2) będąc świadomym faktu, że 
jednym z celów planu działania na rzecz mobilności w miastach w ramach polityki Unii Europejskiej w 
zakresie transportu jest aktywna rola podmiotów samorządowych w sprzyjaniu zmiany wzorców 
mobilności na rzecz zrównoważonych środków transportu, w szczególności roweru //(COM(2009) 490 



 
 

37 
 

wersja ostateczna) — Plan działania na rzecz mobilności w miastach//, 3) biorąc pod uwagę, że zgodnie z 
wnioskami Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023, na Bydgoskim 
Przedmieściu można zaobserwować najwyższy poziom koncentracji ruchu rowerowego w całym mieście, 
konieczne jest spriorytetyzowanie ruchu pieszych i rowerzystów. W związku z tym proponuje się: 
a) Na odcinku od ul. Sienkiewicza do ulicy Reja należy poprowadzić nowy pas DDR w miejscu obecnych 
miejsc parkingowych i przywrócić parkowanie równoległe. 
b) Na odcinku od ul. Chopina - ul. Sienkiewicza należy sprawdzić możliwość przeniesienia drogi dla 
rowerów w miejsce obecnych miejsc postojowych przy założeniu likwidacji miejsc postojowych skośnych 
i przywrócenia parkowania równoległego. W ten sposób, w konsekwencji poszerzenia chodnika, piesi 
odzyskają przestrzeń, która kiedyś została im odebrana w wyniku budowy DDR na części szerokości 
chodnika. Chodnik po północnej stronie ul. Bydgoskiej jest obecnie najwęższy w historii tej ulicy co jest 
skrajnie niekomfortowe dla pieszych i nie sprzyja spacerom oraz jest zaprzeczeniem historycznej formy 
tej alei. 
c) wyniesienie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów przez przecznice po północnej stronie 
Bydgoskiej, w szczególności Klonowica i Konopnickiej gdzie historyczny słup ogłoszeniowy, żywopłot oraz 
ciasno postawione kamienice bardzo ograniczają widoczność. Kierowcy nagminnie wjeżdżają na 
przejazdy dla rowerów, koncentrując się tylko na  samochodach nadjeżdżających z prawej ulicą 
Bydgoską, ignorując przejazd, i zupełnie nie patrząc w lewą stronę. 
d) utworzenie kontrapasu pomiędzy miejscami postojowymi, a krawędzią jezdni na odcinku od ul. 
Popiełuszki do skrzyżowania z ul. Chopina, zgodnie z zaleceniami Koncepcji rozwoju komunikacji 
rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023, w kontekście wprowadzenia kontraruchu na 
jednokierunkowych ulicach Bydgoskiego, 

43. Droga rowerowa zaproponowana po stronie parku nie może w pełni spełniać swojego zadania, 
zapewniając rowerzystom bezpośredni dostęp do posesji na odcinku Sienkiewicza-Kochanowskiego. 
Tylko tak rower może stanowić realną alternatywę dla samochodu jako codzienny środek transportu. 
Ścieżka w parku może pełnić rolę rekreacyjną, ale takie już istnieją. Dlatego też uważam, że droga 
rowerowa powinna być poprowadzona po północnej stronie ulicy, wzdłuż budynków. 

44. Propozycja poprowadzenia ścieżki rowerowej po stronie parku na odcinku od Sienkiewicza 
do Reja / Przybyszewskiego 
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- Nie rozwiąże dotychczasowego problemu braku dojazdu rowerem do posesji 
- Po zmroku nie rozwiąże dotychczasowego problemu braku ścieżki rowerowej na tym odcinku 
dla większości kobiet, dzieci i innych osób, które boją się przemieszczać po parku w 
ciemnościach. Pragnę przy tym zaznaczyć, że kobiety i dzieci stanowią ogromny procent 
społeczeństwa, a ich potrzeby często są pomijane. 
- Będzie przecinać drogę i torowisko narażając uczestników/czki ruchu na dodatkowy 
dyskomfort i niebezpieczeństwo. 

45. Należy poprowadzić wydzieloną drogę dla rowerów po północnej stronie ulicy (tj. po stronie budynków, 
a nie po stronie parku i torowiska) od Sienkiewicza do Reja, na części wydzielonej od ruchu aut. Da to 
możliwość dojazdu do posesji, co będzie znacznie bezpieczniejsze dla rowerzystów i pieszych w 
porównaniu z dzisiejszym stanem rzeczy. W rezultacie, podążając od strony północnej, mielibyśmy a) 
chodnik, b) pas zieleni i drzew, c) dwukierunkową drogę dla rowerów, d) miejsca do parkowania 
równoległego, fizycznie oddzielone od drogi dla rowerów (np. za pomocą odbojników) oraz e) jezdnię dla 
aut. Po zmianie sposobu parkowania ze skośnego na równoległe miejsc parkingowych nie powinno 
zabraknąć: obecnie na odcinku Reja-Sienkiewicza wiele miejsc pozostaje niewykorzystanych, co 
potwierdzają moje codzienne obserwacje w różnych porach dnia i w różne dni tygodnia. 
Droga dla rowerów powinna biec dalej od strony ul. Reja do Szosy Okrężnej na dwupasmowym odcinku 
Szosy Bydgoskiej. Kierowcy często przekraczają tam dozwoloną prędkość, dwa pasy są tam po prostu 
zbędne, natomiast zdecydowanie brakuje drogi dla rowerów oraz chodnika. 

46. Na odcinku ulicy Bydgoskiej pomiędzy ulicami Reja i Sienkiewicza należy wyznaczyć drogę rowerową. 
Droga rowerowa powinna znajdować po północnej stronie ulicy zaraz za pasem zieleni/szpalerem drzew. 
Droga rowerowa powinna być wykonana z asfaltu. Bezwzględnie nie należy projektować drogi 
rowerowej w parku oraz na obecnie istniejącym pasie zieleni między torowiskiem a jezdnią. Tak 
zlokalizowana droga rowerowa będzie pełnić funkcję rekreacyjną, nie zapewni bezpiecznego dojazdu 
mieszkańców do posesji. Rowerzyści oraz osoby korzystające z hulajnóg chcą dojechać do swojego 
miejsca zamieszkania nadal będą korzystać z chodnika, tak jak to ma miejsce obecnie, co przedstawiają 
poniższe zdjęcia. 
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47. Proszę o wyprofilowanie o poszerzenie fragmentu drogi rowerowej na skrzyżowaniu 
Bydgoska/Sienkiewicza. Poszerzenie drogi rowerowej i wyprofilowanie drogi rowerowej zapewni lepszą 
widoczność co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo. Poniżej znajduje się schemat rozwiązania:  
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SYGNALIZACJA 

48.  Jak rozumiem, sprawa zamiany całej serii świateł dla pieszych na spowalniacze jest już przesądzona. Jeśli 
tak, to dobrze. 

49. Co do sygnalizacji świetlnej uważam ze jest ona tutaj zupełnie zbędna. Wystarczy podnieść nawierzchnie 
na skrzyżowaniach i to wymusi hamowanie przed skrzyżowaniami. 
 

50. Sygnalizacja świetlna powinna być obecna, ale lepiej sprawdziłaby się migająca, w której zmiana światła na 
czerwone wzbudzana jest przez nadjeżdżający tramwaj. "Standardowa" sygnalizacja spowoduje tylko 
niepotrzebny zastój w swobodnym przepływie ruchu, zarówno ze strony komunikacji miejskiej, jak i 
prywatnych członków ruchu. 

51. Jako mieszkaniec Bydgoskiego Przedmieścia, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Bydgoskiego, jestem jego 
częstym użytkownikiem. Jednym z zalet tego miejsca jest jego dość dobra dostępność od strony ul. 
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Bydgoskiej - pomimo niewystarczającej, moim zdaniem, liczby przejść dla pieszych, dotarcie do Parku nie 
wiąże się z koniecznością długiego czekania na ww. przejściach, szczególnie po modernizacji prawa o ruchu 
drogowym, która to poskutkowała dużo większą wolą kierowców do zatrzymywania się przed przejściami i 
zachowywania szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do nich. W związku z tym, sceptycznie podchodzę 
do propozycji zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, gdzie z drogą kołową krzyżuje się 
torowisko - uważam, że zastąpienie jej znakami B-20 („stop”) oraz A-21 („tramwaj”) oraz odpowiednimi 
środkami uspokajającymi byłoby w zupełności wystarczające, a nie poskutkowałoby sztucznym 
zatrzymywaniem pieszych po obu stronach ul. Bydgoskiej, co robiło by z niej niepotrzebną zupełnie w tym 
miejscu barierę komunikacyjną. W tym miejscu warto także wspomnieć o tym, że takie rozwiązanie byłoby 
ekonomicznie łatwiejsze do utrzymania w czasach, gdzie Miasto szuka oszczędności gasząc kolejne serie 
latarni. 

52. chciałem wyrazić swoje zadowolenie z rezygnacji z proponowanej wcześniej sygnalizacji świetlnej, moim 
zdaniem zupełnie zbędnej. Zaproponowane odgięcia toru jazdy, wyniesione przejścia i fizyczne 
zablokowanie obszarów wyłączonych z parkowania mogą w mojej ocenie pozytywnie wpłynąć na 
bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, 

53. Nie należy wprowadzać sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach od Reja do Chopina; mam nadzieję, że 
deklaracje o wycofaniu tego pomysłu złożone przez Urząd Miasta po wydarzeniu organizowanym przez 
inicjatywę "Bydgoskie dla ludzi" w maju br. pozostaną w mocy. 

ORGANIZACJA RUCHU 
54.  Zmniejszenie prędkości ruchu, oraz natężenia ruchu zdecydowanie pomogły by w zredukowaniu hałasu i 

polepszeniu bezpieczeństwa. Obecnie parkowanie "po skosie" byłoby nadaj możliwe, co więcej bardziej 
bezpieczne. 

55. To prawda że istotnym problemem bezpieczeństwa (obok już uwzględnionego problemu widoczności na 
przejściach dla pieszych) jest wlot rozpędzonych samochodów z Szosy Bydgoskiej (okolice Reja do 
Przybyszewskiego). W szczególności przejście dla pieszych za zakrętem po skrzyżowaniu z 
Przybyszewskiego. Dodatkowy plan dołożenia przejazdu rowerowego tym bardziej czyni ten fragment ulicy 
newralgicznym. Nie chcę sugerować konkretnych rozwiązań - ważne by efektywnie spowolnić ruch 
samochodów do przepisowej prędkości. 
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56. Mocno ograniczyć tranzyt samochodów przez Przedmieście Bydgoskie np. przez zamknięcie wjazdu od ul 
Reja, ewentualnie przez budowę licznych spowalniaczy bądź świateł ruchu drogowego(szczególnie na 
skrzyżowaniu z ul. Matejki). 

57. tramwaje, które przejeżdżając przez skrzyżowanie ul. Chopina z ul. Bydgoska powodują duża wibracje 
kamienicy i hałas. Budynek już jest mocno skrzywiony i ściany są popękane. Wytłumić torowisko, 
szczególnie na wysokości rozwidlenia ul. Chopina z ul. Bydgoska 
 

58. Na Bydgoskiej, w szczególności na odcinku Okrężna – Sienkiewicza kierowcy często przekraczają 
dozwoloną prędkość. Miasto powinno temu przeciwdziałać, np. zmniejszając liczbę pasów ruchu na 
odcinku Okrężna-Reja, zmieniając organizację ruchu na skrzyżowaniu Bydgoska – Reja lub na długości całej 
długości Bydgoskiej (tak, żeby nie można było jej wykorzystywać jako skrót z Bydgoszczy na Rubinkowo), a 
także odkrywając bruk na odcinku Reja – Sienkiewicza. Zwężenie ulicy może również pomóc ograniczyć 
problem wysokiej prędkości kierowców i poprawić bezpieczeństwo 

59.  Propozycją ograniczenia tranzytu kierowanego ulicą Bydgoską. Odwrócenie kierunku ruchu na kilku 
odcinkach i stworzenie swoistych "pętli" poskutkowałoby przeniesieniem znacznej części ruchu na 
przystosowaną do tego celu ul. Broniewskiego, ułatwiając pieszym i rowerom przekraczającym ul. 
Bydgoską używanie przejść dla pieszych oraz podniesieniem ich bezpieczeństwa. 
2. Propozycją zmiany klasy drogi na klasę D, co pozwoli zmniejszyć minimalną wymaganą szerokość pasa 
ruchu, prędkość projektową oraz minimalną wymaganą odległość między przejściami dla pieszych, co 
oprócz oczywistego podniesienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, pozwoliłoby także na 
poprowadzenie ścieżki rowerowej do ul. Reja północną stroną jezdni - optymalizując ruch rowerowy, 
ponieważ rowerzyści nie byliby zmuszeni przekraczać jezdni przejściami dla pieszych, żeby nie łamać 
przepisów jadąc po chodniku. Ponadto, mniejsza szerokość pasa ruchu wpływa pozytywnie na osiągane 
przez kierowców prędkości - na węższej drodze mniej chętnie się rozpędzają, co ułatwia zachowywanie 
szczególnej ostrożności np. w okolicach przejść dla pieszych. Jak działa samo "gołe" ograniczenie 
prędkości, dobrze ilustruje przypadek ul. Chełmińskiej pomiędzy ulicami Kwiatową oraz Polną, gdzie mimo 
niedawnego ograniczenia prędkości do 40 km/h, regularnie jestem wyprzedzany przez pojazdy 
przekraczające tą prędkość prawie dwukrotnie (notabene, od czasu wprowadzenia tego ograniczenia nie 
byłem jeszcze świadkiem kontroli prędkości na tym odcinku - czyżby było to ciche przyzwolenie na takie 
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zachowania?). 
Wjazd w ulicę Bydgoską od strony Okrężnej powinien zostać zlikwidowany, aby maksymalnie ograniczyć 
ruch tranzytowy. 

60. Kierowcy skracający Bydgoską drogę z Bydgoszczy na Rubinkowo wpadają w zabudowaną część z dużą 
prędkością, zagrażają pieszym przechodzącym przez ulicę do parku i przyczyniają się do hałasu, w 
szczególności w nocy. Miasto powinno szukać rozwiązań odciążających ulicę z ruchu tranzytowego, który 
powinien być przeniesiony na przeznaczoną do tego ulicę Broniewskiego. Zaproponowane środki 
uspokojenia ruchu mogą nieznacznie pomóc, jednak jeśli ta trasa wciąż będzie szybsza to kierowcy dalej 
będą wybierać ją zamiast Broniewskiego. Uważam, że realnie może pomóc zmiana organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu Bydgoska-Reja – być może zakaz jazdy na wprost z Szosy Bydgoskiej, zlikwidowanie zupełnie 
zbędnego drugiego pasa ruchu, znak stopu, albo dobrze przemyślana odcinkowa zmiana obowiązującego 
kierunku jazdy na ulicy Bydgoskiej i zwężenie pasa ruchu. 

61. Sposoby na podniesienie poziomu komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców/nek ulicy 
Bydgoskiej i pozostałych, głównie niechronionych, użytkowników/czek ruchu: 
- próba ograniczenia prędkości do 30 km/h 
- ograniczenie tranzytu pojazdów na trasie Bydgoszcz – Rubinkowo poprzez próbę zamknięcia 
wjazdu na Bydgoską przy oczyszczalni ścieków 
- wyniesione przejścia dla pieszych 
- wymuszenie prawidłowego parkowania samochodów 
- dbanie o zieleń miejską – priorytetowo 

62. Proszę o włączenie ulicy Bydgoskiej do strefy ograniczenia prędkości tempo 30.  

63. Proszę o uwzględnienie w projekcie organizacji ruchu niedawno zatwierdzonego kontraruchu rowerowego 
na ulicy Klonowica.  

64. Ulica Bydgoska powinna przestać pełnić rolę ulicy tranzytowej/przelotowej, a stać się przyjazną ulicą dla 
mieszkańców. W tym celu należy dokonać zmian organizacji ruchu zniechęcających do wyboru ulicy 
Bydgoskiej w celu przejazdu między różnymi osiedlami Torunia. W tym celu proponuję kilka zmian:  
A) Odwrócenie ruchu kierunku na ulicy Mickiewicza od ronda Polaków Poszkodowanych przez Rzeszę 
Niemiecką do ulicy Reja, odwrócenie kierunku ruchu na ulicy Szosa Bydgoska od ronda Polaków 
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Poszkodowanych przez Rzeszę Niemiecką do ulicy Reja, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w 
kierunku południowym wraz z kontraruchem rowerowym na Reja na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. 
Bydgoskiej, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w kierunku północnym wraz z kontraruchem 
rowerowym na Reja na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Broniewskiego. Powyższe propozycje obrazuje 
poniższy schemat. 

65. Całkowite zamknięcie Bulwaru Filadelfijskiego na odcinku od ul. Ślimak Getyński do ul. Żeglarskiej dla 
pojazdów silnikowych. Na wskazanym odcinku powinna się znajdować tylko droga dla rowerów oraz ciąg 
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pieszy. Powyższy wniosek wykracza poza zakres konsultacji, ale ulica Bydgoska oraz ul. Bulwar Filadelfijski 
stanowią jeden ciąg komunikacyjny, dlatego działania polegające na eliminacji ruchu tranzytowego należy 
podejmować na całym ciągu. 

66. Obniżenie klasy drogi do klasy L.  
Obniżenie klasy drogi umożliwi stosowanie węższych pasów ruchu oraz częstsze wyznaczenie przejść dla 
pieszych. 

67. Odnosząc się do rozwiązań drogowych przedstawionych w kolejnej koncepcji należy zadać Prezydentowi 
Miasta zasadnicze pytanie: 

1. czy ul. Bydgoska od ul. Reja do Chopina ma być drogą 
publiczną znajdującą się w sieci miejskich dróg publicznych 

2. czy też ma być to droga dojazdowa do zespołu nieruchomości jaką stanowią budynki wokół niej 
istniejące oraz dla parkowania samochodów mieszkańców 

Przedstawiona koncepcja rozwiązując różne detale z zakresu organizacji ruchu w ciągu 
istniejącej ulicy Bydgoskiej nie odpowiada jednak na powyższe pytanie. Wg przedstawionej 
propozycji na całej w/w długości ulicy Bydgoskiej będzie parking w większości z ukośnymi 
stanowiskami postojowymi oraz biegnący wzdłuż niego pas manewrowy. Koncepcja nie 
przewiduje pasa do standardowej jazdy na wprost z prędkością jaką ustali zarządzający 
ruchem czyli Prezydent Miasta. Taki układ wskazuje na to, że będzie realizowany wariant 
drugi wyżej przedstawiony. Jeżeli Prezydent Torunia uzna, że z takich czy innych względów 
ulicę Bydgoską należy wyłączyć z sieci dróg układu komunikacyjnego miasta i pozostawić jej 
charakter lokalny - drogi dojazdowej to trzeba to wyraźnie wyartykułować i mieć 
świadomość ponoszenia wydatków publicznych na cele nie do końca publiczne. Ulica 
Bydgoska dziesiątki lat nie miała wyznaczonych pasów ruchu ani parkingów. Samochody 
parkowano za zasadach ogólnych przy krawędzi drogi, równolegle do niej. Ten stan rzeczy 
pozwalał na płynną jazdę przy prawej krawędzi jezdni oraz wykonywanie manewrów 
parkowania i włączania się do ruchu pojazdów z lewej strony ulicy. 
Taka idea powinna moim zdaniem pozostać w funkcji ulicy - drogi publicznej a potrzeby parkingowe mieszkańców 
domów mieszkalnych winni załatwiać na terenie nieruchomości ich właściciele. Miejsca postojowe wzdłuż dróg 
publicznych winny służyć tylko dla krótkotrwałego postoju w celu realizacji potrzeb społecznych właścicieli 
pojazdów. Zgodnie z przepisami Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 23.XII.2015 r (Dz.U. z 
29.01.2016r poz. 124) w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w 
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rejonie dróg publicznych należy przewidywać określone tam urządzenia infrastruktury użytkowej związane z 
ruchem drogowym a nie miejsca dla parkowaniem aut mieszkańców pobliskich kamienic. 
Drogi publiczne, w tj. również drogi w mieście mają przeznaczenie publiczne i tak należy je projektować, realizować 
i utrzymywać aby tę funkcję spełniały. 
W rejonie istniejącej starej zabudowy mieszkaniowej tzw. ulicówki często brak terenów na urządzenie parkingu i tu 
wyjątkowo w pasie drogowym można przewidzieć miejsca parkingowe dla mieszkańców. Praktyka jest je(iiak taka : 
inwestor podejmuje budowę uzupełniającą tzw. plombę o maksymalnej ilości mieszkań przy minimum urządzeń 
infrastruktury użytkowej w tym odpowiedniej ilości parkingów! W rejonie ul. Bydgoskiej jest też mnóstwo mieszkań 
na wynajem krótkotrwały bądź okazjonalny. 
Wszyscy klienci przyjeżdżają samochodami a więc jest duża potrzeba miejsc parkingowych o co właściciele 
nieruchomości nie zadbali. 
Natomiast stwierdzam w oparciu o przepisy prawa, że temu celowi nie służy ulica publiczna i takie przeświadczenie 
powinno przyświecać prezydentowi Torunia w podejmowaniu decyzji. 

ZIELEŃ 
68. W zaproponowanym projekcie miasto nie proponuje żadnej nowej zieleni, mimo wycinki obumarłych 

kasztanowców i narażania pozostałych podczas przebudowy. Absolutnie konieczne jest profesjonalne, 
adekwatne zabezpieczenie ukorzenienia i regularne doglądanie ich podczas przebudowy. Ponadto, w 
miejscach gdzie miasto słusznie proponuje fizyczne bariery przeciwko nielegalnemu parkowaniu można 
wydzielić powierzchnie zielone. 

69. W zaprezentowanym przez miasto projekcie zdecydowanie brakuje zieleni. Popieram blokowanie 
możliwości parkowania przy przejściach dla pieszych, ale można w takich miejscach wprowadzić trochę 
roślin. 

70. Proszę o uwzględnieniu w projekcie rozwiązań mających na celu zwiększenie retencji wody deszczowej do 
gruntu m.in.: 

         wykonanie w pasie zieli między droga a chodnikiem niecek bioretencyjnych- których celem jest 
gromadzenie nadmiaru wody opadowej  zapobiegającym tym samym  lokalnym podtopieniom w czasie 
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ulewnych deszczów, 

         zastosowanie przerw  w krawężnikach pomiędzy drogą a pasem zieleni aby woda opadowa mogą 
przedostawać się na tereny zielne,  

         wykonie rowów infiltracyjnych w pasie zieleni między droga a torowiskiem, 

         w miarę możliwości zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych lub rozszczelnienie powierzchni, 

         budowa tzw. zielonego torowiska na odcinku aktualnie przebudowywanym torowisku. 

 

71. Proszę o wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew znajdujących się między jednią i torowiskiem. 
Drzewa te rosną bardzo blisko krawężnika. Stan części drzew wydaje się niezbyt dobry, ponadto 
prowadzone prace mogą spowodować uszkodzenie systemu korzeniowego co jeszcze bardziej pogorszy 
ich stan. 

72. Zieleń drogowa. To poważna sprawa, gdyż jezdnia ulicy jak również wyodrębniona część chodników jest aleją 
obsadzoną wieloletnimi kasztanowcami (z wyjątkiem nielicznych drzew innych odmian). 
Ta aleja wymaga szczególnej troski i uwzględnienia w projekcie przebudowy jezdni, gdyż część drzew znajduje 

się w tzw skrajni drogowej czyli w odległości mniejszej jak 50 cm od krawężnika jezdni. Tu Regionalny 
konserwator przyrody winien określić szczegółowo zasady postępowania tak w czasie prac projektowych jak i ich 
realizacji. 

INNE ZAGADNIENIA 
73.  Kolejny raz zwracam uwagę, że udostępnione mieszkańcom materiały są trudne do zrozumienia dla osób 

nieposiadających wykształcenia technicznego. 
Znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby zaprezentowanie uproszczonych rysunków z proponowanymi 
przez miasto interwencjami wraz z uzasadnieniem tak, aby nie zniechęcać potencjalnych 
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zainteresowanych udziałem w konsultacjach przyszłych użytkowników planowanego przedsięwzięcia. 
Ponadto, nigdzie nie znalazłam informacji o założeniach i celach przebudowy. 

74. Chciałbym podpisać się pod apelem, który wybrzmiał na spotkaniu konsultacyjnym. Nie dotyczy on 
bezpośrednio ulicy Bydgoskiej, ale pośrednio ma bardzo istotny wpływ na ilość samochodów tamże.  
Zwracam się z prośbą o rozważenie utworzenia bezpiecznych, monitorowanych parkingów rowerowych 
na terenie miasta.  
W Toruniu - zwłaszcza w dzielnicach takich jak Bydgoskie Przedmieście - rozwiązanie sprawdziłoby się 
doskonale. Wielu mieszkańców kamienic nie ma dostępu choćby do przestronnego korytarza, piwnic lub 
rowerowni przez co korzystanie z roweru staje się mało atrakcyjne, a wręcz problematyczne. Osoby te nie 
mogą też w pełni polegać na systemie roweru miejskiego - stacje (rzadko, ale jednak) bywają puste lub 
uszkodzone, co w przypadku konieczności dotarcia do miejsca pracy zniechęca do regularnego 
korzystania z nich. 
Ponadto uważam, że tego typu rowerownie mogłyby działać w oparciu o karty miejskie, które w Toruniu 
zapowiadane są od wielu lat, a których wciąż nie udało się stworzyć. System Kart Miejskich pozwoliłby na 
kontrolowanie kto wchodzi i kto wychodzi z parkingu rowerowego.  
Sądzę, że taki parking mógłby działać jako usługa abonamentowa (monitoring byłby uzasadnieniem 
pobierania opłat).  
Prócz zachęcenia mieszkańców do przesiadki na rower punkt mógłby pobudzić lokalną przedsiębiorczość - 
w jego pobliżu mógłby powstać sklep rowerowy/kawiarnia/restauracja.  
Rozbudowana sieć tego typu parkingów pozwoliłaby chętnym mieszkańcom na poruszanie się po mieście 
bez korzystania z samochodów, co wpłynęłoby na zwiększenie popularności rowerów. Dobrze 
przemyślane i zaprojektowane rozwiązanie (np. utworzenie aplikacji mobilnej i systemu poboru opłat) 
mogłoby być sprzedawane innym samorządom.  

75. Ostatnia sprawa to Park Muzyków. Jest bardzo ładny, ale jest problem z jego utrzymaniem. Ławki brudne, 
często zarośnięte wysoka trawa. Generalnie ławki, stojaki na rowery i kosze są byle jakie, brzydkie i nie 
bardzo pasują do całości. 
Dbać o Park Muzyków, może zmienić ławki, stojaki rowerowe i kosze. Może postawić mały pomnik 
Chopina. 
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76. Prostym sposobem na zmuszenie kierowców do zachowywania szczególnej ostrożności jest zmniejszenie 
wewnętrznych promieni na zakrętach, co wymusza obniżenie prędkości i podnosi bezpieczeństwo 
pieszych znajdujących się na przejściach 

77. Po ul. Bydgoskiej poruszam się pieszo, rowerem i autem i uważam, że już obecnie jest to środowisko 
przyjazne dla każdej z tych form poruszania się. Bardzo bym chciała żeby tak zostało i żeby nie utrudniać 
żadnej z tych form poruszania na rzecz innej.  
Zdrowy rozsądek przy projektowaniu przestrzeni miejskiej jest potrzebny. Miasto nie będzie istnieć bez 
aut, rowerów czy pieszych. 

78.  Cała ulica Bydgoska jest piękną ulicą spacerową, jednak brakuje na niej ławek. W okolicy mieszka wielu 
starszych ludzi, którym takie ławki mogłyby ułatwić spacery, umożliwiając zrobienie przystanków na 
odpoczynek. Miasto powinno uwzględnić w projekcie regularnie rozmieszczone ławki. 

79. W mojej ocenie proponowane rozwiązania są lepsze niż proponowane wcześniej światła na każdym 
skrzyżowaniu i cieszy mnie wprowadzenie pewnych środków uspokojenia ruchu, jednak wydaje się, że 
miasto nie do końca wie jaki jest ich cel. Bydgoska może zostać kolejną wizytówką Torunia i przyjemnym 
miejscem do życia, dlatego miasto powinno dążyć do uatrakcyjniania spacerów i przejażdżek rowerowych 
w tej okolicy, a także ułatwiać dostęp do przebudowywanych już przystanków tramwajowych tak, aby jak 
najmniej osób zajmowało cenną przestrzeń zaparkowanym samochodem, który nie przynosi nikomu 
żadnych korzyści. 

80. Jednocześnie po raz kolejny z ubolewaniem zwracam uwagę na sposób prowadzenia konsultacji, gdzie 
Prowadzący w lekceważący - żeby nie użyć mocniejszego słowa - sposób zwracają się do osób 
zgłaszających uwagi i argumenty stojące w sprzeczności z jego poglądami na przygotowany projekt. 
Uważam takie zachowanie za skandaliczne i nieprzystojące osobie prowadzącej takie przedsięwzięcia. 

81. Dodatkowo zaleca się f) recykling istniejących ogrodzeń łańcuchowych i przemalowanie ich na kolor 
ciemnozielony. W miejsce brakujących ogrodzeń powinno się postawić ogrodzenia nawiązujące formą do 
już istniejących. Aby samochody nie robiły z przestrzeni publicznej klepiska g) miejsca postojowe powinny 
zostać oddzielone od pasów zieleni niskimi, metalowymi ogrodzeniami w kolorze ciemnozielonym. h) 
Temperatura oświetlenia ulicznego powinna być jak najniższa. Im cieplejsza barwa tym mniejsze 
zakłócenia w produkcji melatoniny w organizmie, a co za tym idzie mniejsze problemy ze snem. Cieplejsza 
barwa to mniejsze zanieczyszczenie świetlne oraz mniejsza skłonność do agresywnych zachowań. 
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Chłodniejsza barwa jest korzystniejsza w monotonnym (np. autostradowym) otoczeniu ponieważ 
stymuluje atencję kierowców, niemniej w otoczeniu zróżnicowanym jakim jest miasto i pod wpływem 
niewizualnych, sensorycznych bodźców, takich jak dynamicznie zmieniające się doświadczenie akustyczne 
i haptyczne toczenia się samochodu po jezdni (a takie jest na bruku ul. Bydgoskiej) efekt ten jest 
wygaszany. 

82. Wzdłuż ulicy Bydgoskiej brakuje ławek, szczególnie przydatnych osobom starszym. Wydaje mi się, że 
miasto powinno o nich pamiętać i uwzględnić miejsca siedzące w swoim projekcie. 

83. Warto sprawić, by latarnie uliczne dawały ciepłe światło, maksymalnie 2100 K. 

84. Proszę o usunięcie słupa ogłoszeniowego na skrzyżowaniu Bydgoska/Klonowica oraz wyprostowanie 
drogi rowerowej. Wygląd słupa wskazuje, że nie ma on aspektów historycznych  

85. Przed przebudową ulicy Bydgoskiej przejście na pasach z chodnika na przystanek tramwajowy (Caritas) na 
wysokości ul. Bydgoska nr 100 przy zbiegu z ulicą Kochanowskiego było (i jest) bardzo niebezpieczne 
(przed laty wypadek śmiertelny młodego człowieka, kamień wspomnieniowy) - z uwagi, że parkujące przy 
chodniku tuż przed przejściem samochody całkowicie (!!!) zasłaniają nadjeżdżające od strony ulicy Reja 
pojazdy, które zatrzymują się (lub nie zatrzymują) w ostatniej chwili przed pasami. Wskazany byłby zakaz 
parkowania przy chodniku ul. Bydgoska nr 100 przynajmniej na długości około 20 metrów oraz 
sygnalizacja świetlna ostrzegawczo-pulsująca.  

 
Uwaga zgłoszona drogą telefoniczną 
 
Niebezpieczne skrzyżowanie ul. Konopnickiej/Bydgoska, wchodząc na przejście dla pieszych mieszkaniec nie widzi 
nadjeżdżających samochodów z uwagi na  zlokalizowane w pobliżu miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością. 
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Uwagi zgłoszone podczas spaceru badawczego: 
 

Lp. Propozycja/uwaga 

1. 
Bydgoska 12 (blisko Chopina) - wyjazd z posesji przechodzi przez przejście dla pieszych, także 

na projekcie. Sugestia przesunięcia przejścia kawałek dalej, żeby wyjazd nie kolidował z 
przejściem. 

2. 
Wniosek  o wprowadzenie drogi rowerowej lub kontra ruchu dla rowerów na odcinku od Reja 

do Sienkiewicza. Można tam zbudować geokratę do parkowania na części chodnika, z 
obniżeniem krawężnika, a na jezdni urządzić ścieżkę rowerową. 

3. 
Wniosek  o dodatkowe przejście dla pieszych na odcinku pomiędzy Kochanowskiego i 

Sienkiewicza. To dość długi odcinek, a mieszkańcy chodzą tą trasą do kościoła - dodatkowe 
przejście między skrzyżowaniami będzie przydatne. 

4. 
Prośba o  zwrócenie  uwagę na słup ogłoszeniowy stojący u wylotu ścieżki rowerowej przy ul. 

Bydgoskiej / Sienkiewicza i wymuszony przez ten słup łuk ścieżki rowerowej, ze słabą 
widocznością przed skrzyżowaniem. Może udałoby się trochę przeprojektować ten układ, 
żeby zwiększyć widoczność i przez to bezpieczeństwo ruchu rowerowego w tym miejscu? 

5.  
Droga rowerowa w parku (wzdłuż torów) stanie się głównie drogą dla mężczyzn. Po zmierzchu, 

a jesienią, zimą i wczesną wiosną szybko robi się ciemno, kobiety będą bały się tą ścieżką 
jeździć. Proponuję jednak tak projektować, żeby ta droga rowerowa zmieściła się w pasie 
jezdni ul. Bydgoskiej. 

6. 
Czy jest możliwe obniżenie klasy ul. Bydgoskiej - do lokalnej / dojazdowej, co być może 

umożliwiłoby zmniejszenie wymagań co do szerokości pasa ruchu i dałoby możliwość 
zmieszczenia drogi rowerowej? 

7. W ul. Kujota będzie wprowadzony kontrapas rowerowy - proszę uwzględnić to zagadnienie w 
projektowaniu połączeń istniejącej ścieżki z kontrapasem. 
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8. 
Proszę o przywrócenie przejścia na skrzyżowaniu Bydgoska / Kujota od strony południowej - w 

projekcie tego nie ma. Powinny być zawsze cztery przejścia na skrzyżowaniach, żeby nie 
zmuszać pieszych do nadkładania drogi lub przebiegania poza przejściem. 

9. 
Proszę o niestawianie żółtych barierek przy przystankach tramwajowych / przejściach wzdłuż 

Bydgoskiej. Proszę o malowanie na bardziej neutralny kolor - najlepiej czarny, ew. ciemna 
zieleń. 

10. 
Proszę rozważyć zastosowanie roślinności, np. niewysokich żywopłotów, do 

zagospodarowania zawężeń (łezki) przy skrzyżowaniach. To będzie ładniejsze niż 
betonowe ograniczniki czy donice. 

11. 

Skrzyżowania: Bydgoska / Konopnickiej / Matejki / Klonowica - Proszę o wyniesienie przejść 
dla pieszych także na ulicach prostopadłych do Bydgoskiej, nie tylko w ciągu Bydgoskiej. 
Bardzo niebezpiecznie są samochody dojeżdżające z ulic poprzecznych do Bydgoskiej - 
przecinają przejście i ścieżkę rowerową nie zwracając uwagi zwłaszcza na ruch rowerów, 
bo kierowca już patrzy w prawo. To bardzo niebezpieczne. Należy powynosić także 
przejście na ulicach dochodzących do Bydgoskiej. 

12. 

Wyjazdy z posesji na ul. Bydgoską przecinają linię chodnika. To sprawia wrażenie, że kierowcy 
wyjeżdżający z posesji mają pierwszeństwo przed pieszymi. Proszę o zaprojektowanie tego 
w taki sposób, żeby chodnik był ciągły, w szczególności wizualnie – tak, jak to ma miejsce 
w przypadku ścieżki rowerowej. Dodatkowo ułatwi to poruszanie się po gładkim chodniku 
kobietom w butach na szpilkach. 

13. 
Wniosek  o wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Bydgoską na odcinku od ul. Reja do 
ul. Przybyszewskiego.  

 

14. 

Wniosek o  wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Bydgoską na odcinku od ul. Reja do ul. 
Przybyszewskiego.  
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15. 
Wniosek o  przeprowadzenie ścieżki rowerowej przez park 

 

16. 
Wniosek  o wprowadzenie spowolnienia ruchu dla przekraczających prędkość poprzez 

zapalenie światła czerwonego na skrzyżowaniu z ul. Reja 

 
17. Wniosek  o uporządkowanie  sposobu parkowania  

18. Rozszerzenie strefy płatnego parkowania o ul. Matejki. 

19. Sprzątanie ul. Bydgoskiej  

 

20. Wyznaczenie miejsc do zbiórki odpadów wielkogabarytowych  

 

21. Na ul. Moniuszki są dwa big-bagi, które należy  usunąć  

 

22. Dlaczego torowisko jest betonowane a nie zielone ?  
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Wniosek zgłoszony przez mieszkankę podczas spaceru badawczego w dniu 16 października 
2021 r.  
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Odpowiedź :  
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Propozycja zgłoszona przez stowarzyszenie Rowerowy Toruń 

 
Odpowiedź:  
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Propozycja mieszkanki zgłoszona drogą elektroniczną, poparta przez trzech mieszkańców 
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Odpowiedź Miejskiego Zarządu Dróg: 
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Podsumowanie 
 

Przeprowadzone konsultacje umożliwiły mieszkańcom wyrażenie 
opinii i uwag w sprawie remontu ul. Bydgoskiej.   
 
 

 

 
Załączniki 

 
Wybrane 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 
 
Współpraca merytoryczna: Wydział Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miasta Torunia  
oraz  Miejski Zarząd Dróg 
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Załącznik - Wybrane informacje w mediach lokalnych 

Informacja na stronie internetowej torun.pl, 6 października 2021 r.  

 

 

 

Cały tekst:  

Miasto przygotowuje się do remontu ul. Bydgoskiej. Przed podjęciem prac projektowych chcemy 
porozmawiać z mieszkańcami, jak ta ulica powinna wyglądać w przyszłości. 

Ulica Bydgoska to najstarsza ulica na Bydgoskim Przedmieściu – obszarze, który jako zespół 
zabytkowy wraz z osiedlem Rybaki został wpisany do rejestru zabytków w 2011 r. Na tej ulicy 
znajdują się jedne z najstarszych i najpiękniejszych zabytkowych domów w tej części miasta – wille 
szkieletowe, secesyjne, eklektyczne i modernistyczne kamienice, które w okresie XX-lecia 
międzywojennego zamieszkiwali toruńscy architekci, urzędnicy, artyści, wojskowi. Ulica ta, pełna 
stylowej zabudowy, jest ważna zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla mieszkańców innych części 
Torunia. Jej budowa rozpoczęła się w 1817 r. w miejscu starej drogi, która prowadziła do Przysieka. 
Wzdłuż południowej krawędzi wyznaczono trakt konny, na którym później wybudowano torowisko 
tramwajowe. 

Urząd Miasta planuje remont ulicy Bydgoskiej, części drogowej (obecnie trwa modernizacja 
torowiska biegnącego wzdłuż tej ulicy). Jego przygotowanie musi opierać się na kilku podstawowych 
założeniach, a są to: 
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 wytyczne konserwatorskie - ul. Bydgoska znajduje się w obszarze objętym ochroną 
Miejskiego, ale także Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i w związku z tym każda 
inwestycja na tym terenie wymaga uzyskania wytycznych i dokonania odpowiednich 
uzgodnień. Wytyczne zawsze w sposób istotny wpływają na możliwości dalszego działania i 
na sposób myślenia o projektowaniu przestrzeni. 

 przepisy dotyczące projektowania dróg - określające wszystkie parametry drogi, m.in. jezdni, 
chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, przejść dla pieszych, oznakowania, 
itd. 

 już zebrane opinie i propozycje mieszkańców w zakresie organizacji ruchu – w kwietniu 
2021 r. miasto zaprosiło torunian do składania uwag i propozycji związanych z projektem 
organizacji ruchu. W wyniku tego działania opracowana wcześniej koncepcja organizacji 
ruchu (dla zadania dotyczącego modernizacji torowiska wzdłuż ul. Bydgoskiej, na odcinku od 
ul. Reja do ul. Chopina, realizowanego w ramach projekty BiT City 2), uległa zasadniczym 
zmianom, które w ogromnym stopniu uwzględniają złożone przez mieszkańców propozycje. 
Zastosowano wyniesione przejścia dla pieszych lub przejścia i przejazdy dla rowerzystów jako 
alternatywę dla sygnalizacji. W celu zwiększenia widoczności i bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu na części skrzyżowań zaproponowano wprowadzenie 
odgięć toru jazdy oraz obszarów wyłączonych z parkowania na ul. Bydgoskiej. Pod uwagę 
wzięto także część propozycji sformułowanych podczas spotkań on-line zorganizowanych 
przez zainteresowane tematem organizacje społeczne działające na terenie Bydgoskiego. 
Zgłoszone przez mieszkańców propozycje są ważnym elementem branym pod uwagę w 
dalszych analizach i projektowaniu rozwiązań związanych z remontem ul. Bydgoskiej. 

 
Co w ramach konsultacji? 
Chcemy ponownie zaprezentować już zebrane i wypracowane propozycje rozwiązań, porozmawiać o 
nich, przedyskutować propozycje w kontekście uwarunkowań konserwatorskich, technicznych, 
środowiskowych. Ważnymi kwestiami będą na pewno ścieżki rowerowe, piesi i ich bezpieczeństwo, 
parkowanie samochodów, zieleń. 
Aby opracować projekt remontu ulicy, należy uwzględnić wiele elementów składowych dotyczących 
ul. Bydgoskiej. Poniżej do pobrania wytyczne, jakie przyszły projektant ul. Bydgoskiej  będzie musiał 
uwzględnić w swoim projekcie, żeby mógł on zostać zrealizowany. Zachęcamy do zapoznania się z 
poniższymi materiałami: 
•    wytyczne konserwatorskie dla konsultowanej ulicy,    
•    podstawowe parametry drogi i wymagania wynikające z przepisów. 
Weź udział w konsultacjach i powiedz nam, jak powinna wyglądać ulica Bydgoska. 

 
Spotkajmy się na Bydgoskiej 
Konsultacje odbędą się 16 października 2021 r. (sobota) o godz. 11:00 w Centrum Targowe PARK, ul. 
Szosa Bydgoska 3, I piętro. 
Uwaga! Zasady bezpieczeństwa: uczestnicy spotkania zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa.  
Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 października 2021 r., 
do godz. 15:00 pod nr. tel. 56 611 86 73 lub mailowo: konsultacje@um.torun.pl. 

 
Napisz do nas 
Jeżeli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu, a chcesz się wypowiedzieć - napisz do nas lub zadzwoń! 
Do 25 października 2021 r. czekamy na uwagi i propozycje przesłane drogą mailową na adres: 
konsultacje@um.torun.pl lub telefoniczne – tel. 56 611 86 73. 

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem 
Gospodarki Komunalnej i Miejskim Zarządem Dróg. 
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Strona www.bip.torun.pl, 8 października 2021 r.  
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Informacje na stronie internetowej www.torun.naszemiasto.pl, 10 października 2021 r.  

 

Informacja na stronie www.torun.wyborcza..pl, 15 października 2021 r.  
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Informacja na stronie www.nowosci.com.pl, 9 października 2021 r.  
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Informacja na stronie  www.toruntv.pl, 7 października 2021 r.  
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Informacja na stronie www.mzd.torun.pl, 10 października 2021 r.  
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Informacja na stronie www.tylkotorun.pl, 7 października 2021 r.  
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Portal Facebook, profil Bydgoskie dla ludzi, 12 października 2021 r.  

 

Informacja na stronie www.gra.fm, 10 października 2021 r.  

 


