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Wprowadzenie 
 

Niwelowanie barier i utrudnień architektonicznych to duży krok  
do tego, aby miasta stawały się przyjazne i otwarte na każdego użytkownika. 
Należy wziąć tutaj pod uwagę przede wszystkim dostępność miasta oraz jego 
funkcjonalność, zoptymalizowaną na osoby ze szczególnymi potrzebami. 
Oznacza to, że przy projektowaniu nowych obiektów czy przestrzeni publicznych 
oraz przy modernizacji już istniejących, należy zapewnić wszystkim 
użytkownikom możliwość korzystania z nich. Brak dostępu, różnorodne bariery  
i utrudnienia architektoniczne ograniczają niezależność i samodzielność wielu 
użytkowników (nie tylko osób z niepełnosprawnościami!), a nawet mogą 
generować sytuacje zagrażające życiu czy zdrowiu.  
 

Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę, że uwarunkowania historyczne, 
jakim charakteryzuje się zespół staromiejski w Toruniu utrudniają dostosowanie 
całej przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Fakt ten 
nie wyklucza jednak możliwości zniwelowania kluczowych przeszkód, a także 
otwarcia - przez dostosowanie infrastruktury - istotnych pod kątem historyczno-
turystycznym przestrzeni oraz wdrożenie takich rozwiązań, które ułatwią 
korzystanie z nich osobom o zróżnicowanych ograniczeniach w mobilności  
i percepcji, w tym osobom z niepełnosprawnościami i seniorom.      

 

Ograniczenia w mobilności – fizyczne ograniczenie 
uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe poruszanie się. 
Ograniczeń mobilności doświadczają: osoby niepełnosprawne 

ruchowo (m.in. poruszające się o kulach ortopedycznych, na 
wózkach czy balkonikach inwalidzkich), osoby starsze z 

problemami w chodzeniu, osoby otyłe, niskiego wzrostu, czasowo 
kontuzjowane, osoby z ciężkim lub dużym bagażem, osoby 
prowadzące wózek dziecięcy lub poruszające się z małymi 

dziećmi, kobiety w ciąży itp. 

 
Punktem wyjścia projektowania przestrzeni publicznych powinno być 

zatem uwzględnienie priorytetowej roli ruchu pieszego. Pozwala to na 
osiągnięcie przestrzeni bezpiecznej zwłaszcza przy zniwelowaniu istotnych barier 
i utrudnień architektonicznych dla osób z ograniczoną mobilnością i percepcją. 
Działania powinny objąć likwidację barier i przeszkód w dostępie do budynków 
użyteczności publicznej, ciągów pieszych wraz z małą architekturą, środków 
transportu oraz usług informacyjnych, w tym usług elektronicznych oraz usług w 
zakresie pomocy w nagłych wypadkach (Rezolucja ONZ nr 61/06 2006, art. 9). 
Przestrzeń publiczna stanie się wtedy miejscem otwartym zarówno dla 
mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Toruń. 
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Rozdział I Zagadnienia ogólne 
 
Obszar zespołu staromiejskiego  
 
Zespół Staromiejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Naturalnego UNESCO 4 grudnia 1997 roku, jako cała - zbiorcza 
architektura Zespołu Staromiejskiego z basztami, murami, spichrzami 
i kamienicami. Jest to najstarsza część Torunia składająca się ze Starego Miasta 
datowanego na 1233 rok, gdzie znajdują się najcenniejsze zabytki Torunia; 
Nowego Miasta datowanego na 1264 rok – mocą przywileju lokacyjnego oraz  
z Zamku Krzyżackiego, siedziby komtura, wzniesionego w XIII wieku. 
 
Od 2017 roku na obszarze Zespołu Staromiejskiego obowiązuje strefa 
zamieszkania (oznaczona znakiem wjazdu D-40 i wyjazdu D-41 „koniec strefy 
zamieszkania”), a więc jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, 
na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego (Prawo o ruchu 
drogowym art. 2 pkt 16) np.:  

- pojazdy nie mogą przekraczać prędkości 20 km/h (art. 20, ust. 2); 
- piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami i mogą korzystać z całej szerokości 
drogi (art. 11, ust. 5); 
- należy zwracać również szczególną uwagę na dzieci, które w przeciwieństwie 
do dróg poza strefą zamieszkania, mogą się po niej poruszać bez opieki innych 
osób (co najmniej dziesięcioletnich) (art. 43, ust.1); 
- zabroniony jest postój pojazdów poza wyznaczonymi w tym celu miejscami 
(art. 49, ust 2, pkt 4); 
- wszelkiego rodzaju urządzenia wymuszające powolną jazdę (np. progi 
zwalniające) nie muszą być oznakowane znakami ostrzegawczymi (§ 58 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych); 
- na skrzyżowaniach dróg pierwszeństwo nie powinno być określone znakami 
(czyli obowiązuje zasada „prawej ręki”) z wyjątkiem znaku B-20 „STOP” 
umieszczanego w miejscach o słabej widoczności (rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków dla znaków i sygnałów drogowych 5.2.46). 

Dzięki takiej organizacji ruchu, w strefie zamieszkania parkować będzie można 
wyłącznie w miejscach wyznaczonych znakami pionowymi i poziomymi. 
 
Koniec strefy ruchu oznacza dla kierującego pojazdem, iż przy wyjeździe ze strefy 
zobowiązany jest on do zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienia 
pierwszeństwa przejazdu wszystkim uczestnikom ruchu drogowego 
znajdującym się na drodze publicznej. 
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Dostępność w świetle przepisów prawnych w Polsce i na świecie 
 

Dostępność 
to zapewnienie osobom z niepełnosprawnością dostępu do 
środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz pozostałych obiektów i 
usług na równych prawach z innymi osobami 

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej oraz Karta Praw Osób 
Niepełnosprawnych odnoszą się w swoich zapisach do przeciwdziałania 
dyskryminacji w dostępie do życia publicznego. Zapis Konstytucji,  
iż „wszyscy obywatele mają równe prawa” (art. 30, 32, 69 / Dz. U. z 1997 r.  
Nr 78, poz. 483), w sposób definitywny nie pomija nikogo i nie daje podstaw do 
dyskryminacji kogokolwiek. Przyjęta w 1997 r. w Sejmie Kartę Praw Osób 
Niepełnosprawnych podkreśla, że osoby niepełnosprawne „mają prawo do 
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać 
dyskryminacji” (Karta Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 sierpnia 1997 r. – § 1 
/ M.P. z 1997 r. Nr 50, poz. 475).  

Podstawowym dokumentem w zakresie kształtowania przestrzeni wolnej 
od barier jest Prawo budowlane, w którym art. 5 pkt 4 formułuje wymóg 
zapewnienia warunków do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne. 
Przepis ten określa, że każdy obiekt budowlany powinien zapewnić „niezbędne 
warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 
poruszające się na wózkach inwalidzkich” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).  

Zapis art. 5 Prawa budowlanego jest uszczegółowiony w przepisach 
wykonawczych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej informuje  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie.  

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z2010 r. Nr 
214, poz. 1407 ze zm.) Ustawa stanowi, że rehabilitacja społeczna, mająca na 
celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo wżyciu 
społecznym, realizowana jest m.in. przez likwidację barier w komunikowaniu 
się, w tym w szczególności barier architektonicznych i transportowych (art. 9). 
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Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 
przyjęte podczas 48 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych  
w dniu 20 grudnia 1993 (Rezolucja 48/96), których polityczny i moralny 
fundament Zasad stanowi Międzynarodowa Ustawa o Prawach Człowieka, w 
skład której wchodzą: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowy 
Pakt Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych i Międzynarodowy Pakt 
Praw Cywilnych i Politycznych, Konwencja Praw Dziecka oraz Konwencja na 
temat Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, jak również Światowy 
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych.  
 

Zasada 5 – Dostępność postuluje inicjowanie programów działań 
zmierzających do usuwania przeszkód utrudniających uczestnictwo  
i poruszanie się w środowisku fizycznym. Działania te powinny uwzględniać 
stanowienie prawa zapewniającego dostępność m.in.: we własnych 
mieszkaniach, obiektach użyteczności publicznej, komunikacji miejskiej i innych 
środkach transportu, na ulicach i innych miejscach środowiska zewnętrznego. 
Wymagania dotyczące dostępności powinny być uwzględnione już  
w początkowej fazie projektowania i kreowania środowiska fizycznego, wraz  
z zapewnieniem osobom profesjonalnie zajmującym się projektowaniem 
odpowiedniej informacji dotyczącej polityki w zakresie niepełnosprawności. 
 

Standardy i normy dostępności, już w momencie ich tworzenia, powinny 
być konsultowane z organizacjami osób niepełnosprawnych. Organizacje te 
powinny, również na własnym terenie, brać udział w początkowej fazie 
planowania obiektów użyteczności publicznej, celem zapewnienia maksymalnie 
łatwego dostępu do nich. 
 

Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnością przyjęta 13 grudnia 
2006 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (Rezolucja ONZ 61/106), ratyfikowana 
przez Polskę 6 września 2012 roku. 
 
Artykuł 9. Konwencji ONZ zobowiązuje państwa, które ratyfikują Konwencję,  
do zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do środowiska fizycznego 
na równi z innymi osobami. Dokument określa działania, jakie powinny podjąć 
państwa członkowskie w zakresie udostępnienia środowiska fizycznego, 
transportu, informacji i komunikacji międzyludzkiej, w tym szeroko rozumianych 
technologii informatycznych oraz wszelkich usług oferowanych całemu 
społeczeństwu, zarówno przez podmioty publiczne, jaki prywatne.  
 
Konwencja zaleca, aby poszczególne państwa podjęły stosowne kroki,  
m.in. w celu: rozwoju i wdrażania standardów i wytycznych dotyczących 
udogodnień i usług oferowanych całemu społeczeństwu; dopilnowania 
wszystkich usługodawców, aby brali pod uwagę potrzeby osób z różną 
niepełnosprawnością; zapewnienia szkoleń dla wszystkich zainteresowanych  
w kwestiach związanych z dostępnością; zapewnienia w budynkach czytelnych 
oznaczeń dla osób o różnej percepcji i ograniczeniach w mobilności oraz 
promocji wszelkich rozwiązań technicznych i projektowych, zapewniających 
osobom z niepełnosprawnością lepszy dostęp do informacji i środowiska 
fizycznego (Rez. ONZ nr 61/06 2006, Art. 9). 
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Ograniczenia percepcji - zaburzenie w funkcjonowaniu jednego 
lub wielu receptorów zmysłów człowieka, utrudniające 
postrzeganie otoczenia i samodzielne poruszanie się. 

Ograniczenia w percepcji doświadczają: osoby niewidome, 
słabowidzące, głuche, niedosłyszące, z zaburzeniami węchu, 

a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

 
W Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami obowiązującej w Polsce od 20 września 2019 r. wprowadza się  
w art. 6 zakres minimalnych wymagań służących zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczą one: 
 

1) zakresu dostępności architektonicznej: 
a) zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 

komunikacyjnych budynków, 
b) instalacji urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 

architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do 
wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, 

c) zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co 
najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy 

d) zapewnienia wstępu do budynku osobie korzystającej z psa 
asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, 

e) zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości 
ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób; 

 
2) w zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia  

4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych; 

 
3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się,  
o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku 
migowymi innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1824) lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi 
tłumacza przez strony internetowe i aplikacji, 

b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub 
urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest 
wspomaganie słyszenia, 
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c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji  
o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku 
zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści  
w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym  
do czytania, 

d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, 
komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym 
wniosku.  

 

Pojęcie niepełnosprawności 
 
Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych (The World 

Programme of Action for Disabled Persons) oraz Standardowe Zasady 
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (The Standard Rules on the 
Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities) zaznaczają,  
że niepełnosprawność nie zamyka się w granicach jednej osoby a jest 
problemem całego społeczeństwa. Analizując relacje pomiędzy zdrowiem 
człowieka, a społeczeństwem, środowiskiem/otoczeniem, możemy określić, czy 
osoba jest niepełnosprawna. 

 
 Definicja niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia  
27 sierpnia 1997 r.: Niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do 
wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia 
sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy (art. 
2 ppk. 10, ww. ustawy).  

 
Definicja niepełnosprawności skonstruowana przez WHO (Światowa 

Organizacja Zdrowia): Niepełnosprawność to każde ograniczenie do 
prowadzenia aktywnego życia, które w swoim zakresie i sposobie jest uznawane 
za typowe dla człowieka, wynika z czasowej, częściowej, długotrwałej lub stałej 
niemożności do pełnienia ról społecznych stosownych do płci, wieku  
i środowiska osoby, które są zgodne z kulturowymi i społecznymi 
uwarunkowaniami.  

 

Liczbowe ujęcie niepełnosprawności  
 
Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań  
z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła. prawie 4,7 mln 
(dokładnie 4 697,0 tys.) jest to ilość podana na koniec marca 2011 r. Tym samym 
liczba osób niepełnosprawnych w Polsce stanowiła 12,2% ludności kraju wobec 
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14,3% w 2002 r. (blisko 5,5 mln osób niepełnosprawnych w 2002 roku). Udział 
mężczyzn wśród osób niepełnosprawnych wynosił 46,1% wobec 53,9% dla kobiet. 
 
Prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności posiadało w 2011 roku przeszło 
3,1 mln osób (dokładnie 3 133,5 tys.). Liczebność zbiorowości osób 
niepełnosprawnych prawnie i biologicznie (jednocześnie) wynosiła 2 652,0 tys., 
tylko prawnie – 479,5 tys., tylko biologicznie – 1 565,6 tys. Liczebność osób 
niepełnosprawnych biologicznie wynosiła 4 217,6 tys”.1 
 
Zgodnie z wynikami Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (European 
Health Interview Survey – EHIS) w 2014 roku w Polsce było 7,7 mln (dokładnie  
7 689,8 tys.) osób niepełnosprawnych biologicznie, to znaczy osób, które 
zadeklarowały ograniczoną zdolność wykonywania czynności jakie ludzie zwykle 
wykonują (w badaniu wzięto pod uwagę zarówno duże jak i małe ograniczenia, 
które wpływają na brak możliwości wykonywania ww. czynności przez okres co 
najmniej 6 miesięcy, co jest zgodne z jednolitą dla UE definicją). Wśród nich było 
2 464,8 tys. z poważnymi ograniczeniami sprawności i 5 225 tys. osób z mniej 
poważnymi ograniczeniami. 

Warto zaznaczyć, że liczba osób niepełnoprawnych biologicznie wynosi  
od 4,9mln do 7,7 mln osób. Na ww. różnicę wpływa przyjęte kryterium 
niepełnosprawności biologicznej (dokładnie poziom ograniczeń).2 

Narodowy Spis Powszechny z roku 2002 podawał, że wśród ogólnej liczby 
mieszkańców Torunia 13,1 % to osoby niepełnosprawne, w sumie 27.689 osób.3 Ze 
względu na brak dokładnego opisu danych z opracowań Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011r nie jesteśmy w stanie dokładnie 
określić liczby osób niepełnosprawnych w Toruniu obecnie. Możemy jednak 
przyjąć, odpowiednio do danych krajowych, że wśród ogólnej liczby 
mieszkańców Torunia 189 65234 osób (dane z 30 czerwca 2013 r.) 12,2% procent to 
osoby niepełnosprawne, w sumie to około 23 tys. osób.  
 
Według wyników kwartalnego reprezentacyjnego Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności (BAEL) liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 
16 lat i więcej w 2011 r. wynosiła ogółem około 3,4 mln osób (3.384 tys.), co stanowi 
10,6% ludności w wieku 16 lat i więcej. Można zatem przyjąć,  
że w Toruniu liczba osób niepełnosprawnych kształtuje się na podobnym 
poziomie tj. około 22 tys. osób.5 Według danych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w grudniu 2019 r. w Polsce było 2,4 mln osób, pobierających 
świadczenia emerytalno-rentowe i/lub ubezpieczonych przez płatników składek, 

 
1  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,78,dane-demograficzne 
2 por. Ibidem  
3 Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe 2002 r. Część I Osoby niepełnosprawne, GUS, Warszawa 2003 
4 por. http://www.torun.pl/pl/miasto/mieszkancy-dane (dostęp marzec 2021) 
5 http://www. niepelnosprawni.gov.pl /...liczbach/.../sytuacja osób niepełnosprawnych (dostęp: marzec 2021) 
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które posiadały orzeczenie o niepełnosprawności (wydane przez zespoły  
ds. orzekania o niepełnosprawności) lub orzeczenie o niezdolności do pracy 
(wydane przez ZUS).6 

Definicja i rodzaje barier oraz utrudnień  
 
Aleksandra Maciarz (1999) dzieli zewnętrzne bariery osób z niepełnosprawnością 
na: 
• bariery architektoniczne (fizyczne),  
• bariery społeczne,  
• bariery kulturowe,  
• bariery edukacyjne.7 

 
Beata Wołosiuk (2013) charakteryzuje bariery architektoniczne jako miejsca 

publiczne oraz miejsca pracy, które nie są dostosowane do potrzeb 
i możliwości osób z niepełnosprawnością, a zwłaszcza niepełnosprawnością 
ruchową. Są to bariery, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom  
z niepełnosprawnością przebywanie oraz przemieszczanie się.8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. https://www.scaleperdisabili.com/8-scale-disabili-esterno-alcune-piazze-del-mondo/ 

 
Ta sama autorka opisuje bariery społeczne w następujący sposób: “bariery 

społeczne są rezultatem stereotypów, które sprawiają, że osoby  
z niepełnosprawnością są postrzegane jako gorsze. W związku z tym osoby 

 
6 https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5475/33/1/1/osoby_niepelnosprawne_w_2019_r.pdf 
7 Maciarz A. (1999), Bariery społecznej integracji. W: A Maciarz (red.), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci 
niepełnosprawnych. Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków, s. 40-50 
8 Wołosiuk B. (2013), Integracja osób z niepełnosprawnością – możliwości i bariery. Rozprawy Społeczne, 1 (VII), s. 72 
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sprawne niechętnie odnoszą się do obecności niepełnosprawnych w pracy czy 
też otoczeniu”.9  

 
Bariery edukacyjne według A. Maciarz (1999), to bariery, które wynikają  

z procesu dydaktycznego w szkole. Uczeń z niepełnosprawnością jest często 
narażony na stres związany z rywalizacją w obliczu nierównych szans.10 Janusz 
Kirenko (2006) określił, że ograniczenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w 
życiu społecznym są spowodowane bardzo często barierami zdrowotnymi, czyli 
fizycznymi lub intelektualnymi ograniczeniami. Z powodu stanu zdrowia osoby 
niepełnosprawne nie mogą wykonać wielu czynności.11 
 

Bariery i utrudnienia to przeszkody lub ograniczenia 
architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które 

uniemożliwiają lub utrudniają osobom ze szczególnymi 
potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości 

z innymi osobami. 

 
Pojęcie przestrzeni publicznej  
 

Małgorzata Dymicka (2009) podaje, że przestrzeń publiczna to miejsce,  
do którego w równym stopniu mają prawo dostępu wszyscy obywatele. Taką 
przestrzeń charakteryzuje wolność wyrażania poglądów, ekspresja różnorodnych 
zachowań (z wyjątkiem łamania ogólnoprzyjętych zasad współżycia 
społecznego) oraz bezpośredniość.12 
 

Z kolei Lorens Martyniuk-Pęczek (2010) mówi o przestrzeni publicznej,  
że jest to ten element przestrzeni miejskiej, który dzięki rodzajowi urządzenia 
oraz jego lokalizacji w strukturze urbanistycznej – jest skierowany na potrzeby 
realizacji bezpośrednich kontaktów między osobami uczestniczącymi w życiu 
społecznym oraz na inne potrzeby społeczne. Istotne jest, że ww. element 
przestrzeni pozostaje fizycznie dostępny dla wszystkich osób, które są 
zainteresowane, z wyjątkiem ograniczenia dostępności czasowo ze względów 
bezpieczeństwa albo ze względu na jej wykorzystanie.13 
 
 
 

 
9 Ibidem 
10 A. Maciarz op.cit. s. 40-50.  
11 Kirenko J. (2006), Oblicza niepełnosprawności. Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. 
Wincentego Pola w Lublinie, Lublin. 
12 por. Dymicka M., 2009, Przestrzeń dla obywateli. O uniwersalności helleńskiego modelu przestrzeni publicznej, [w:] 
Człowiek-Miasto-Region. Związki i interakcje, G. Gorzelak, M.S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir (red.). Wyd. Naukowe Scholar, 
Warszawa, s. 21. 
13 por. Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), 2010, Problemy kształtowania przestrzeni miejskich. Wyd. „Urbanista”, Gdańsk, 
s. 10.  
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Projektowanie uniwersalne - dostępność, funkcjonalność i atrakcyjność 
przestrzeni publicznej 
 

Definicja projektowania uniwersalnego zamieszczona  
w art. 2 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością 

brzmi: Projektowanie uniwersalne odnosi się do takich rozwiązań, 
które są użyteczne dla wszystkich ludzi, w jak największym 

zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznych zmian. 
Termin ten odnosi się do produktów, środowisk, programów i 

usług, i nie wyklucza urządzeń pomocniczych dla poszczególnych 
grup osób niepełnosprawnych. 

 
Możliwość swobodnego korzystania z przestrzeni publicznej jest jedną  

z zasadniczych cech świadczących o jej atrakcyjności.  Bariery o charakterze 
fizycznym i niefizycznym mają duży wpływ na osiągnięcie jej sukcesu. Wśród ww. 
barier możemy wyszczególnić bariery architektoniczne (np. nawierzchnie, 
których nie pokona osoba z niepełnosprawnością ruchową lub osoba 
poruszająca się na wózku inwalidzkim), ale również mówimy tu  
o różnych odmianach kontroli dostępu uzależnionych od stopnia zamożności 
użytkowników, a także o systemach monitoringu. Atrakcyjna przestrzeń 
publiczna musi być również dostosowana do potrzeb osób w podeszłym wieku. 
Mając na uwadze powyższe możemy powołać się na angielskie urbanistki 
Elizabeth Burton i Lynne Mitchell, które wymieniają najważniejsze aspekty 
kompozycyjne, pomocne w kształtowaniu atrakcyjnych i dostępnych dla 
wszystkich przestrzeni publicznych. Wśród nich uznają: swojskość (familiarity), 
czytelność (legibility), odrębność (distinctivness), brak barier architektonicznych 
(accessibility), komfort (comfort) i bezpieczeństwo użytkowania (safety). Podane 
aspekty upraszczają osobom z niepełnosprawnościami, seniorom oraz osobom, 
które są pierwszy raz na danym terenie poruszanie się i odnalezienie się  
w przestrzeni.  
 

Racjonalne usprawnienia to konieczne i stosowne modyfikacje 
oraz adaptacje, nie pociągające za sobą nieproporcjonalnych i 

niepotrzebnych utrudnień, niezbędne w określonych 
przypadkach dla zapewnienia osobom niepełnosprawnym 
możliwości egzekwowania i korzystania z wszystkich praw 

człowieka i fundamentalnych swobód. 

 
Jeżeli mówimy o dostępności przestrzeni publicznej nie możemy pominąć 

jej powiązania z systemem ulic i placów sąsiadujących oraz jej połączenia  
z miejską siecią komunikacyjną. Dzięki dobrze zorganizowanym systemie 
komunikacyjnym, który cechuje się wygodą i bezpieczeństwem w użytkowaniu, 
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dostępnością dla wszystkich w równym stopniu, zróżnicowaniem, ale również 
powiązaniem ze sobą nawzajem możemy zaobserwować ograniczenie poziomu 
emisji spalin w mieście tym samym, taki system komunikacji ma swoją wartość 
ekologiczną. Podsumowując atrakcyjność przestrzeni uzależniona jest od 
poziomu skomunikowania z resztą miasta oraz spójności z innymi elementami 
otaczającymi przestrzeń (ulice, place, drogi rowerowe, trakty piesze itp.).14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Fot. https://www.pgcasa.it/articoli/interni/rampe-per-disabili-quando-servono-tipologie-e-prezzo__11647 

 
W obecnych czasach bardzo często miejsca, które ogłaszają publiczny 

charakter danej przestrzeni, nie są w istocie dostępne dla każdego mieszkańca. 
Brak dostępności wynika najczęściej z prostych przeszkód fizycznych, w tym 
szczególnie z barier architektonicznych. Możemy zaobserwować zależność, że im 
wyższy poziom świadomości i kultury projektowania tym jest mniej barier 
architektonicznych.  

Projektowanie włączające (ang. inclusive designe) - 
projektowanie umożliwiające samodzielne funkcjonowanie osób 
z ograniczoną mobilnością i percepcją, w sposób niezależny na 

równi z innymi osobami. 

W nowych realizacjach egzekwuje się odpowiednie rozwiązania 
projektowe typu Design for All (projektowanie dla wszystkich) oraz 
projektowanie włączające (inclusive designe), a istniejące przeszkody są 
eliminowane. Pomimo nowych rozwiązań, nadal zdarza się jednak,  
że w niektórych dzielnicach i zaułkach miast, które otrzymały mało środków na 
inwestycje pozostaje wiele barier architektonicznych, które uniemożliwiają 
korzystanie z przestrzeni osobom z niepełnosprawnościami, seniorom lub 

 
14 por. D. Wantuch-Matla, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, str. 224-225. 
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dzieciom. Podczas projektowania przestrzeni często również stosuje się 
rozwiązania, które ograniczają możliwość korzystania z niej przez „niechcianych 
gości” mowa tu szczególnie o chuliganach, osobach bezdomnych. Do takich 
rozwiązań zalicza się między innymi projektowanie ławek, które nie pozwalają na 
położenie się i zaśnięcie na nich. Takie działania nazywane są ciemną stroną 
projektowania.15  
 
 Dziś zauważalna jest potrzeba dobrze zaprojektowanych przestrzeni,  
aby życie sąsiedzkie i rytm miejskiego życia były dla odbiorców źródłem radości  
i korzyści. Potrzeba przestrzeni, która pozwoli pogodzić pozornie sprzeczne 
potrzeby: potrzebę bliskości i kontaktu z innymi oraz potrzebę samotności,  
a także projektowanie przestrzeni, aby dana forma była otwarta na wypełnienie 
różnymi funkcjami – tzw. architektura zorientowana na człowieka.16 
 

Główną własnością miejskości jest jej uniwersalność. O atrakcyjności 
przestrzeni świadczy interesujący i kompromisowy program funkcjonalny.  
Jane Jacobs i Oscar Newman prowadzili badania, które wykazały,  
że bezpieczeństwo użytkowania przestrzeni jest zależne od działania jej przez 
całą dobę. Osiągnięcie takiej całodobowej funkcjonalności przestrzeni możliwe 
jest dzięki wprowadzeniu wielu jej zastosowań i odpowiednim rozplanowaniu ich 
w czasie.  Na poziom intensywności aktywności przestrzeni publicznej wpływa 
także: ochrona przed ruchem pojazdów, zapewnienie odpowiednich 
parametrów dających swobodę ruchu pieszego i wizualną przejrzystość wnętrza 
urbanistycznego oraz dobra jakość wykończenia i umeblowania przestrzeni 
publicznej, projektowanej zgodnie ze standardami bezpieczeństwa. 
Współczesna przestrzeń publiczna powinna szczególnie charakteryzować się 
komfortem w jej użytkowaniu. Osoba korzystająca z przestrzeni publicznej czuje 
się komfortowo, jeżeli czuje się bezpiecznie, nie czuje zagrożenia przestępczością, 
wypadkiem, kolizją, a nawet nie musi obawiać się złych warunków 
atmosferycznych. 17 

 

Przestrzeń publiczna - Miejsce spotkań. Przestrzeń dla turystyki oraz 
budowanie tożsamości i identyfikacji z miejscem 
 

Wiele przestrzeni publicznych ma wartość symboliczną, ponieważ są 
związane z miejscami historycznymi. Nawet w przypadku nowych miejsc bywa 
wyciągany poprzez bezpośrednie lub metaforyczne nawiązanie do istniejącego 
otoczenia. Kevin Lynch w książce pt. „Obraz miasta” wymienia jego trzy główne 
cechy: tożsamość, strukturę i znaczenie. „Tożsamość miejsca, określona poprzez 
niematerialne cechy, „utajone w jej formie fizycznej”, wzmacnia siłę jego 
oddziaływania na użytkowników i otoczenie. Jej sens, rozumiany jako relacja 
zachodząca między kulturą i tradycją miejsca a jego formą, wiąże się  
z zachowaniem wrażenia ciągłości historii przestrzeni publicznej. Gwarancją 
uzyskania tej ciągłości jest świadoma kompozycja przestrzeni miasta, która 
niewymierne, kulturowe i społeczne walory stawia ponad źle pojętym 
rachunkiem ekonomicznym. Ostatecznie można przyjąć, że istota rzeczy zawiera 

 
15 por.D. Wantuch-Matla, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, str. 78. 
16 por. D. Sim, Miasto życzliwe. Jak kształtować miasto z troską o wszystkich, str. 16-21. 
17 por. D Jane Jacobs i Oscar Newman -Matla, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, str. 228. 
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się w tym, aby użytkownicy danego miejsca mogli łatwo się z nim identyfikować, 
znajdując w nim znane sobie ślady przeszłości i znaczenia”. 18 
 

Odkąd w drugiej połowie XX wieku zaczęto odchodzić od idei funkcjonalnej 
segregacji w miastach, do łask wróciła różnorodność. Powodem, dla którego 
rozpoczęto wprowadzać wielofunkcyjność, było nabyte doświadczenie w okresie 
modernizmu. Aktywizowanie przestrzeni wiąże się z podjęciem pewnych kroków, 
czyli rozszerzeniem oferty, uatrakcyjnieniem jej lub całkowitą jej całkowitą 
zmianą. Takie zmiany wpływają na jej funkcjonalność. Koncentracja wielu funkcji 
na danej przestrzeni często staje się motorem ożywczych zmian zachodzących 
zarówno w jej obrębie jak i na obszarach sąsiadujących. Można wówczas mówić 
o efekcie zewnętrznym jej oddziaływania. 

 
Sensem projektów rewitalizacji są obecnie nie tylko remont, modernizacja 

i poprawa stanu istniejącego w danej przestrzeni, lecz także wzbogacenie jej  
o takie wartości, które staną u podstaw rozkwitu miejsca lub obszaru  
i wygenerują wspomniany efekt aktywizujący otoczenie19.  
 

„Niezależnie od tego o jakiej przestrzeni publicznej jest mowa, każda ma 
równe szanse, aby stać się popularna i aby korzystało z niej wiele osób. Na rodzaj 
postrzegania jako przyjaznego wpływa wiele czynników kompozycyjnych, skala 
danego obszaru, jego zagospodarowanie oraz zachowanie odległości między 
jego elementami. Istotne jest umożliwienie uczestnikowi zachowanie dystansów 
proksemicznych, które pozwalają na używanie przestrzeni publicznej bez ryzyka 
konfliktu oraz z poczuciem komfortu osobistego.   

 
Przestrzeń publiczna powinna być zorganizowana w ten sposób,  

aby uczestnicy chętniej wchodzili w proste lub złożone interakcje, można to 
osiągnąć poprzez przyciągający wygląd oraz koncentrację funkcji i aktywności. 
Osoba projektująca przestrzeń powinna zapoznać się z wiedzą na temat ludzkiej 
percepcji otoczenia, jej możliwości i ograniczeń, aby jak najlepiej dostosować 
przestrzeń pod użytkowników. „System zależności między otoczeniem,  
a intensywnością aktywności w jego obrębie wnikliwie opisał w swoich książkach 
Jan Gehl, wskazując szereg uwarunkowań sprzyjających ożywieniu relacjo 
społecznych poprzez kreowanie przestrzeni zachęcającej do zatrzymania się  
w biegu, obserwacji i ewentualnego kontaktu z innymi jej użytkownikami. Gehl 
wyróżnia trzy główne typy działań ludzkich w przestrzeni publicznej, 
przyporządkowując im odpowiednie rodzaje przestrzeni, w których mogą 
występować: 

 
• Konieczne – występujące w każdych warunkach ze względu na ich 

przymusowy charakter; 
• Opcjonalne – zachodzące jedynie w sprzyjającym czasie  

i odpowiednich warunkach otoczenia, służące zatrzymaniu się; 

 
18 por. D. Wantuch-Matla, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, str. 229. 
19 por D. Wantuch-Matla, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, str. 85. 
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• Społęczne – czyli wymagające obecności innych ludzi w otoczeniu, jak 
również warunków sprzyjających kontaktom o różnym stopniu 
intensywności i najogólniej rzecz ujmując, zachowaniom społecznym.”20 

 
Wydaje się rzeczą oczywistą, że miasta mogące poszczycić się 

śródmiejskimi, zabytkowymi dzielnicami dążą do ich konserwacji, aby zachować 
to wyjątkowe dziedzictwo historyczne. Żyją siłą swoich wartości historycznych  
i architektoniczno-urbanistycznych oraz walorów symbolicznych. Istotną funkcją, 
która generuje siłę napędową dla ich istnienia w obecnym kształcie, jest 
turystyka. Starówki są nie tylko znakomitym miejscem spotkań dla mieszkańców, 
ale też atrakcją dla zwiedzających miasto podróżnych. 21 

 
Sformułowanie „tożsamość przestrzeni miasta” jest przykładem skrótu 

myślowego określającego „istnienie fizycznego odzwierciedlenia charakteru 
historii i tradycji miasta oraz jego mieszkańców czy społeczności miejskiej 
odróżniających je od innych miejsc i zbiorowości”. Projektowanie dobrze 
„zakotwiczonych” w krajobrazie miasta przestrzeni publicznych jest zadaniem 
wymagającym zbadania związków pomiędzy kulturą, tradycją otoczenia i jego 
normą, które nazywa się także kanonem miejsca, tworzonym przez zespół 
historycznie nawarstwionych czynników definiujących formę i charakter jego 
krajobrazu, a także powszechny sposób jego odbioru.22 Przestrzeń publiczna 
miast stanowi rodzaj przestrzennego zapisu wydarzeń historycznych 
i codziennych zdarzeń.23 

 
W odnowie i rewitalizacji współczesnych przestrzeni publicznych, a także 

w procesie tworzenia nowych obszarów znacząca jest ich rola w redukcji 
przestrzennych i społecznych czynników stresogennych, tzw. stresorów 
będących efektem wadliwie ukształtowanej przestrzeni miejskiej, pełnej barier 
i dystansów. Rolą projektanta, jak pisał Marek Czyński, jest określenie właściwego 
dla danego obszaru stopnia otwartości, przejrzystości, dostępności, wielkości 
i złożoności struktur przestrzennych. Według niego, każda z wymienionych cech 
może wpływać na pozytywną bądź negatywną percepcję miejsca. Przykładowo 
stresorem może być nadmierna ilość barier przestrzennych które, mimo że dają 
poczucie bezpieczeństwa, ograniczają jednocześnie swobodę poruszania się  
i użytkowania przestrzeni, powodując wrażenie izolacji. Analogicznie brak barier 
i nadmierna otwartość przestrzeni mogą wzmacniać dyskomfort, tworząc 
warunki do nieograniczonej mobilności ludzi, a co za tym idzie – zwiększając 
zagrożenie przypadkowymi kontaktami społecznymi.  

 
Duże odległości między poszczególnymi elementami przestrzeni 

wymuszają większą mobilność ludzi, ale redukują zagrożenie niepożądanymi 
spotkaniami z innymi użytkownikami miasta. Przeciwna sytuacja zbyt dużej 
koncentracji elementów przestrzennych może skutkować poczuciem 
zagrożenia nadmierną bliskością i aktywnością współużytkowników. Kumulacja 
stresorów na danym obszarze prowokuje nasilenie zachowań aspołecznych, 

 
20 D. Wantuch-Matla, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, str. 86-87. 
21 D. Wantuch-Matla, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, str. 104. 
22 D. Wantuch-Matla, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, str. 117-118. 
23 D. Wantuch-Matla, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, str. 120. 
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czego specyficznym przykładem są przestrzenie ucieczkowe i opresyjne, 
najczęściej reprezentowane przez przejścia, pasaże, tunele, podcienia, korytarze  
i galerie, których łatwa dostępność i mała przejrzystość sprzyjają ekspansji 
różnych form przestępczości i patologii społecznych.24 
 

To w jaki sposób przestrzeń zostanie oceniona jest indywidualne  
i zależne od przyjętych kryteriów przez osobę oceniającą. Poziom jej atrakcyjności 
jest zależny od wielu czynników, takich jak: walory estetyczne czy kompozycyjne, 
oferowany przez nią program funkcjonalny, bezpieczeństwo użytkowania oraz jej 
lokalizację. To użytkownicy przestrzeni bezpośrednio, zwykle najsurowiej, 
oceniają poziom jakości przestrzeni miejskiej. Istotne jest przy projektowaniu 
przestrzeni miejskiej zachowanie równowagi pomiędzy wyrazistością a byciem 
przyjaznym psychice człowieka, tak aby służyły mu w zgodzie z ludzką naturą  
i potrzebami, a także z jego indywidualną i społeczną tożsamością.25 Przykładem 
praktyk Kopenhagi – miasta uznanego za najlepsze do życia - może jest 
zabudowa typu dence-low, wprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego, 
wprowadzenie ekologii, usprawnienie istniejących kwartałów – co doprowadza 
do zwiększenia atrakcyjności miasta także dla rodzin z dziećmi. 26 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
24 D. Wantuch-Matla, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, str. 109-111. 
25 Por. D. Wantuch-Matla, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, str. 223-224. 
26 Por. D. Sim, Miasto życzliwe. Jak kształtować miasto z troską o wszystkich, str. 30.  
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Rozdział II Etapy powstania ekspertyzy w procesie 
partycypacyjnym  
 

Zgodnie z założeniem tworzenia dokumentu w procesie jego powstawania 
zastosowano i wykorzystano: 
- różnorodne płaszczyzny komunikacyjne do nawiązywania kontaktu oraz 
faktycznego budowania dialogu obywatelskiego; 
- bezpośrednią współpracę z przedstawicielami instytucji/organizacji 
zrzeszających lub działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami;  
- powołanie grupy eksperckiej i organizację spacerów badawczych; 
- organizację spotkań otwartych formie „kawiarenek obywatelskich” - dyskusji  
z mieszkańcami, w tym z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami/ 
instytucjami czy organizacjami zrzeszającymi bądź działającymi na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami (np. NGO, Rada Seniorów Miasta Torunia, Powiatowa 
Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych i inne). 
 
Spacery badawcze jako sposób zebrania opinii przedstawicieli różnych grup, 
których dotyczy problem zawarty w ekspertyzie w terenie, tzw. grupa ekspercka. 
 
W skład grupy eksperckiej weszli: 
- Krystyna Nowakowska – Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Torunia; 
- Mariusz Kowalski – Polski Związek Osób Niewidomych – Koło w Toruniu; 
- Maria Jolanta Żydołowicz – Fundacja Ducha oraz Powiatowa Społeczna Rada 
ds. Osób Niepełnosprawnych w Toruniu; 
- Sylwia Fedus – Polski Związek Głuchych – Koło w Toruniu. 
 
Zrealizowano 4 spacery badawcze grupy eksperckiej w różnych obszarach 
Zespołu Staromiejskiego w dniach: 
 
- 31.05.2021 r., o godz. 17.30 
- 07.06.2021 r., o godz. 17.30 
- 09.06.2021 r., o godz. 17.40 
- 14.06.2021 r., o godz. 17.40 
 
Kawiarenki obywatelskie celem pogłębienia dyskusji, wymianie poglądów  
i wniosków. Spotkania odbywały się w Kamienicy Inicjatyw, budynku 
zrewitalizowanym i w pełni dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami, która 
mieści się przy ul. Kopernika 22 w Toruniu 
 
Terminy i tematyka spotkań oraz liczba uczestników kawiarenek obywatelskich: 
 
- 29.06.2021 r., godz. 11.00 – problemy dot. seniorów i osób z ograniczeniami ruchu 
– 16 osób; 
- 06.07.2021 r., godz. 11.00 – problemy dot. miejsc odpoczynku – 24 osób; 
- 07.07.2021 r., godz. 11.00 – problemy dot. seniorów – 8 osób; 
- 17.08.2021 r., godz. 17.00 – problemy dot. osób niewidomych i niedowidzących – 
4 osoby; 
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- 18.08.2021 r., godz. 17.00 – problemy dot. osób z ograniczeniami ruchu – 5 osób; 
- 19.08.2021 r., godz. 17.00 – problemy dot. seniorów – 6 osób; 
- 20.08.2021 r., godz. 17.00 – problemy dot. osób Głuchych – 15 osób. 
 
Postulaty ze spotkań zostały zawarte w dalszej części dokumentu. 
 
Konsultacje społeczne 
 
Przedmiot konsultacji społecznych został ustalony z Zamawiającym – Biurem 
Toruńskiego Centrum Miasta we współpracy z Wydziałem Komunikacji 
Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia i dotyczył dostosowania 
przestrzeni zespołu staromiejskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Opracowanie zawierać miało zestawienie barier i utrudnień dla osób  
z niepełnosprawnością, zarówno w codziennym, jak i turystycznym 
funkcjonowaniu, wraz z propozycjami rozwiązań niwelujących, a także 
innowacyjnych rozwiązań, których wprowadzenie umożliwiłoby osobom  
z niepełnosprawnością funkcjonowanie w przestrzeni staromiejskiej w sposób 
możliwie jak najbliższy osobom pełnosprawnym.  
 
Założono, że w ekspertyzie zawarte zostaną perspektywy i wnioski osób  
z różnymi formami niepełnosprawności, dobre praktyki zastosowane w innych 
miastach Polski, a także w miastach zagranicznych. 
 
Plan konsultacji społecznych stanowił przemyślany i zaplanowany od samego 
początku proces zapewniający możliwość uczestnictwa osób z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności (w tym: osoby z niepełnosprawnością ruchową, 
niewidzące i niedowidzące, niesłyszące). 
Wszystkie metody i narzędzia zostały przewidziane w taki sposób, aby mogły 
angażować osoby z niepełnosprawnościami i pozyskiwać od nich szczegółowe 
dane, które ukażą odpowiednią perspektywę i wnioski. 
 
W zależności od uwarunkowań związanych z pandemią COVID-19, 
zagwarantowana miała zostać możliwość organizacji działań w formie 
konsultacji online (np. za pomącą platformy typu ZOOM). 
 
Akcja informacyjno-promocyjna 
 
Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjno-promocyjna 
skierowana do mieszkańców. Zastosowano następujące narzędzia 
komunikacyjne: 
 
- stworzenie materiałów graficznych identyfikujących działanie; 
- serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia (www.torun.pl/ 
www.konsultacje.torun.pl)   
- informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym oraz Radnym 
Miasta Torunia; 
- informacje w mediach lokalnych (Radio PiK, Melo Radio); 
- wykorzystanie usługi „Toruń SMS”. 
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Termin i miejsce konsultacji 
 
Przeprowadzenie konsultacji społecznych, we współpracy z Urzędem Miasta 
Torunia, z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale Rady Miasta Torunia  
nr 508/2013z 21 lutego 2013 r., z późn. zm., stosując m.in. do Regulaminu 
Konsultacji Społecznych rozpoczęło się 2 września 2021 r. o godzinie 17.00  
w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki przy ul. Al. Solidarności 1-3  
w Toruniu. 
 
Liczba osób 
 
W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział 19 osób.  
 
Przebieg konsultacji społecznych 
 
Harmonogram konsultacji społecznych: 
 
- 02.09.2021r – początek konsultacji społecznych - spotkanie w CKK Jordanki 
- 02.09.2021r – 13.09.2021r - zgłaszanie uwag drogą elektroniczną i telefoniczną 
- 13.09.2021r – zakończenie konsultacji społecznych 
 
Spotkanie konsultacyjne w CKK Jordanki: 
 

• Postulaty spisane w dniu spotkania konsultacyjnego – 20 uwag, które zostały 
uwzględnione w kolejnych rozdziałach dokumentu. 

 
• Uwagi zgłoszone drogą telefoniczną do 13.09.2021 r.: 0 uwag 

 
• Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną do 13.09.2021 r.: 14 uwag, które są 

uwzględnione w kolejnych rozdziałach dokumentu. 
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Rozdział III Użytkownicy z dysfunkcją wzroku 

 

Osoby niewidome - osoby, które nic nie widzą lub mają tylko 
poczucie światła. Wśród osób niewidomych można wyróżniać 

osoby niewidzące od urodzenia (w tym osoby, które straciły wzrok 
do piątego roku życia) i osoby ociemniałe, które traciły wzrok po 

piątym roku życia. 

Osoby słabowidzące - osoby, które posiadają ograniczoną 
zdolność widzenia w zakresie: ostrości, kontrastu, barwy, pola 

widzenia (np. widzenie tunelowe, obwodowe lub wyspowe) 

 
Poniższe opracowanie zawiera zbiór podstawowych wytycznych, wynikających 
bezpośrednio lub pośrednio z obowiązujących przepisów prawa. 
 

Oznakowania dla niewidomych i niedowidzących – pozawzrokowa percepcja 
przestrzeni  
 

Uwzględnienie wymagań osób z wadami wzroku polega z jednej strony na 
konsekwentnym stosowaniu zrozumiałej informacji i ostrzeganiu o zagrożeniach 
- niebezpieczeństwach, z drugiej zaś na wytyczaniu bezpiecznych dróg  
i eliminacji przeszkód znajdujących się na nich. W tym celu niezbędne jest:  
• stosowanie prostych układów funkcjonalnie, opartych na wzorze prostokąta,  
• oddziaływanie poprzez zmysł słuchu i dotyku,  
• wprowadzenie jednolitego systemu zrozumiałej informacji kolorystycznej oraz 

czytelnej informacji piktogramowej i cyfrowej lub/i literowej.  Powszechnym i dobrze 
odbieranym przez osoby z dysfunkcją wzroku elementem służącym informacji  
o zmianie warunków i kierunku ruchu są nawierzchnie wykonane z różnych 
materiałów, o różnej fakturze, i kolorze. Odpowiednio dobrane, na podstawie zasad 
oddziaływania barw na wzrok, kolory i kontrasty spełniają funkcję orientacyjną  
i ostrzegawczą. Ważną rolę informacyjną i ostrzegawczą pełnią też piktogramy 
i napisy, mapy plastyczne oraz oznaczenia wykonane pismem Braille'a.” 27 

 

Sygnalizacje akustyczne / dźwiękowe / dotykowe 
 
1. Przy budowie sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych, powinna 

być zainstalowana sygnalizacja dźwiękowa dla potrzeb m.in. osób  
z dysfunkcją wzroku. W przypadku istniejącej sygnalizacji świetlnej – 

 
27 http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/upload/file/pdf/wytyczne.pdf 
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sygnalizacja dźwiękowa powinna być zainstalowana przy rozbudowie, 
przebudowie albo remoncie sygnalizacji świetlnej. 
 

2. Sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny jednoznacznie informować 
pieszych czy na przejściu w danym momencie wyświetlane jest światło 
zielone (podstawowy sygnał dźwiękowy) czy światło czerwone (pomocniczy 
sygnał dźwiękowy). 

 
3. Pomocnicze sygnały dźwiękowe, nadawane podczas wyświetlania 

czerwonego sygnału dla pieszych („nie przechodź”), powinny różnić się 
w zasadniczy sposób od sygnałów podstawowych będących 
odpowiednikiem zielonego sygnału świetlnego dla pieszych. 
 

4. Ze względu na bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących nie 
dopuszcza się na przejściach dla pieszych stosowania tylko sygnału 
pomocniczego. 
 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Sygnalizatory akustyczne dla 
pieszych 3.3.5.2.106) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wskazuje, że: 
„sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny zapewnić nadawanie 
sygnałów zezwalających na przechodzenie przez jezdnię lub torowisko 
tramwajowe wyłącznie podczas nadawania sygnału zielonego dla pieszych, 
przy czym sygnał dźwiękowy odpowiadający sygnałowi zielonemu ciągłemu 
powinien różnić się od sygnału dźwiękowego odpowiadającego sygnałowi 
zielonemu migającemu oraz sygnał dźwiękowy zezwalający na przejście 
przez jezdnię powinien być różny od sygnału dźwiękowego zezwalającego na 
przejście przez torowisko tramwajowe”.   

 
à W Toruniu nie jest stosowany odrębny sygnał dźwiękowy zezwalający na 
przejście przez torowisko tramwajowe.   

 
6. Przyciski uruchamiające sygnalizację świetlną powinny być w kolorze 

kontrastującym z kolorem słupa, na którym się znajdują. Jeżeli sygnalizacja 
świetlna jest wyposażona w przycisk przywołujący zielone światło, zaleca się, 
aby był on umieszczony na wysokości 0,9 m. 

 
W Poznaniu zaczęto instalować przyciski przy sygnalizacjach świetlnych 

posiadające wiele funkcji. Gdy wciśniemy przycisk – słychać jednorazowy 
dźwięk informujący o tym, że system działa. W przypadku awarii świateł 
słychać informację dźwiękową „awaria”. Z boku przycisku znajduje się 
wypukła mapka skrzyżowania czy przejścia, która informuje, ile jest 
pasów/wysepek na jezdni, a także z której strony poruszają się samochody. 
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Oprócz sygnałów dźwiękowych – gdy zaświeci się zielone światło –  
w przycisku znajduje się też wibracja (pomocna przy kilkuetapowym przejściu 
z wysepkami, gdy włączonych jest kilka sygnałów dźwiękowych jednocześnie 
na całej długości przejścia – potrafi być to mylące). Poza tym, pod obudową 
znajduje się przycisk, po wciśnięciu którego wydłuża się czas zielonego 
światła – funkcja pomocna także dla osób z ograniczeniami ruchu czy osób 
starszych.   
 
à W Toruniu warto wprowadzać przyciski zmiany świateł wyposażone  
w powyższe opcje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,19198146,nowe-przyciski-na-przejsciach-dla-pieszych.html 

 
 

Oznaczenia nawierzchni - system fakturowy (ścieżki dotykowe) 
 

Zagrożenie w ruchu drogowym osoby z dysfunkcjami wzroku staje się tym 
większe im więcej przybywa samochodów napędzanych cichymi silnikami 
elektrycznymi. Możliwość rozwiązań fakturowych może zwiększyć 
bezpieczeństwo, ostrzegając przed zagrożeniem bądź też kierując taką osobę do 
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konkretnego celu. Wyczuwalne stopą lub laską faktury ułatwiają orientację 
w przestrzeni uściślając kierunek dojścia, położenie osoby względem jezdni 
i samego przejścia dla pieszych. Dotykowe wskaźniki fakturowe są określoną 
konkretną informacją dla osób niewidomych słabo widzących i osób starszych28. 
System Fakturowych Oznaczeń Nawierzchniowych – FON to rodzaj identyfikacji 
miejsc i korytarzy poruszania się, składający się z kombinacji faktur, które są 
możliwe do wykrycia przez osoby z dysfunkcjami wzroku. Zadaniem informacji 
fakturowej jest zwiększenie orientacji przestrzennej oraz kierowanie osoby  
z ograniczeniami percepcji wzrokowej do bezpiecznych miejsc pokonywania 
przeszkód. System fakturowy należy projektować tak, aby przekaz informacji był 
jednoznaczny i pozwalał osobom z niepełnosprawnością wzroku na samodzielne 
poruszanie się w przestrzeni publicznej. 
 
à W Toruniu niezbędne jest powstanie dokumentu dotyczącego „standaryzacji 
montażu systemu fakturowych oznaczeń nawierzchniowych w Gminie Miasta 
Toruń”, co ujednolici zasady montażu płyt fakturowych dla osób niewidomych, 
podczas modernizacji dróg we wszystkich obszarach miasta.  
 
System FON należy stosować na trasach wolnych od przeszkód:  
• w obszarach stref transferu ruchu pieszego,  
• w miejscach potencjalnie niebezpiecznych dla osób z niepełnosprawnością 

wzroku (na przykład przy pokonywaniu schodów),  
• na obszarach o ograniczonej orientacji (na przykład ciągi piesze o 

szerokości powyżej 4 metrów, place przydworcowe itp.).  
 
System FON składa się z następujących typów faktur:  
• faktura kierunkowa,  
• faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwa),  
• faktura uwagi (informacji) 

 
Typ A. Faktura kierunkowa:  
• wyniesione prążki,  
• bruzdy (tylko do wnętrz), 
• na zewnątrz i wewnątrz obiektów,  
• do wnętrz i zadaszonych peronów zewnętrznych. 

 
Typ B. Faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwa):  
• „ścięte kopułki”,  
• „ścięte stożki”.  

 
Typ C. Faktura uwagi (informacji): 
• faktura do wykorzystania na polu oczekiwania,  

 
28 W.Nalazek, D.Boroń, J.Bartkowiak, Poprawione wytyczne do stosowania elementów informacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych, Bydgoszcz 2013 
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• faktura pola uwagi do wykorzystania na skrzyżowaniach ścieżek 
kierunkowych.  

 
Dla lepszego rozpoznawania oznaczeń fakturowych przez osoby 

słabowidzące zaleca się stosowanie kontrastu barwnego z powierzchnią 
chodnika. Najlepszym do zastosowania jest kolor żółty ze względu na jego 
wyraźny kontrast w stosunku do standardowych materiałów używanych na 
powierzchniach ciągów pieszych oraz z uwagi na to, że jest kolorem najdłużej 
postrzeganym (rozpoznawalnym) przez osoby tracące wzrok.29 

 
Jakich błędów nie popełnić przy projektowaniu i budowie ścieżki dotykowej? 

„Ścieżki te powinny być poprowadzone tak, by zapewnić osobie  
z niepełnosprawnością wzroku maksimum bezpieczeństwa. Trzeba więc zwrócić 
uwagę, czy osoba niewidoma nie uderzy w coś głową (np. skos schodów, wiszący 
szyld, nisko zawieszony znak drogowy) – przyjmuje się, że wysokość przestrzeni 
komunikacyjnej to minimum 220 cm. Natomiast odległość środka ścieżki od 
jakiejkolwiek przeszkody nie może być mniejsza niż 80-90 cm. 

Warto więc zwrócić uwagę na to, w którą stronę i jak szeroko otwierają się 
drzwi znajdujące się obok ścieżki, by nie stanowiły one zagrożenia przy nagłym 
ich otwarciu. 

Nie jest też dobrą praktyką montowanie metalowych linii prowadzących  
i guzków. Gdy spadnie śnieg lub deszcz, robią się one bardzo śliskie. 

Ścieżka nie może też prowadzić donikąd, urywać się nagle. Nie może też 
zmierzać do miejsc mało istotnych. 

Zbyt wiele nierównych nawierzchni wokół ścieżki dezorientuje osoby 
niewidome. Może być im trudno odróżnić ścieżkę wśród dużej liczby różnych 
faktur (jak np. kostka granitowa). 

Ścieżki dotykowej nie wolno zastawiać – reklamami sklepów, 
samochodami itd.”30 

 

 

 

 

 
29 Standardy dostępności oraz wymagania w zakresie równości szans i niedyskryminacji wynikające z wytycznych MIiR–
spotkanie informacyjne z 8 sierpnia 2018 r. 
 
30 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1003107 
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Negatywny przykład z Targówka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. https://radiokolor.pl/wiadomosci/n/4558/targowek-sciezka-dla-niewidomych-jak-tor-przeszkod 

 
 
Postulaty osób niedowidzących/niewidomych w aspekcie barier i utrudnień 
na terenie zespołu staromiejskiego 
 

1. Dokonanie zmian w nieprawidłowym / niekonsekwentnym ułożeniu systemu 
fakturowego oznaczenia nawierzchni np. przy Al. Jana Pawła II. Uwaga: 
Zmiany zostały dokonane, wg wspólnych (z MZD i MZK) ustaleń 
dotyczących funkcjonalnego ułożenia FON. Niezbędna jest jednak 
standaryzacja procesu. 

BARIERY BĄDŹ UTRUDNIENIA  
I PROPOZYCJE USPRAWNIENIA 

SYTUACJA PRZED ZMIANĄ 
 

SYTUACJA PO ZMIANIE  
 

Ścieżki dotykowe nie 
prowadzą pieszego na 
przystanek 
autobusowy/tramwajowy 
(Al. Solidarności) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ścieżka prowadzi pieszego na przystanek. 
FON w analogiczny sposób zamontowane 
zostało w pozostałych lokalizacjach tego 
typu. 
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Prowadnica wprowadza 
dezinformację poprzez 
nielogiczną zmianę 
kierunku poruszania się -
ścieżka prowadzi na 
ruchliwą ulicę (Al. 
Solidarności) 

 
 
 
 
 
 

 
 
FON zostało wymienione i wskazuje 
prawidłowy kierunek przejścia. 

Ścieżka prowadzi pieszego 
na drzewo  
(Al. Solidarności) 

 
 
 
 

 
Na dzień 24.10.2021 r. zmiana nie została 
prawidłowo wykonana. Zgodnie z 
ustaleniami FON zostanie wymienione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ścieżka prowadzi pieszego 
na drzewo  
(Al. Solidarności) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
jw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ścieżka prowadzi pieszego 
na ścieżkę rowerową 
(Al. Solidarności) 

 
 
 
 
 
 

jw.  
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Projekt modernizacji Al. Solidarności w Toruniu – z informacji, które 
uzyskała Fundacja Archipelag Inicjatyw - nie przewidywał oznakowania przejść 
dla pieszych prowadzonych przez ścieżki rowerowe. Powinny być one jednak 
wyposażone w pas oznaczeń ostrzegawczych, analogicznie do montowanych 
przed wejściem na ulicę – szczególnie tam, gdzie ścieżka rowerowa jest na 
równym poziomie z chodnikiem i trudno odróżnić zmianę nawierzchni. 
Rekomenduje się, by skraj chodnika biegnący wzdłuż ścieżki rowerowej był 
wyposażony w niskie separatory oddzielające ruch pieszych od rowerowego.   
W niektórych miejscach ścieżka rowerowa „oddzielona” jest od chodnika poprzez 
pas ostrzegawczy namalowany białą farbą, jednak nie jest to – wg opinii osób  
z dysfunkcją wzroku – dobry sposób identyfikacji miejsc o wyższym ryzyku. Farba 
w wielu miejscach jest już wypłowiała.  

 

 

 

Sposób ułożenia płyt 
kierunkowych nie wskazuje 
pieszemu możliwości 
skrętu w prawo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamontowane zostały płyty informacyjne, 
tzw. faktura uwagi/ informacji. 
Analogicznie FON został wymieniony w 
innych miejscach, które nie wskazywały 
zmiany kierunku 

Sposób ułożenia płyt 
kierunkowych nie wskazuje 
pieszemu możliwości 
skrętu w prawo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

jw.  
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à Separatory między chodnikiem, a ścieżką rowerową (niskie, bezpieczne dla 
dzieci poruszających się na rowerach o małym promieniu koła). 

à Pas nawierzchni ostrzegawczej (tzw. „bąble”) przed przejściami dla pieszych 
przez ścieżki rowerowe – w sposób analogiczny do oznaczenia ulic na których 
poruszają się samochody. 

2. Zbyt mała liczba miejsc / zabytków opisana w alfabecie Breille’a oraz  
z audio-deskrypcją. Propozycja stworzenia map tyflograficznych lub 
terminali multimedialnych opisujących zabytki zespołu staromiejskiego. 

http://www.altix.pl/pl/realizacje/wyspa-mlynska-w-bydgoszczy/ 

 

Plany/mapy tyflograficzne przedstawiają w sposób wypukły przestrzeń lub 
fragment przestrzeni zewnętrznej lub konkretnego zabytku (np. budynku wraz  
z opisem jego walorów). Plany wykonane są w ramach projektowania 
uniwersalnego, oznacza to, że każdy może z nich skorzystać. Składają się  
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z dwóch warstw, wierzchniej - transparentnej, która przeznaczona jest dla 
niewidomych (opis w alfabecie Braille’a) oraz umieszczonej pod nią warstwy 
graficznej która służy osobom słabowidzącym oraz widzącym. Plany 
tyflograficzne mogą posiadać funkcję audio, która będzie odtwarzać komunikaty 
głosowe lub dźwiękowe oraz kody QR z odnośnikiem do filmu w języku polskim 
migowym z napisami – przydatne wszystkim turystom odwiedzającym Toruń, 
szczególnie osobom z dysfunkcją słuchu. Dodatkowo system może być 
wyposażony w opcję naprowadzania, dzięki której użytkownicy mogą swoimi 
smartfonami zlokalizować miejsce ich montażu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altix.pl 

Warstwa dla niewidomych może być wykonana z tworzyw sztucznych, 
które odpowiednio powycinane tworzą wypukły obraz dla niewidomych. 
Najtrwalszym jednak rozwiązaniem jest wykonanie takiej warstwy jako odlewu  
z transparentnej żywicy, która tworzy wandaloodporny monolit.  

 

 

  

 

 

 

 

http://www.altix.pl 
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Cena uzależniona od wielkości oraz tworzywa. 
Plan z PMMA, na stojaku ze stali czarnej malowanej proszkowo w formacie A3:  
6 900 zł netto  
Plan z PMMA, na stojaku ze stali czarnej malowanej proszkowo w formacie A2:  
7 999 zł netto  
Multimedialne terminale informacyjne: ok. 35 000 zł netto 
Oferta dostosowania przestrzeni do osób z niepełnosprawnościami firmy ALTIX) 

 

Jedną z możliwości jest stworzenie planów tyflograficznych wykonanych  
w technologii frezowania stali. Nie jest to jednak przykład projektowania 
uniwersalnego – dla każdego. Plany skierowane są jedynie do osób 
niewidomych. Przykład mapy Dworca PKP w Inowrocławiu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altix.pl 
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3. Nawierzchnie chodnika „zlewają się” w swojej fakturze z nawierzchnią jezdni 
przy przejściach dla pieszych, co znacznie utrudnia odróżnienie chodnika od 
ulicy przy całkowicie obniżonym krawężniku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wprowadzenie możliwości wypożyczania rowerów miejskich typu „tandem”, 
który służy turystyce osób niewidomych wraz z pełnosprawnym „pilotem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. https://innpoland.pl/127325,tandemy-podbijaja-polske-kupuja-i-wypozyczaja-je-niewidomi 

5. Montaż znaku drogowego przed wjazdem na ul. Szczytną (od strony  
ul. Szewskiej) informującego o zwiększonym natężeniu uczestnictwa osób  
z niepełnosprawnościami. 
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Aplikacje pomocnicze dla osób niewidomych i niedowidzących 
 

Totupoint - to jeden z przykładów szerokiej gamy aplikacji nowoczesnych 
systemów połączonych z aplikacją na telefon, które mają zapewnić osobom 
niewidomym bezpieczeństwo podczas poruszania się po mieście. Nowoczesny 
system składa się ze znaczników umieszczanych w przestrzeni publicznej, które 
emitując dźwięk, informują użytkownika o swoim położeniu. W ten sposób 
znaczniki mogą informować o miejscach użyteczności publicznej, o miejscach 
niebezpiecznych, o nowych lub tymczasowych przeszkodach. 
 

Znaczniki elektroniczne systemu powinny być montowane tam, gdzie 
trudne jest zlokalizowanie obiektów i miejsc przy pomocy tradycyjnych metod 
lub gdy konieczne jest udostępnienie osobom z niepełnosprawnością narządu 
wzroku treści tradycyjnie publikowanych w wizualnej formie (tablice 
informacyjne, ostrzegawcze itp.). Znaczniki umożliwiają udostępnienie 
opisowych map terenu, co znacznie poprawia poziom orientacji przestrzennej. 
Elektroniczna forma przekazu informacji sprawia, że jest on elastyczny i podatny 
na incydentalne zmiany, np. związane z remontem jakiejś strefy. 
 
Cena znaczników: ok. 900,00 zł – 1200,00 zł  

Aplikacja YourWay to nie tylko nawigacja po obiektach, ale także stale 
rozwijana baza obiektów przystosowanych do osób niepełnosprawnych, 
wystarczy wpisać miasto, do którego chce się wybrać, a YourWay wyświetli 
obiekty, które są przystosowane i na jakie przystosowania możemy liczyć np. 
Nowy Teatr w Warszawie, posiada mapy tyflograficzne i podjazdy dla osób 
poruszających się na wózkach. Obiekty mogą dodawać użytkownicy systemu, ale 
także ich właściciele. W zależności od funkcji dostępne są różne warianty 
cenowe: 

- YourWay Beacon – 250,00 zł netto 
- YourWay Plus – 2000,00 zł netto 
- YourWay Box – 3000,00 zł netto 

Z aplikacji YourWay korzysta już w Toruniu m.in. CK Dwór Artusa. 
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Rozdział IV Użytkownicy z dysfunkcją słuchu 
 

Osoby głuche - osoby komunikujące się z otoczeniem za pomocą 
języka migowego i/lub języka polskiego pisanego, które nie mają 
możliwości rozumienia przekazu dźwiękowego/głosowego, w tym 

osoby niesłyszące od urodzenia, które często nie znają języka 
polskiego pisanego.   

Osoby niedosłyszące - osoby, które na skutek uszkodzenia 
narządu słuchu mają obniżoną zdolność słyszenia, rozumienia 

mowy ludzkiej, rozróżniania dźwięków (np. nic nie słyszą przy zbyt 
dużym hałasie w otoczeniu);  

osoby komunikujące się z otoczeniem za pomocą przekazu 
dźwiękowego/głosowego wspomagając się lub nie aparatami  

lub implantami słuchowymi 

Problem osób Głuchych w przestrzeni zespołu staromiejskiego polega 
przede wszystkim na braku zrozumiałej informacji przestrzennej. Pośrednią 
przyczyną są bariery w komunikowaniu się, czyli ograniczenia uniemożliwiające 
lub utrudniające osobie Głuchej swobodne porozumiewanie się i/lub 
przekazywanie informacji.  

 
Utrudnienie to dotyczyć może np. osób niesłyszących, które posługują się 

językiem migowym. Polski język migowy jest językiem wizualno-przestrzennym 
używanym w codziennej komunikacji przez społeczność głuchych w Polsce, 
która postrzegana jest jako mniejszość językowa. Dodatkowo w Polsce 
funkcjonują dwa systemy języka migowego, co sprawia, że nawet znając jeden, 
niekoniecznie można się porozumieć z osobą niesłyszącą.  
 

Stereotypowo uznaje się, że z osobami Głuchymi można kontaktować się 
tylko za pomocą języka migowego, zapominając o najprostszych racjonalnych 
rozwiązaniach tj. notatniki, komunikacja za pomocą prostego tekstu pisanego  
w telefonie komórkowym.  
 
 
Postulaty przedstawione przez osoby Głuche pozwalające na swobodne 
poruszanie się niesłyszących turystów to m.in.: 
 
1. Stworzenie folderu turystycznego (lub mapki) z kodami QR zawierającymi 

filmy dotyczące toruńskich zabytków, ciekawych szlaków, słynnych osób 
związanych z Toruniem i miejsc turystycznych. Kody QR powinny być także 
zlokalizowane przy miejscach docelowych. Foldery mogą być dostępne  
w Punktach Informacji Turystycznej w Toruniu. 
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2. Stworzenie strony internetowej, na której dostępne będą filmiki informacyjne 
w języku migowym (przykład: https://mazury-zachodnie.pl/glusi). 
 

3. Kierunkowe tabliczki odsyłające do danego miejsca. 
 

4. Tablice informacyjne znajdujące się przed zabytkami powinny być 
przygotowane w tekście łatwym do czytania (choć należy pamiętać, że nie 
jest to dostosowanie dla wszystkich Głuchych) lub z kodem QR odsyłającym 
do opisu w języku migowym. Jednocześnie tabliczki informacyjne przed 
obiektami zabytkowymi powinny posiadać zapis w języku braille’a (dla osób 
niedowidzących i niewidomych). Przed tablicami powinna być zamontowana 
fakturowa ścieżka (FON) dla osób z dysfunkcją wzroku, celem ułatwienia 
odnalezienia tablicy.  
 

5. Dzwonki przy drzwiach do wejść instytucji publicznych powinny być 
wyposażone w światełko, które informuje, że dzwonek działa.  
 

6. Rowery miejskie (i inne sprzęty rekreacyjnego użytku) powinny dysponować 
instrukcją obsługi w języku migowym (np. z wykorzystaniem kodu QR, gdzie 
film wyświetla się na telefonie komórkowym). Instrukcja w przekazie 
tekstowym często nie jest zrozumiała dla osób Głuchych. 
 

7. Kierowcy samochodów często nie przestrzegają zasad panujących  
w strefach, gdzie pieszy ma pierwszeństwo, co wiąże się z używaniem 
klaksonu (często za plecami osoby Głuchej). Potrzeby kierowców nie mogą 
pogarszać jakości funkcjonowania mieszkańców i turystów.  
 

8. Rowerzyści oraz użytkownicy innych pojazdów rekreacyjnych nie stosują się 
do zasad ruchu drogowego, co generować może sytuacje niebezpieczne. 

 

Aplikacje pomocnicze dla osób Głuchych 

Deaf help - Aplikacja DEAF HELP 112 służy do przyjmowania zgłoszeń 
alarmowych od osób głuchych i słabosłyszących. Powstała w ramach 
porozumienia, które w 2014 roku podpisał wojewoda warmińsko-mazurski  
z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Głuchych. Przygotowanie i wdrożenie aplikacji 
objęło Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie, które działało w ścisłej 
współpracy ze środowiskiem osób głuchych – użytkownikami aplikacji. Celem 
było maksymalne uproszczenie sposobu zgłoszenia zagrożenia i wezwania 
pomocy. Pisanie, które często sprawia problem głuchym, zastąpione zostało 
obrazami. Dzięki temu obsługa aplikacji stała się intuicyjna. 

Aplikacja obrazkowa jest absolutnie niezbędna dla tych, którzy nie znają 
języka polskiego, zatem nie potrafią napisać smsa lub napisać go w sposób 
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zrozumiały dla osoby słyszącej. Głusi korzystają czasem w języku polskim ze 
składni języka migowego. To powoduje, że komunikat jest niezrozumiały dla 
słyszących.  
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Rozdział V Użytkownicy z dysfunkcją ruchu 

 

Ciągi piesze / chodniki – bezpieczna przestrzeń pieszego 
 

Uwagi dotyczące poprawy dostępności dla osób z ograniczoną mobilnością 
ruchową 
 
à Przy remontach i modernizacji przestrzeni publicznej założenia projektu 
powinny być poddane konsultacji i przesłane do zaopiniowania przynajmniej 
Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych w Toruniu oraz 
Radzie Seniorów Miasta Torunia.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. https://regiodom.pl 

 
1. Niefunkcjonalne ciągi piesze, wysokie krawężniki. Krawężnik przy chodniku, 

na szerokości przejścia dla pieszych, powinien być obniżony do 0,02 m.  
Jest to kompromis pomiędzy osobami niedowidzącymi/ niewidomymi 
poruszającymi się przy pomocy „białej laski”, dla których każdy krawężnik, 
bądź zmiana faktury nawierzchni stanowi informację np. o zakończeniu ciągu 
pieszego i pomiędzy osobami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, dla 
których krawężnik wysokości 2 cm. nie powinien stanowić przeszkody (dot. 
także ciężkich wózków elektrycznych). 

 
2. Na szerokości przejścia dla pieszych nie należy montować kratek ściekowych, 

włazów do studzienek itp. 
 
3. Znajdujące się na szerokości chodnika lub ciągów pieszych wszelkie 

elementy stałe, obiekty komunalne, stojaki na rowery czy inne elementy 
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małej architektury należy umieszczać poza chodnikiem lub ciągiem 
komunikacyjnym zapewniając do nich nieograniczony dostęp. Zalecenie to 
dotyczy wszystkich chodników i ciągów pieszych w przestrzeni publicznej,  
w tym również na terenach rekreacyjnych. 

 
4. Wszystkie elementy małej architektury powinny mieć zaokrąglone 

krawędzie.  
 
5. Należy dążyć do minimalizowania ilości przeszkód na chodniku lub ciągu 

komunikacyjnego, na przykład poprzez zebranie kilku informacji na jednym 
słupku lub montaż znaków w szeregu na drążku poprzecznym. 

 
6. Zaleca się stosowanie oznakowania przeszkody, na przykład wokół drzew, 

słupów w fakturze innej niż faktura chodnika, w formie powierzchni wypukłej 
(kostka brukowa) lub na przykład podwyższonego krawężnika. 

 
7. Zaleca się montaż włazów o fakturze gładkiej/ granitowej, która będzie 

stanowiła częściową ciągłość granitowego ciągu pieszego. Odniesienie do 
punktu: patrz. Tabela – zestawienie barier i utrudnień. 

 
8. Samochody parkujące na chodnikach. Zaleca się uniemożliwienie 

parkowania samochodów na chodnikach poprzez stawianie  
m.in. odblaskowych separatorów, zielonych „szykan”, nasadzeń, donic  
z roślinami, przysiadaków, parkletów, stojaków na rowery (w sposób 
funkcjonalny dla rowerzystów i pieszych) czy innego rodzaju małej 
architektury. Przy projektowaniu miejsc parkingowych nawis samochodu 
powinien znajdować się poza strefą ruchu pieszego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. Z miejsca postojowego należy zapewnić osobie poruszającej się  

na wózku, wjazd na chodnik bez konieczności jazdy po pasie ruchu pojazdów. 
Krawężniki przy miejscach postojowych powinny być obniżone na odcinku 
min. 1,0 m, w taki sposób, aby osoby z dysfunkcjami wzroku nie pomyliły 
obniżenia z przejściem dla pieszych. 
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10. Skrajnia piesza powinna być wolna od przeszkód. Gałęzie drzew należy 

przycinać w taki sposób, aby nie nachodziły na obszar ruchu pieszych.  
W przypadku drzew rosnących w szerokości ciągu pieszego należy dolną jego 
część zabezpieczyć w taki sposób, aby umożliwić swobodne  
i bezpieczne przejście pieszym – w szczególności osobom poruszającym się 
za pomocą białej laski. Odniesienie do punktu: patrz. Tabela – zestawienie 
barier i utrudnień. 

 
11. Ogródki gastronomiczne wyposażone są w podjazdy, jednak ilość stolików 

znajdujących się w ogródku nie pozwala często na użytkowanie przez osobę 
poruszającą się na wózku inwalidzkim (jest zbyt ciasno). W dalszym ciągu 
problemem są ogródki umiejscowione na części chodnika. Dobrym 
rozwiązaniem wykorzystywanym w Polsce (także w Toruniu) jest stawianie 
stolików bezpośrednio na nawierzchni (o ile jej powierzchnia jest optymalnie 
gładka). Ogródki nie powinny zastawiać chodnika, zwłaszcza o równej 
nawierzchni. Odniesienie do punktu: patrz. Tabela – zestawienie barier  
i utrudnień. 

 
12. Toalety miejskie nie spełniają oczekiwań użytkowników lub są wyłączone  

z użytkowania. Dobrym krokiem jest udostępnianie toalet przez 
restauratorów toruńskiej starówki osobom z niepełnosprawnościami, jednak 
i w tym przypadku, nie wszystkie toalety są technicznie dostępne dla osób  
z niepełnosprawnościami.  

 
13. Brak barierek przy wejściach do niektórych budynków użyteczności 

publicznej lub niefunkcjonalny montaż. Odniesienie do punktu: patrz. 
Tabela – zestawienie barier i utrudnień. 

 
14. Niewygodny bruk stanowiący poważną barierę w dostępie do wielu miejsc 

starówki. Odniesienie do punktu: patrz. Tabela – zestawienie barier  
i utrudnień. 

 
15. Niewystarczająca ilość ławek oraz koszy na śmieci.  

 
16. Śliskie nawierzchnie płyt pamiątkowych przy ul. Podmurnej, ul. Szerokiej 

(herby miast partnerskich oraz Pierniki Gwiazd), ul. Żeglarskiej (herby 
cechów). Proponuje się regularne pokrywanie nawierzchni płyt farbą 
antypoślizgową zewnętrzną, wysokiej jakości. Odniesienie do punktu: patrz. 
Tabela – zestawienie barier i utrudnień. 

 
17. Nieprawidłowe obsadzenie studzienek, niewłaściwe zagęszczenie gruntu 

wokół studzienek powoduje osiadanie nawierzchni. Teren jest nierówny. 
Odniesienie do punktu: patrz. Tabela – zestawienie barier i utrudnień. 
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18. Nieoznakowane słupy latarni, znaków drogowych, które znajdują się na 

ciągach pieszych. Latarnie uliczne, słupy oraz znaki drogowe znajdujące się 
na ciągach pieszych powinny być oznaczone taśmą ostrzegawczą 
odblaskową I generacji.  

 
19. Kratki przy budynkach ułożone są często równolegle do chodnika. 

Odniesienie do punktu: patrz. Tabela – zestawienie barier i utrudnień. 
 

20.  Zbyt mało ławek lub innych miejsc odpoczynku na długich odcinkach. 
 

21. Zbyt mało zieleni na terenie zespołu staromiejskiego. 
 

22. Ubytki w nawierzchni, wąskie chodniki. Odniesienie do punktu: patrz. 
Tabela – zestawienie barier i utrudnień. 
 

23. Sygnalizacja przy UM / Wały Gen Sikorskiego – sygnalizacja świetlna nie jest 
zsynchronizowana z dźwiękiem. 

 
Postulaty dot. osób z ograniczoną mobilnością zebrane podczas spotkania 
konsultacyjnego w CKK Jordanki 
 
 

1. Istnieje iluzja dostępności, np. podjazdy do ogródków gastronomicznych 
(regulacje prawne dotyczące np. wielkości kątów nachylenia, które nie są 
weryfikowane po podpisaniu umowy na działanie ogródka). Odniesienie 
do punktu: patrz. Tabela – zestawienie barier i utrudnień. 
 

2. Częściowy zakaz parkowania w miejscach, gdzie samochody parkują, 
likwidacja krawężnika, zrobienie równi pochyłej na długości (przejścia?). 
Odniesienie do punktu: patrz. Tabela – zestawienie barier i utrudnień. 

 
3. Uchylić zakaz tworzenia pochylni. 

 
4. Podjazd dla osób z niepełnosprawnościami do Dworu Artusa oraz innych 

publicznych instytucji. Odniesienie do punktu: patrz. Tabela – zestawienie 
barier i utrudnień. 

 
5. Korzystanie z szatni/toalet w Ratuszu. 

 
6. Brak możliwości skorzystania z toalet miejskich dla osób poruszających się 

na wózku inwalidzkim (Al. Solidarności, Zamek Krzyżacki). 
 

7. Wystające na chodnik schody, np. Kopernika. Odniesienie do punktu: 
patrz. Tabela – zestawienie barier i utrudnień. 
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8. Dofinansowania/ulgi dla przedsiębiorców dostosowujących obiekty dla 
osób starszych, niepełnosprawnych. 

 
9. Konsultacje projektów dot. przestrzeni publicznej à miejska komisja 

urbanistów oraz przedstawicieli różnych grup społecznych (seniorzy, osoby 
niepełnosprawne). 

 
10. Równie pochyłe przy zjeździe z chodnika, ważne, aby materiał był przyjazny 

dla osób z niepełnosprawnościami. Odniesienie do punktu: patrz. Tabela – 
zestawienie barier i utrudnień. 

 
11. Wyrównanie bruku, zbyt ostra kostka. Odniesienie do punktu: patrz. 

Tabela – zestawienie barier i utrudnień. 
 

12. Przykrycie kratek, w razie ulewy zdejmować, ewentualnie obniżenie kratek. 
Odniesienie do punktu: Punkt pod względem technicznym niemożliwy do 
realizacji.  

 
13. Płyty „Aleja Gwiazd” zmienić na takie z „drzewa prasowanego”.  

 
14. Obowiązkowo – przy nowych inwestycjach – konsultacje indywidualne  

z grupami osób niepełnosprawnych (każda) lub przedstawicieli organizacji 
pozarządowych na co dzień mających kontakt z takimi grupami i drugie 
konsultacje, gdzie jest omówienie zmian, które zostały uwzględnione po 
konsultacjach. 
 

15.  Likwidacja chodnika z jednej strony, a poszerzenie chodnika po drugiej 
stronie. Odniesienie do punktu: W przypadku kamienic znajdujących się 
po obu stronach ulicy – realizacja punktu mogłaby przyczynić się do 
ograniczonego dostępu do nich. Teoretycznie jest to możliwe w przypadku 
ulic np. przy murach miasta, lecz pewnie nie do końca uzasadnione z 
przyczyn np. konserwatorskich czy ekonomicznych. 

 
16. Płyta na środku ulicy, która umożliwia przejazd osób  

z niepełnosprawnościami. Odniesienie do punktu: patrz. Tabela – 
zestawienie barier i utrudnień. 

 
17. Zbyt mała ilość śmietników (np. Szeroka). Odniesienie do punktu: patrz. 

Rozdz. VI. 
 

18. System informacyjny dla przyjezdnych kierowców (informacja na 
bramkach autostradowych + aplikacje o dużych parkingach przy starówce; 

 
19.  Więcej ławek lub parklety. Odniesienie do punktu: patrz. Rozdz. VI. 

 
20.  Woonerfy – zorganizowanie przestrzeni tak, aby były miejsca dla każdego, 

np. pas pieszych, pas dla rowerów itd. Odniesienie do punktu: patrz. Rozdz. 
VI. 
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Postulaty przesłane drogą mailową w ramach konsultacji: 
 
1. à Informacja o dostępności miejsc parkingowych w obrębie Starego Miasta.  
 
Kierowcy przyjezdni niejednokrotnie zajmują miejsca postojowe w obrębie 
Zespołu Staromiejskiego, blokując przejścia i chodniki, których przepustowość 
sama w sobie jest niska. Miasto podejmowało próby przeciwdziałania 
natężonemu ruchowi, likwidując wiele miejsc parkingowych. W sezonie letnim 
auta i tak na Starówce parkują wszędzie, gdzie się da. 
Tymczasem dostępne są parkingi na Placu Świętej Katarzyny, pod CSW, pod 
Jordankami oraz parking na Bulwarze Filadelfijskim przy Ślimaku Getyńskim. 
 
a) Mój pomysł, to system informacyjny, podkreślmy, skuteczny system 
informacyjny. Począwszy od bramek autostradowych (tablice informacyjne, 
informacja w aplikacji AutoPay czy Mobilet, ulotki, dalsze tablice w drodze do 
miasta). Chodzi o przejrzysty system, który przeprowadzi turystę z autostrady "jak 
po sznurku" na parkingi wielkopowierzchniowe. 
 
b) Płatna reklama parkingów wielkopowierzchniowych w aplikacjach 
GoogleMaps i Yanosik 
 
2. Wizyta studyjna dla miejskich planistów w miastach, które otrzymały nagrodę 
Access City - nagrodę dla miast najprzyjaźniejszych osobom  
z niepełnosprawnościami: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141 
 
3. Dzień studyjny z osobami z niepełnosprawnościami - zobaczenie miasta z ich 
perspektywy. Podróż o kulach, na wózku lub w kostiumie symulującym 
ograniczenia. 
 
4. Deklaracja ze strony miasta, Pakt dla osób z niepełnosprawnościami, ustalenie 
modelu współpracy według najlepszych praktyk i mapa działania, timeline, 
ewaluacja zmian. 
 
5.  Określić plan sytuacyjny ścieżek z nawierzchnią równą i płaską – wraz  
z dostępem do obiektów użyteczności publicznych – dla całego obszaru Zespołu 
Staromiejskiego. Odniesienie do punktu: patrz. Tabela barier i utrudnień. 

6.     Na podstawie planu zdefiniować konieczności naprawy, wymiany, 
modernizacji lub budowy nowych ciągów i nawierzchni. Odniesienie do punktu: 
patrz. Tabela barier i utrudnień. 

7.  Określić szczególny plan sytuacyjny ścieżek w centrum Zespołu 
Staromiejskiego tj. wokół Ratusza Staromiejskiego wraz utworzeniem 
ścieżek oraz zeszlifowania kostek brukowych tzw. „kocich łbów” na podstawie 
wyrysowanych ścieżek - do postaci płaskiej i równej. Odniesienie do punktu: 
patrz. Tabela barier i utrudnień. 
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8. Nawierzchnie ulic powinny być budowane jako gładkie, dobrym przykładem 
ulicy zachowującej historyczny charakter, ale jednocześnie będącą przyjazną dla 
osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, pieszych i rowerzystów jest ulica 
Kopernika. Antyprzykładem jest natomiast ulica Podmurna, gdzie ułożono 
nierówny bruk tzw, "kocie łby", ulica Podmurna nie zachęca do spacerów osób 
pełnosprawnych, tym bardziej jest niekorzystna dla osób mających problemy  
z poruszaniem. Odniesienie do punktu: patrz. Tabela barier i utrudnień. 
 
9. Nadmiar samochodów. 

Kolejnym istotnym problemem na starówce jest duża liczba samochodów, wielu 
kierowców łamie również przepisy - przekraczanie dozwolonej prędkości, 
parkowanie w miejscach niedozwolonych np. na skrzyżowaniach czy 
chodnikach. Szybko jeżdżący kierowcy stwarzają ryzyko potrącenia, taki kierowca 
może nie być w stanie w porę wyhamować przed pieszym wychodzącym z za 
samochodu. Pojazdy nieprawidłowo zaparkowane utrudniają poruszanie, na 
przykład pojazdy parkujące na chodniku mogą uniemożliwić osobie na wózku 
dalszy przejazd.  
 
Jednym ze sposobów rozwiązania problemu nadmiaru samochodów jest 
podniesienie opłat za parkowanie, wprowadzenie ich również w niedzielę oraz 
wydłużenie godzin funkcjonowania strefy. Innymi sposobami są zamknięcia 
kolejnych ulic wraz z fizycznym ograniczeniem wjazdu (np. wysuwane słupki), 
montaż słupków blokujących na chodnikach oraz wprowadzenie stref 
ograniczonego ruchu. Odpowiedź: nie wszyscy kierowcy niestosują się do zasad 
ruchu drogowego, a zwiększanie opłat za parkingi byłoby w tym przypadku 
pewnego rodzaju „karą” dla nich. Dobrym pomysłem jest natomiast zwiększenie 
informacji o parkingach znajdujących się poza obszarem Zespołu 
Staromiejskiego.   
 
10. Sygnalizacje świetlne 
 
Sygnalizacja na przejściach dla pieszych prowadzących na starówkę powinny być 
bezpieczne dla osób niewidzących. Takiego warunku nie spełniają sygnalizacje 
przez Aleję Św. Jana Pawła II, gdzie światło zielone włącza się w różnym czasie. 
Osoba niewidząca nie jest w stanie rozpoznać, z której sygnalizacji pochodzi 
sygnał dźwiękowy, w efekcie może wejść na przejście na czerwonym świetle. 
Sygnał dźwiękowy bywa również słyszalny na przejściach poprzecznych. Światło 
zielone powinno włączać się równocześnie na wszystkich sygnalizacjach,  
a sygnał dźwiękowy powinien być cichszy. Odpowiedź: Postulat o montaż 
systemów zmiany świateł (guzik zmiany światła na zielone) z opcjami opisanymi 
w Rozdziale III). 

11. Bariery zmniejszą też zyski, im więcej utrudnień tym szybciej chce się 
zakończyć zwiedzanie. Coraz więcej miast otwiera się na turystę  
z niepełnosprawnością a tym samym zapobiega powstawaniu niektórych 
problemów które generuje problem starzejącego się społeczeństwa. 
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12. Więcej ławek i miejsc odpoczynku – szybszy poziom męczenia się osób po 
przejściu COVID-19. Odniesienie do punktu: patrz. Rozdział VI.  
 
13. Bariery tak jak niepełnosprawność mogą być tymczasowe. Podczas 
remontów/inwestycji miasto powinno zadbać o dostępność i bezpieczeństwo 
stosują np. tymczasową sygnalizacja świetlna LED z minutnikiem i sygnalizacją 
dźwiękową. 
 
14. Stworzenie mapy przez niewidomych dla niewidomych jak poruszać się po 
starówce, jak gdzie dotrzeć. Może być tańszym rozwiązaniem a nawet 
efektywniejszym niż zakup systemów informacyjnych. Podobno nie wszystkie 
napisy w brajlu są poprawnie wykonane. Najczęściej podobno chodzi o błędy  
w numeracji. Jest zapisana 1,2, zamiast brajlem. Odniesienie do punktu: patrz. 
Rozdział III. 
 

 
Miejsca niedostępne lub pozornie dostępne 
wymagają gruntownej modernizacji.  
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich 
chciałyby jak najmniejszej ilości przeszkód oraz 
progów, lecz to właśnie te przeszkody i progi 
wspomagają poruszanie się osób niewidomych bądź 
niedowidzących. Ważnym elementem połączenia 
potrzeb tych dwóch grup jest pojęcie progu 
minimalnego, czyli wzniesienia tak małego, aby nie 
przeszkadzało w poruszaniu się na wózku 
inwalidzkim, a jednocześnie na tyle dużego, aby 

zostało rozpoznane przez osoby niewidome – optymalna wysokość to 2 cm. 
 

Przykładem miejsca, które nie jest dostępne dla osób  
z niepełnosprawnościami ruchowymi są obrzeża ruin Zamku Krzyżackiego. 
Według Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków teren „wymaga 
kompleksowej poprawy z koniecznym zachowaniem historycznych nawierzchni 
są obrzeża Zamku Krzyżackiego”, gdzie utrudnienie stanowi przejście wokół ruin 
zamku. Miejsce nie jest uwzględnione w ostatniej części dokumentu – 
zestawieniu barier i utrudnień, gdyż temat wymaga specjalistycznego spojrzenia 
i wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (patrz. zdjęcia poniżej).  
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Rozdział VI Miejsca odpoczynku i mała architektura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeżeli chcemy przyciągnąć użytkowników do korzystania z przestrzeni 
publicznej ważne jest, aby zapewnić czystość, ładny wygląd i oryginalność 
przestrzeni. Przestrzeń zorganizowana w taki sposób jest zachęcająca dla 
użytkownika i daje mu poczucie obcowania z harmonijną przestrzenią, ładem 
kompozycyjnym i po prostu z pięknem, co również ma wpływ na odbiór  
i percepcję miejsca. Na poziom życia społecznego wpływa estetyka otoczenia, 
jego uformowanie i funkcjonalność. Estetyczność obszaru gra ważną rolę  
w procesie kształtowania nie tylko stosunków między budynkami, ale także 
między ludźmi, oddziałuje na ich sposób patrzenia na rzeczywistość oraz siebie 
samych - oddziałuje na ludzi pozytywnie lub negatywnie, stymulująco bądź 
deprymująco.31  

Przez obiekt małej architektury – zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy – 
Prawo budowlane, należy rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, 
figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

„Słowo attract w języku angielskim znaczy „przyciągać”, dlatego też 
przestrzeń atrakcyjną poznać można najpewniej po tym, jak bardzo przyciąga 
ludzi i na jak długo ich zatrzymuje – biorąc pod uwagę także szereg czynników 
wpływających na powodzenie danej przestrzeni publicznej – począwszy  
od historii miejsca, genezy jego powstania czy momentu inicjacji prac nad 
rewitalizacją, poprzez badanie nad jego znaczeniem, funkcję, formę, kontekst, 

 
31 por. D. Wantuch-Matla, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, str. 226-227. 
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konsultacje społeczne, plany czy projekty, procesie realizacji i odbiorze miejsca, 
jego wpisaniu w otoczenie, w ludzką świadomość i powszechną „mentalną mapę 
miasta.” 32 
 

„Najbardziej elastyczna przestrzeń do rozbudowy biznesu (w tym  
w sezonie tzw. „turystycznym”) to chodnik. Różne wymiary i sposoby eksploatacji 
chodników można połączyć z aktywną strefą wokół krawędzi budynku,  
co pozwala „zmiękczyć” relację z ulicą i zachęcić ludzi do przystanięcia. 
Dodatkowa przestrzeń jest szczególnie istotna w przypadku mniejszych lokali. 
Można ją wykorzystać do wszystkiego, od wystawiania towaru, np. skrzynek ze 
świeżymi owocami przed warzywniakiem do ustawienia stolików czy krzeseł,  
by klienci mogli jeść i pić na dworze.  
 

Wobec rozmaitych zagrożeń niebagatelnym aspektem funkcjonowania 
miejskich przestrzeni publicznych jest bezpieczeństwo ich użytkowania. Wiąże 
się ono przede wszystkim z odpowiednim odseparowaniem ruchu 
samochodowego i rowerowego od pieszego celem uniknięcia wypadków  
i kolizji, jak również z wprowadzeniem bezpiecznego „umeblowania” przestrzeni 
publicznych, dostosowanych także do potrzeb osób o ograniczonych 
możliwościach ruchowych – na wózkach inwalidzkich etc. We współcześnie 
realizowanych przestrzeniach publicznych zastosowanie znajdują różnorodne 
zabiegi planistyczne i techniczne, służące wzmocnieniu poczucia 
bezpieczeństwa i kontroli nad otoczeniem. Celowo wprowadza się specyficzne 
rozwiązania przestrzenne, skutkujące stworzeniem przestrzeni czytelnej, 
przejrzystej, łatwej do ogarnięcia wzrokiem, a jednocześnie atrakcyjnej 
i przyjaznej. Powszechnie stosowane są również urządzenia techniczne, takie jak 
wprowadzenie monitoringu, systemów oświetlenia, alarmów czy różnego typu 
barier ograniczających dostęp. Przede wszystkim jednak sukces przestrzeni 
publicznej jako miejsca interakcji i spotkań jej użytkowników leży w umiejętnym 
jej zaprojektowaniu, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym.  

 
Atrakcyjna przestrzeń publiczna, w której ludzie czują się swobodnie  

i bezpiecznie, wzmaga ich poczucie identyfikacji z miejscem. Tego rodzaju 
myślenie jest głównym założeniem projektów rewitalizacji zaniedbanych 
obszarów miasta oraz tak zwanych złych dzielnic. Poprzez wprowadzenie ładu 
przestrzennego i zastosowanie zabiegów czyniących przestrzeń bardziej 
przyjazną i przejrzystą można zwiększyć wśród lokalnej społeczności poczucie 
współodpowiedzialności za otoczenie. 33 

 

Standard architektoniczny: stanowiska postojowe 
 
• Nawierzchnia stanowisk postojowych jest utwardzona (równa i gładka  

o spadku podłużnym i poprzecznym), wykonana z betonu asfaltowego 
(nawierzchni bitumicznej) lub z betonu cementowego. 

 
32 D. Wantuch-Matla, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, str. 229. 
33 D. Wantuch-Matla, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, str. 108-109.. 
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• W przypadku parkingów o nawierzchni ażurowej stanowiska postojowe dla 
osób z niepełnosprawnościami mają nawierzchnię pełną (bez otworów)  
lub należy po obu stronach miejsca parkingowego przewidzieć pasy 
wyłożone nawierzchnią pełną o szer. 1,0 m 

• Stosowanie nawierzchni z kostki kamiennej dopuszczalne jest w sytuacji, gdy 
nawierzchnia ta stanowi element tkanki zabytkowej lub część obszaru 
podlegającego rewitalizacji. 

• W przypadku odtwarzania nawierzchni z materiałów wyprodukowanych 
współcześnie, zaleca się stosowanie nawierzchni gładkich dopasowanych 
estetycznie do istniejącej nawierzchni. 

• Nawierzchnię gruntową dopuszcza się tylko w wypadku kopert 
zlokalizowanych na terenach przyrodniczo chronionych (parkowych, 
leśnych), lecz zaleca się jej stabilizowanie lub wzmocnienie geokratami 
stalowymi lub z tworzyw sztucznych. 

 

Standard architektoniczny: dostęp z chodnika do stanowiska postojowego 
 
• W przypadku parkingów przy budynkach użyteczności publicznej, miejsca 

postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane są na skraju 
pozostałych miejsc postojowych, możliwie blisko dostępnego wejścia do 
budynku. 

• Stanowisko postojowe dla osób z niepełnosprawnościami musi mieć, o ile 
istnieje taka możliwość, połączenie z najbliższym chodnikiem, dojście jest 
równe i zapewnia swobodny dojazd. Dojście nie może być wykonane z płyt 
ażurowych.  

• Dojście do chodnika jest umożliwione poprzez pochylnię umożliwiającą 
wjazd wózkiem, krawężnik musi być wjazdowy lub ścięty, a różnica poziomów 
nie może być większa niż 2 cm. 

• W przypadku usytuowania parkingu przy chodniku należy zamontować 
ograniczniki parkingowe zabezpieczające przed zbyt bliskim parkowaniem 
pojazdów przy chodniku. 

 

Dobre praktyki projektowania uniwersalnego w zakresie siedzisk 
 
50 % ławek montowanych na danym terenie powinno być wyposażonych  
w oparcie i podłokietnik. Ławki powinny umożliwiać boczne przesiadanie się 
osoby z niepełnosprawnością z wózka na ławkę. Preferowane wysokości siedzisk 
od podłoża: 

• ławka – 0,45 – 0,5 m,  
• ławka przystankowa – 0,45 m  
• przysiadaki – 0,7 m,  
• miejsce dla dzieci – 0,3 m.  
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Pozostałe wymiary ławek: 
• głębokość siedziska – 0,45 m (dla osób dorosłych) i 0,3 m (dla dzieci), 
• wysokość podłokietnika – 0,2 m od siedziska. Zaleca się, aby ławki 

przystankowe wyposażone były w oparcie i podłokietnik.  
 
Tablice informacyjne, w tym znaki z informacją dotykową, powinny być 
umieszczone na wysokości 1,4 m – 1,6 m od podłoża.”34 
 
- Miejsce do odpoczynku jest wyposażone w siedzisko (ławkę)  
z podłokietnikami ułatwiającymi siadanie i wstawanie oraz miejsce do 
zaparkowania wózka  
 
- Miejsce postoju przeznaczone dla osoby poruszającej się na wózku ma 
głębokość min 140 cm (zalecane 180 cm) i szerokość 90 cm, tak aby osoba na 
wózku mogła zaparkować wózek obok ławki, nie przeszkadzając innym 
użytkownikom przestrzeni.  
 
-  W przestrzeniach wymagających pokonywania znacznych odległości należy, 
nie rzadziej niż co 30m (na terenach zewnętrznych 50 m), zapewnić miejsca 
siedzące; powinny one znajdować się w pobliżu ciągów komunikacyjnych, ale nie 
bezpośrednio na nich. 
 

O sporym powodzeniu w kształtowaniu przestrzeni służącej spotkaniom 
można mówić w przypadku placu Meeting House Square w dublińskiej dzielnicy 
Temple Bar. Jest to przestrzeń publiczna, znajdująca się w centralnym punkcie 
kompleksu budynków o charakterze kulturalnym i w pewnym sensie stanowiąca 
rodzaj upublicznionego podwórka wewnątrz kwartału zabudowy. Plac, na pozór 
dość skromny, stał się miejscem spotkań przy kawie, licznych warsztatów, 
targów, wydarzeń kulturalnych. Stał się niejako punktem orientacyjnym na 
mapie miasta. Na co dzień służy też znakomicie jako zwykły łącznik skracający 
pieszym drogę pomiędzy kwartałami zabudowy. Przy placu znajdują się 
kawiarnia, restauracja, scena, a także wejście do galerii fotograficznej oraz kina. 35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fot. http://builtdublin.com/meeting-house-square-temple-bar-dublin-2/ 

 
34 https://zdm.poznan.pl/upload/_wytyczne_dla_osob_niepelnosprawnych_-_przejscia_dla_pieszych_i_mala_arc....pdf 

 
35 D. Wantuch-Matla, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, str. 87. 
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Fot. https://archipreneur.com/wp-content/uploads/2019/01/Dublin-Meeting-House-Square-MDT2.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. http://www.digitaldimensions.ie/portfolio/umbrellas-temple-bars-meeting-house-square/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. https://www.facebook.com/meetinghousesquare/photos/a.321509497897975/770371043011816 
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Ogrody kieszonkowe 
 

Przykładem realizacji rozproszonych w obrębie gęstej miejskiej zabudowy 
są niewielkie, choć dość licznie występujące place i skwery w nowojorskiej 
dzielnicy Manhattan. Niektóre z nich wyposażono w siedziska, a niekiedy  
w niewielkie ławy czy stoliki (przy których można zjeść śniadanie czy lunch) lub  
w stoły do gry w szachy. Idąc ulicami Manhattanu, można znaleźć tu i ówdzie 
schowane pod lub między budynkami nisze, wypełnione stolikami, udekorowane 
zielenią i nowoczesnymi fontannami.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot.https://www.wroclaw.pl/zielony-wroclaw/wroclaw-zielona-stolica-europy-parki-kieszonkowe-zielone-sciany-parklety-

woonerfy 

 
  

Takie zagospodarowanie skwerów, placów i zakamarków dzielnic miast 
określa się mianem parków/ogrodów kieszonkowych, które są coraz bardziej 
popularne w wielu miastach w Polsce, także w Toruniu. Przestrzeń zespołu 
staromiejskiego stanowi nadal wyjątkowy potencjał do powstawania nowych 
stref wyposażonych w funkcjonalne meble miejskie (siedziska, stoliki, fotele 
miejskie, kraniki z wodą pitną itd.), stanowiąc jednocześnie powierzchnie 
biologicznie czynną na terenie zurbanizowanym poprzez nasadzenia 
odpowiednich dla danego terenu roślin. Miejscami, w których mogłyby zaistnieć 
zielone ogrody kieszonkowe są np. wybrane tereny przy murach miasta 
zlokalizowane od strony Wisły. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. https://lovekrakow.pl/aktualnosci/zakrecony-park-kieszonkowy-powstal-w-prokocimiu_27372.html 

 
36 D. Wantuch-Matla, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, str. 87-88. 



 

 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. https://go-local.pl/lawki-nietypowe/ 

 

Aranżacja tymczasowa 
 

Do popularnych obecnie zabiegów urbanistycznych należą także 
interwencje o tymczasowym charakterze, których celem jest zatrzymanie ludzi  
w biegu i sprowokowanie ich, czy raczej zachęcenie, do pozostania  
w danym miejscu. W Polsce mamy coraz więcej tego rodzaju działań. Okazuje się 
bowiem, że odpowiednia aranżacja nawet niezbyt ciekawego wycinka 
przestrzeni miejskiej może przyciągnąć do niej ludzi. Pufy, leżaki, koce, 
kawiarniane stoliki z europalet lub inne miejskie meble z recyklingu  
w połączeniu z rozmaitymi dodatkowymi atrakcjami powodują,  
że – nieoczekiwanie – miejsca wcześniej nijakie zapełniają się ludźmi.  

 
Dzięki inicjatywie „Gazety Wyborczej”, Instytutu Kultury Miejskiej, pracowni 

Stocznia i architektów z Grupy Gdyby, tymczasowym metamorfozom 
poddawany jest od 2013 roku gdański Targ Węglowy. W tym samym roku władze 
miasta zamknęły obszar placu dla ruchu samochodowego, by zwrócić uwagę na 
fakt, że Targ Węglowy powinien służyć mieszkańcom. W jego obrębie stworzono 
rodzaj miejskiego salonu, zaaranżowano trawniki, ustawiono leżaki i stoliki.  
Od tamtej pory organizuje się w tym miejscu imprezy kulturalne i rozrywkowe,  
a co jakiś czas wracają tam też tymczasowe meble. 37 

 
 
 
 
 
 

 

 
37 D. Wantuch-Matla, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, str. 88. 
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Fot. https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,17735587,jaki-bedzie-targ-weglowy-trwaja-prace-
koncepcyjne.html 
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Dobre praktyki w instalacji „parkletów” 
 

Parklet, czyli miejsce odpoczynku, gdzie można się zatrzymać i usiąść  
w trakcie aktywności miejskiej. Umieszczane są często na drodze zdominowanej 
przez samochody. Praktyką jest instalowanie parkletów na pasach 
parkingowych, by ograniczyć parkowanie aut. Parklet to w skrócie przedłużenie 
chodnika, które zapewnia więcej przestrzeni i udogodnień dla pieszego. 
 

Parklety nie powinny mieć stopni/schodków, ale powinny być montowane 
na równi z nawierzchnią lub przylegać do krawężnika.  

 
Przynajmniej jedno siedzisko powinno być wyposażone w boczne poręcze 

ułatwiające skorzystanie przez osoby poruszające się na wózkach. Elementy 
wystające na pas chodnika powinny być oznaczone taśmą kontrastową. 
 
Przykłady parkletów z innych miast: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fot. https://warszawa.naszemiasto.pl/kolejny-parklet-w-warszawie-miedzy-trzema-jezdniami-powstal/ga/c1-

8009447/zd/58038063  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot.https://warszawa.naszemiasto.pl/nowy-parklet-w-warszawie-powstal-by-zakonczyc-parkowanie/ga/c15-
8063309/zd/58838655 
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Przykłady z Torunia 
 

W zespole staromiejskim pojawiają się wciąż nowe lokalizacje, gdzie 
instalowane są parklety z poręczami bocznymi. Proponujemy jednak, by stopnie 
kolejnych mebli miejskich nie przekraczały 2 cm (dobre praktyki wskazują na 
maksymalną wysokość progów/krawężników: 2 cm).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. https://www.torun.pl/pl/kwitnace-parklety-na-starowce 

Przysiadaki  
 
Przestrzeń miejska zmienia się dynamicznie, a wraz z nią oczekiwania i potrzeby 
użytkowników. Proste siedziska czy raczej oparcia zwane przysiadakami, 
montowane są zazwyczaj w miejscach zwiększonego natężenia ruchu pieszych. 
Potocznie nazywane są też pół-ławkami, które nie służą do dłuższych 
"posiedzeń", ale raczej do krótkiego odpoczynku w drodze czy oczekiwania  
na środek komunikacji miejskiej. Ten element małej architektury ma służyć  
m.in. turystom z bagażami, osobom starszym czy poruszającym się o kulach, 
osobom z zakupami, które potrzebują krótkiej przerwy. Obserwacja innych miast, 
gdzie montowane są przysiadaki wskazuje, że najbardziej atrakcyjną dla 
użytkowników formą wizualną przysiadakaków jest ich podobieństwo do 
standardowej ławki. Użytkownicy wskazują także, że istotną rolę pełnią boczne 
poręcze. Przysiadaki nie powinny jednak zastępować w każdym miejscu ławek, 
ale być uzupełnieniem czy nawet dopełnieniem miejsc spoczynku. Propozycje 
umiejscowiena: np. ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Wielkie Garbary, ul. Królowej 
Jadwigi.   
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Fot. https://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/31640-w-holandii-to-standard-039-przysiadaki-039-pojawily-sie-tez-w-
gdyni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fot. https://www.gdansk.pl/letnica/lawki-lezaki-przysiadaki-nowe-meble-miejskie-w-gdansku,a,160304 

 

WOONERF 
 

Sztandarowym przyładem 
woonerfu jest pierwszy w Polsce na 
ul. 6 sierpnia. „Woonerf to 
przestrzeń bez podziału na jezdnię 
i chodnik, ze strefą zamieszkania, 
ograniczającą prędkość, 
porządkującą parkowanie  
i pozwalającą pieszym poruszać się 
całą szerokością jezdni. W Łodzi 
stawiamy również na zieleń i małą 
architekturę. Każdy z woonerfów, 
zaplanowany jest w taki sposób, 

aby wprowadzać zieleń w najszerszym możliwym aspekcie i uzupełniać tę 
przestrzeń o ławki, stojaki na rowery oraz charakterystyczne detale jak zegar, 
pompę wody czy stoliki szachowe – wyjaśnia Justyna Krakowiak z Zarządu 
Inwestycji Miejskich”38. Pomysł zyskał przychylność mieszkańców  
i dziś w Łodzi jest 18 woonerf’ów. Woonerfy są pomysłem holenderskim. 
Pierwsze tego typu miejsca pojawiły się tam w latach 70. XX w. Stanowiły one 
reakcję na gwałtowny wzrost liczby samochodów w strefach wymagających 
szczególnej ochrony, m.in. w rejonie szkół i stref zamieszkania. 
 
W Toruniu w 2021 roku odbyły się konsultacje społeczne, gdzie mieszkańcy mogli 
wypowiedzieć się w sprawie zasadności stworzenia woonerf’u w mieście.  
 

 
38 https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lodz-miastem-woonerfow-id36386/2020/9/9/ 



TABELA. Zestawienie barier i utrudnień urbanistycznych  
 

LP. LOKALIZACJA (MIEJSCE/ADRES) 
BARIERY BĄDŹ UTRUDNIENIA  

I PROPOZYCJE USPRAWNIENIA SZACUNKOWY KOSZT PROPONOWANEGO DZIAŁANIA 
JEDNOSTKA 

ZARZĄDZAJĄCA UWAGI ZARZĄDCY 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ul. Podmurna  
- wyboisty bruk, który utrudnia 
poruszanie się osób z 
dysfunkcjami ruchu. 
Proponujemy montaż pasa 
chodnikowego np. z 
granitowych płyt, który będzie 
to ułatwiał.  

 
UWAGA! Opinia MZD nie jest trafiona, 
gdyż opaska z gładkiej nawierzchni 
biegnie tuż przy budynkach i jej ciągłość 
jest zakłócona schodami, i innymi 
elementami małej architektury, a więc 
nie może być traktowana jako 
funkcjonalny ciąg pieszy.  
 
Proponowane działanie: wymiana kostki 
na pyty kamienne zgodnie z sugestią 
BMKZ: 
 

1. Wymiana aktualnej kostki na 
kamienną kostkę brukową z 
powierzchnią obrabianą cena: 

2. ~350zl netto/m2 (kostka 
dwustronnie cięta (górna 
powierzchnia i dół), jedna strona 
płomieniowana 4 strony łupane 
(boki), granit strzegomski 1 gat. 
Bez rudych przebarwień, fuga 
żywiczna. 

 

 
MZD 
BMKZ 

 
MZD: Po obu stronach 
ulicy są wbudowane 
specjalne kostki 
kamienne o gładkiej 
nawierzchni 
pozwalające na 
poruszanie się pieszych 
bez utrudnień. 
 
BMKZ: w ul. Podmurnej 
możliwy jest montaż 
płyt chodnikowych, 
kamiennych w miejsce 
istniejącej kostki w 
chodniku (odcinek 
północny od ul. 
Szerokiej);  



 

 58 

LP. LOKALIZACJA (MIEJSCE/ADRES) 
BARIERY BĄDŹ UTRUDNIENIA  

I PROPOZYCJE USPRAWNIENIA SZACUNKOWY KOSZT PROPONOWANEGO DZIAŁANIA 
JEDNOSTKA 

ZARZĄDZAJĄCA UWAGI ZARZĄDCY 

2 Ul. Podmurna  
- Tablica pamiątkowa 
wmurowana w przestrzeń 
drogi (słabo odśnieżana zimą). 
Tablica mimo faktury 
antypoślizgowej nie spełnia 
zakładanej funkcji. 
Rozwiązaniem – za przykładem 
innych miast – może być 
pokrycie tablic np. 
gumą/nakładką/ „kratką” 
antypoślizgową. Farbą – ze 
względu na jej trwałość trzeba 
pokrywać powierzchne 
regularnie. 

 
Zastosowanie farby antypoślizgowej 
transparentnej/bezbarwnej do 
nawierzchni narażonych na ruch pieszy o 
dużym natężeniu lub lekki ruch kołowy. 5l 
– ok. 1000,00 zł/netto  
 

 
MZD 
BMKZ 

 
MZD: Tablica nie była 
montowana przez 
MZD, ani nie była 
uzgadniana z tut. 
Zarządem 

2 
3 

Ul. Podmurna  
Ul. Podmurna od ul. Szerokiej 
w stronę Wisły: 
- wysokie krawężniki 
uniemożliwiające lub 
utrudniające wjazd na pas 
chodnikowy wyłożony płytą 
granitową – brak konsekwencji 
w projektowaniu przestrzeni 
przyjaznej osobom z 
ograniczeniami ruchowymi (z 
jednej strony zamontowana 
została płyta granitowa, a z 
drugiej nie ma możliwości 
swobodnego wejścia/wjazdu 
na nią oraz swobodnego zejścia 
z pasa).  

 
W przypadku wymiany nawierzchni na 
rzecz niniejszego projektu – dany 
fragment nawierzchni zostaje wyłączony 
z gwarancji pierwotnego Wykonawcy, a 
zostaje objęty nową gwarancją 
Wykonawcy realizującego niniejszy 
projekt. 
 
Prace:  

1. Demontaż, skucie lawy i oporu, 
przegłębienie, ustawienie kraw. 
Na lawie z oporem: ~ 150 zł 
netto/mb 

2. Wymiana tzw. Kocich łbów na 
kamienną kostkę brukową z 
powierzchnią obrabianą cena: 

 
MZD 
BMKZ 

 
MZD: Wytyczne 
projektowe wydane 
przez konserwatora 
opierały się na 
zachowaniu 
historycznych walorów 
ulicy jako pozostałej w 
tej formie jednej z 
niewielu ulic. Remont 
kapitalny tej 
nawierzchni zakończył 
się w 2018r i jest 
jeszcze na gwarancji do 
2024r. Przy 
jakiejkolwiek ingerencji 
w nawierzchnię 
gwarancja zostaje 
anulowana.   
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~350zl netto/m2 (kostka 
dwustronnie cięta (górna 
powierzchnia i dół), jedna strona 
płomieniowana 4 strony łupane 
(boki), granit strzegomski 1 gat. 
Bez rudych przebarwień, fuga 
żywiczna. 

 
4 

Ul. Podmurna  
jw. (zdjęcie poglądowe). 
Proponujemy obniżenie 
krawężników w miejscach 
zakończenia ciągów chodnika 
oraz stworzenie „mostu w 
bruku” (poprzez np. montaż 
pasa kostki brukowej ciosanej o 
gładkiej fakturze zewnętrznej), 
który będzie ułatwieniem 
przejścia na drugą stronę ulicy. 
 

 
jw. 

MZD 
BMKZ 

MZD: j.w. 
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5 

 

Ul. Podmurna  
jw. (zdjęcie poglądowe) 
 
 

 
jw. 

 
MZD 
BMKZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MZD: j.w.  

 
6 

Ul. Podmurna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na całej długości ulicy zauważa 
się brak (lub znaczne 
ograniczenie) możliwości 
przejścia na drugą stronę ulicy. 
 
Kostkę brukową można 
„wyrównać” miałem 
kamiennym (służącym jako 
fuga bruku), dobrym 
gatunkowo - by nie ulegał 
szybkiemu wysuszeniu, 
wykruszeniu i wypłukaniu.  
 
Dobry efekt „fugowania bruku” 
występuje w połączeniu ze 
wcześniejszym szlifowaniem 
bruku (możliwe jest 
zastosowanie szlifowania 
jedynie na fragmencie drogi, by 

 
jw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MZD 
BMKZ 

 
MZD: Miał kamienny 
służy do fugowania – 
wypełniania szczelin 
pomiędzy kamieniami 
w pionowej 
płaszczyźnie.  
 
BMKZ: narożnik przy ul. 
Ciasnej - możliwe 
obniżenie oporników i 
wyłożenie płytami w 
łuku. 
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umożliwić komfortowe 
poruszanie się pieszym -
jednocześnie zachowując 
charakter i walory historyczne).  
 
Proponujemy stworzenie 
„mostów” w bruku z 
wykorzystaniem bruku 
ciosanego o gładkiej fakturze 
zewnętrznej (podobny znajduje 
się np. przy ul. Kopernika), 
połączonego wysoką spoiną 
sopro (spoiwo użyte np. na 
parkingu przy Placu Katarzyny – 
tam jednak bruk nie jest 
ułożony równo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

Ul. Podmurna (Dwór Mieszczański) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Brak barierek przy wejściu do 
Dworu Mieszczańskiego – 
proponujemy montaż 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cena za 1 balustradę: zł (bez VAT) 
Balustrada stylizowana z podwójnym 
pochwytem dla osób na wózkach, 
cynkowana, malowana proszkowo na 
wybrany kolor z montażem, wykonana 
pod wymiar 
~ 900,00 zł netto/mb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MZD 
BMKZ 

 
BMKZ: Możliwe 
wykonanie balustrady 
stylizowanej 
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8 

 
Ul. Podmurna 

 

 

 
- Stoliki kawiarniane zajmują 
ciąg chodnika, co znacznie 
utrudnia lub nawet 
uniemożliwia poruszanie się 
osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej (co 
dodatkowo ograniczają 
wysokie krawężniki w tym 
miejscu oraz historyczny, 
wyboisty bruk na ulicy). Letnie 
ogródki powinny zajmować w 
większym stopniu (zgodnym z 
przyjętymi wytycznymi) jezdnie 
niż chodnik – w szczególności 
ciągi piesze z płytami 
granitowymi powinny być w 
pełni dostępne dla pieszych.  
 
Argumenty o istnieniu 
wygodnego chodnika (ciągu 
pieszego) po drugiej stronie 
ulicy nie są zasadne, jeśli 
przejście na drugą stronę 
osoby z 
niepełnosprawnościami 
stanowi duży problem lub 
przejście nie jest właściwie 
możliwe.  
 
- W godzinach porannych worki 
na śmieci z pobliskiej 
restauracji wyłożone zostają na 
płycie granitowej, której 
zadaniem jest ułatwienie 
poruszania się m.in. na wózku 

  
BTCM 
MZD 

 
BTCM: W wytycznych 
dotyczących organizacji 
ogródków 
gastronomicznych, 
stanowiących załącznik 
do zarządzenia PMT 
191/2019 z 11.09.2019 
r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad 
organizowania 
sezonowych ogródków 
gastronomicznych, 
określono, że 
organizacja ogródka 
musi zapewnić 
zachowanie pasa dla 
pieszych o szerokości 
1,8-2 m między 
ogródkiem a 
budynkiem. 
Biuro Toruńskiego 
Centrum Miasta zwróci 
uwagę na powyższą 
kwestię w umowach 
zawieranych z 
właścicielami 
ogródków na ul. 
Podmurnej od 2022 r. 
(od 1 stycznia 2022 r. 
ul. Podmurna wejdzie 
pod zarząd BTCM). 
 
MZD: W 2022 r. przy 
opiniowaniu lokalizacji 
ogródków letnich MZD 
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inwalidzkim lub z wózkiem 
dziecięcym – zasadnym jest 
stałe uwrażliwianie 
przedsiębiorców na problem 
utrudnionego 
przejścia/przejazdu. Jest to 
praktyka wielu 
przedsiębiorców. 

zwróci uwagę na 
zachowanie szerokości 
chodnika dla 
bezkolizyjnego ruchu 
niepełnosprawnych. 

 
9 

 
Okolice Dworca Miasto 

 
- Zainstalowanie makiety 
Starego Miasta (trójwymiarowa 
wizualizacja mapy) opisana w 
systemie Biaille’a zapewni 
niewidomym turystom 
możliwość zapoznania się z 
mapą miasta zaraz po 
przyjeździe do Torunia. Nie jest 
to działanie innowacyjne, 
jednak przyczyni się do 
bliższego poznania miasta. 
 
Ponieważ makieta jest 
dostępna na Placu 
Podominikańskim - dobrym 
rozwiązaniem jest montaż w 
okolicy Dworca Miasto 
terminali multimedialnych lub 
tablic tyflograficznych, z opcją 
dźwiękową oraz z kodami QR 
odnoszącymi użytkownika do 
filmiku w języku migowym i z 
napisami.  
 
Inspiracja do działań 
społecznych: Makiety powstałe 

 
Cena około 35 000 zł netto + opcja QR 

 

 
MZK (zarządca 
Dworca 
Miasto) 
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ze złomu, np. w Płocku 
http://urbnews.pl/w-plocku-
powstanie-makieta-miasta-ze-
zlomu-dla-osob-niewidomych/ 

 
10 

 
Ul. Szczytna 

 
- W związku ze znajdującym się 
przy ul. Szczytnej 13 Ośrodku 
Czytelnictwa Chorych i 
Niepełnosprawnych 
proponujemy zamieszczenie 
znaku drogowego 
informującego kierowców o 
zwiększonym uczestnictwie w 
ruchu pieszym osób z 
niepełnosprawnościami, w tym 
z ograniczeniami wzroku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MZD 

 
MZD: ul. Szczytna jest 
w strefie zamieszkania, 
co zobowiązuje 
kierowców do jazdy z 
prędkością 20km/h 
oraz udzielania 
pierwszeństwa 
pieszym. Dodatkowe 
oznakowanie jest 
zbędne.  

 
11 

  
- Granitowe płyty chodnikowe 
są „przedzielone” schodami, a 
ciąg pieszy po drugiej ulicy 
zastawiony jest ogródkiem 
kawiarnianym. Brak 
alternatywnego miejsca 
przejścia. Przejście środkiem 
ulicy nie stanowi większego 
problemu, jednak sugerujemy, 
by przy podpisywaniu 
kolejnych umów z 
przedsiębiorcami, 

  
BTCM 

 
BTCM: W wytycznych 
dotyczących organizacji 
ogródków 
gastronomicznych, 
stanowiących załącznik 
do zarządzenia PMT 
191/2019 z 11.09.2019 
r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad 
organizowania 
sezonowych ogródków 
gastronomicznych, 
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Ul. Wielkie Garbary prowadzącymi działalność 
gastronomiczną, zwracać 
uwagę czy ogródek nie 
zastawia ciągu pieszego, który 
w pierwszej kolejności 
powinien służyć użytkownikom 
drogi. 

określono, że 
organizacja ogródka 
musi zapewnić 
zachowanie pasa dla 
pieszych o szerokości 
1,8-2 m między 
ogródkiem a 
budynkiem. 
W umowach 
podpisywanych z 
właścicielami 
ogródków BTCM 
będzie zwracać uwagę, 
aby priorytetem było 
nie zastawienie ciągu 
pieszego, wyłożonego 
płytami granitowymi. 

 
12 

 
Ul. Wielkie Garbary 

 

 

 
jw. (zdjęcie poglądowe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BTCM 
 
 
 

 
BTCM: jw. 
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13 

 
Ul. Wielkie Garbary 

 

 

 
Ciąg chodnika zastawiany jest 
regularnie przez samochody, 
co powoduje uniemożliwienie 
przejścia.  
Proponujemy postawienie 
donic kwiatowych 
ograniczających parkowanie w 
tym miejscu. Jest to także 
dobry punkt na parklet (z 
widokiem na Teatr Baj 
Pomorski) lub przysiadaki. 
Przewodnicy po Toruniu 
informują często, że brak jest 
miejsc na Starówce, gdzie 
większa grupa turystów może 
przysiąść, by posłuchać 
przewodnika i jednocześnie 
chwilę odpocząć przed dalszym 
zwiedzaniem.   

  
BTCM 
SM 

 
BTCM: BTCM rozważy 
możliwość postawienia 
w tej lokalizacji 
parkletu, w przyszłości 
również postawienia 
przysiadaków. 
 
SM: Straż Miejska jako 
egzekwująca zasady 
parkowania podejmuje 
interwencję na terenie 
całej Starówki. Należy 
wskazać, iż zdjęcie 
pokazuje część działki 
nr 29/2 obręb 17 
zlokalizowanej przy ul. 
Wielkie Garbary 1 i 
oznaczonej nie jako pas 
drogowy a Bi – czyli 
inne tereny 
zabudowane o 
powierzchni 0,0301h 
ustawienie tam donic 
opiniujemy 
pozytywnie. 
Jednak decyzja w tej 
sprawie leży po stronie 
jednostki zarządzającej 
terenem. 
 
BMKZ: schody do 
Stawu Komtura bez 
zmian; ewentualnie 
winda/platforma. 
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14 Dwór Artusa 
 

  

Brak barierki i podjazdu. 
Proponujemy montaż barierki 
oraz zakup przenośnego 
podjazdu, ułatwiającego 
wejście w czasie 
organizowanych wydarzeń 

 CK  
Dwór Artusa 
 
BMKZ 

BMKZ:  
od ul. Kopernika jest 
podjazd; bez poręczy 
od frontu. 
 
CK Dwór Artusa: 
Do budynku prowadzą 
dwa wejścia. Dla gości 
przeznaczone jest 
wejście główne 
od strony Rynku 
Staromiejskiego. 
Drugie wejście od 
strony podwórza od 
ulicy Kopernika jest 
wyjściem 
ewakuacyjnym, 
dostępnym jedynie w 
przypadkach wyższej 
konieczności, np. osoby 
poruszające się na 
wózkach inwalidzkich. 
Od 2 lat – z tytułu 
wynajmu lokalu na cele 
gastronomiczne – nie 
ma możliwości 
przejścia od strony 
ulicy Kopernika.  
 
Ze względów 
konserwatorskich nie 
ma możliwości 
instalacji barierek 
(poręczy) przy wejściu 
głównym. Natomiast 
wkrótce pojawi się 
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dzwonek mobilny - bez 
konieczności 
naruszania elewacji, 
którym będzie można 
wezwać portiera i 
poprosić o pomoc i 
rozstawienie 
podjazdów na schody. 
Do głównego wejścia 
budynku wchodzi się 
po trzech stopniach. 
Istnieje możliwości 
położenia 
aluminiowych pochylni 
w celu umożliwienia 
samodzielnego wjazdu 
wózkiem inwalidzkim. 
 

15 
 
 

 
Dom Harcerza 

 

 
Brak barierki. Proponujemy 
montaż barierek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cena szacunkowa za jedną balustradę: 
Balustrada z podwójnym pochwytem dla 
osób na wózkach, cynkowana, malowana 
proszkowo na wybrany kolor z 
montażem, wykonana pod wymiar 
~ 900,00 zł/mb 

 
OPP Dom 
Harcerza 

 
BMKZ: projekt poręczy 
do uzgodnienia z MKZ 
 
OPP Dom Harcerza: 
Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej - Dom 
Harcerza w Toruniu 
zgłosiło do WIiR-u 
montaż barierek przy 
wejściu głównym jako 
propozycję zadania 
inwestycyjnego, dla 
którego niezbędne jest 
wykonanie 
dokumentacji 
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projektowo-
kosztorysowej. 

 
16 

 
Ul. Wola Zamkowa 

 
- brak poręczy w miejscach 
niebezpiecznych – 
promonujemy montaż 
 
- stromy podjazd nie daje 
możliwości spoczynku/ 
zatrzymania się – proponujemy 
dokonanie zmian w budownie 
podjazdu 
 
- roślinność wchodzi na pas 
zjazdu – sugerujemy 
zwiększenie uwagi na 
roślinność rosnącą w 
newraligicznych miejscach 

 
Już w 2014r zostały zgłoszone uwagi 
podczas konsultacji społecznej. Uwaga 
dotyczyła „schodów ze zjazdem dla 
wózków wzdłuż Woli Zamkowej w 
kierunku Stawu Komtura: stopnie się 
kruszą, a zjazd dla wózków jest zbyt 
blisko ściany.” Odpowiedź MZD: 
Wskazane miejsce zostanie sprawdzone 
pod względem stanu technicznego.  
 
Podjazd nie spełnia warunków 
technicznych podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych. Nawet jeżeli MZD 
nie utrzymuje zieleni to odpowiada za 
pas drogowy i powinna skierować 
zlecenie do odpowiedniej komórki UM,  
w przypadku naruszenia skrajni pieszej 
przez zieleń. 
 
Montaż balustrady dla 
niepełnosprawnych, przebudowa 
schodów. Koszt projektu i koszt 
przebudowy ok. 70.000,00 zł netto. 

 
MZD 

 
MZD: MZD nie zajmuje 
się zielenią. Budowa 
schodów była 
realizowana przez 
Wydział Inwestycyjny 
UMT. W chwili obecnej 
nie widzimy 
konieczności ich 
przebudowy, nie 
mieliśmy żadnych 
zgłoszeń w tym 
temacie. Jedynie 
mieszkańcy skarżyli się 
na dewastację 
schodów przez 
deskorolkarzy.  
 
Uzupełnienie poręczy 
jest zasadne i zostanie 
wykonane w 2022 r. 
 
BMKZ: schody na ul. 
Wola Zamkowa do 
bezwzględnej 
przebudowy; projekt 
do uzgodnienia.  
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17 

 
Ul. Wola Zamkowa 

 
- brak poręczy w miejscach 
niebezpiecznych – konieczny 
montaż 
 
- stromy podjazd nie daje 
możliwości 
spoczynku/zatrzymania się 
 
- roślinność wchodzi na pas 
zjazdu 
 

 
jw. 

 
MZD 

 
MZD: MZD nie zajmuje 
się zielenią. Budowa 
schodów była 
realizowana przez 
Wydział Inwestycyjny 
UMT. W chwili obecnej 
nie widzimy 
konieczności ich 
przebudowy, nie 
mieliśmy żadnych 
zgłoszeń w tym 
temacie. Jedynie 
mieszkańcy skarżyli się 
na dewastację 
schodów przez 
deskorolkarzy.  
 
Uzupełnienie poręczy 
jest zasadne i zostanie 
wykonane w 2022 r. 

18 Ul. Wola Zamkowa  
- brak poręczy w miejscach 
niebezpiecznych - konieczny 
montaż 
 

 
Balustrada typu U12:  
cena 250,00 zł - 350,00zł netto/mb. 
 

 
MZD 

 
MZD: Uzupełnienie 
poręczy jest zasadne i 
zostanie wykonane w 
2022 r. 
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19 Ul. Wola Zamkowa  
- brak poręczy w miejscach 
niebezpiecznych - konieczny 
montaż 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
jw. 

 
MZD 

 
MZD: Uzupełnienie 
poręczy jest zasadne i 
zostanie wykonane w 
2022 r. 

20 Ul. Wola Zamkowa  
- brak poręczy w miejscach 
niebezpiecznych - konieczny 
montaż 
 

 
jw. 

 
MZD 

 
MZD: Uzupełnienie 
poręczy jest zasadne i 
zostanie wykonane w 
2022 r. 
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21 Ul. Wola Zamkowa  
- brak poręczy w miejscach 
niebezpiecznych - konieczny 
montaż 
 
 

 
jw. 

 
MZD 

 
MZD: Uzupełnienie 
poręczy jest zasadne i 
zostanie wykonane w 
2022 r. 

22 Ul. Wola Zamkowa  
- brak poręczy w miejscach 
niebezpiecznych - konieczny 
montaż 
 
 

 
jw. 

 
MZD 

 
MZD: Uzupełnienie 
poręczy jest zasadne i 
zostanie wykonane w 
2022 r. 
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23 Ul. Wola Zamkowa  
- wybite cegły – konieczne 
uzupełnienie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
MZD 

 
MZD: Naprawy 
wykonywane są na 
bieżąco. Zlecimy 
ponownie przegląd 
stanu technicznego 
schodów.  

24 Ul. Piernikarska  
- wysokie krawężniki. 
Proponujemy obniżenie 
krawężników lub ścięcie 
ostrych krawędzi w miejscach, 
gdzie powinna zapewniona być 
możliwość przejścia na drugą 
stronę.  
 
Jeśli nie jest możliwe całkowite 
obniżenie krawężnika do 0-2 
cm (np. krawężniki przy 
Łaziennej/Kopernika, gdzie pod 
chodnikiem znajduje się 
studnia) proponujemy ścięcie 
skośne krawężnika, które 
usprawni częściowo tego typu 
przejścia. 
 

Ze względu na optymalizację kosztów 
obniżenie krawężników zaplanować w 
miejscu, gdzie nie ma studni 
teletechnicznych. 

 
1. Obniżenie krawężników:  

Demontaż, skucie ławy i oporu, 
przegłębienie, ustawienie kraw. 
na ławie z oporem: ~ 150,00 zł 
netto/mb. 
 

2. Dostosowanie nawierzchni 
(regulacja nawierzchni kostki 
kamiennej/płyt kamiennych) 
cena za m2. 
Regulacja: wykucie fug, 
demontaż, uzupełnienie lub 
skucie podbudowy, podsypka 

MZD MZD: Pozytywna opinia 
dot. obniżenia 
krawężników. 
Realizacja możliwa w 
2022 r. przy 
zabezpieczeniu 
środków finansowych 
na ten cel w budżecie 
miasta.  
 
BMKZ:  
ul. Piernikarska i in. 
gdzie proponuje się 
obniżenie krawężników 
- należy brać pod 
uwagę ograniczenia 
przez kwestie 
techniczne np. 
wbudowane studnie 
telekomunikacyjne itp. 
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1:4, ułożenie i fuga żywiczna ~ 
220,00 zł/m2. 

25 Ul. Browarna  
- wysokie krawężniki. 
Propozycja obniżenia jak w 
pozostałych przypadkach. 
 

 
Ze względu na optymalizację kosztów 
obniżenie krawężników zaplanować w 
miejscu, gdzie nie ma studni 
teletechnicznych. 

 
1. Obniżenie krawężników:  

Demontaż, skucie ławy i oporu, 
przegłębienie, ustawienie kraw. 
na ławie z oporem: ~ 150,00 zł 
netto/mb. 
 

2. Dostosowanie nawierzchni 
(regulacja nawierzchni kostki 
kamiennej/płyt kamiennych) 
cena za m2. Regulacja: wykucie 
fug, demontaż, uzupełnienie lub 
skucie podbudowy, podsypka 
1:4, ułożenie i fuga żywiczna ~ 
220,00 zł/m2. 

 
MZD 

 
MZD: Pozytywna opinia 
dot. obniżenia 
krawężników. 
Realizacja możliwa w 
2022 r. przy 
zabezpieczeniu 
środków finansowych 
na ten cel w budżecie 
miasta. 
 
BMKZ:  
ul. Browarna i in. gdzie 
proponuje się 
obniżenie krawężników 
- należy brać pod 
uwagę ograniczenia 
przez kwestie 
techniczne np. 
wbudowane studnie 
telekomunikacyjne itp. 
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26 Ul. Browarna  
- kratka odpływowa przy 
obniżonym przejściu dla 
pieszych może powodować 
zaklinowanie np. laski lub kuli 
ortopedycznej.  

  
MZD 

 
BMKZ: możliwość 
korekty kraty za zgodą 
MZD 
 
MZD: Kratka ściekowa 
zlokalizowana jest poza 
światłem przejścia, tuż 
przy przejściowym 
krawężniku zejścia na 
zaniżony. Pieszy nie ma 
potrzeby przechodzić 
na skraju zaniżenia.  

27 Ul. Ciasna  
- Kratki ściekowe przy ciągach 
pieszych są na tyle szerokie, że 
łatwo wpaść może przez nie 
np. kula ortopedyczna czy laska 
osoby niewidomej. Włazy i 
wpusty uliczne powinny być 
zaprojektowane tak, by nie 
stanowiły niebezpiecznych 
sytuacji. 

  
MZD 

 
MZD: Wypusty są 
zgodne z normami i 
takie produkują.  
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28 Ul. Ciasna  
- jw. Kratki ściekowe przy 
ciągach pieszych są na tyle 
szerokie, że łatwo wpaść może 
przez nie np. kula 
ortopedyczna czy laska osoby 
niewidomej. Włazy i wpusty 
uliczne powinny być 
zaprojektowane tak, by nie 
stanowiły niebezpiecznych 
sytuacji. 
 

  
MZD 

 
MZD: Jest to pieszo-
jezdnia i pieszy może 
korzystać z całej 
szerokości jezdni i iść 
środkiem, co jest 
praktykowane.  

29 Ul. Przedzamcze  
- Brak przejścia na wysokości 
odkrytej Strugi Toruńskiej i 
toruńskiego smoka. Chcąc 
ominąć Strugę brukiem, pieszy 
ponownie natrafia na 
krawężnik utrudniający 
dostanie się na chodnik 
wyłożony płytami granitowymi. 
Przejście drugą stroną ulicy nie 
stanowi dogodnej alternatywy 
ze względu na zamontowane 
tam kraty stalowe.  

 
Dla osoby poruszającej się na wózku 
inwalidzkim możliwość korzystania z 
pieszo-jezdni na niektórych fragmentach 
okazuje się utrudnieniem.  
 
W miejscach newralgicznych wymiana/ 
uzupełnienie fugi: Wykucie, oczyszczenie, 
ułożenie fugi żywicznej ~120zl/m2 
 

 
MZD 
BTCM 

 
MZD: Jest to pieszo-
jezdnia i pieszy może 
korzystać z całej 
szerokości jezdni i iść 
środkiem, co jest 
praktykowane.  
 
BTCM: Istniejące 
ogrodzenie stanowi 
ochronę przed 
wandalizmem nie tylko 
figury smoka, ale 
również odkrytego 
fragmentu Strugi 
Toruńskiej w celu 
zabezpieczenia 
pieszych. Likwidacja 
ogrodzenia nie 
przyniosłaby w tym 
przypadku poprawy 



 

 77 

LP. LOKALIZACJA (MIEJSCE/ADRES) 
BARIERY BĄDŹ UTRUDNIENIA  

I PROPOZYCJE USPRAWNIENIA SZACUNKOWY KOSZT PROPONOWANEGO DZIAŁANIA 
JEDNOSTKA 

ZARZĄDZAJĄCA UWAGI ZARZĄDCY 

sytuacji, z uwagi na 
kratę nad Strugą. 

30 Ul. Przedzamcze  
- Wysokości krawężników nie 
pozwalają na swobodny udział 
pieszych w korzystaniu z 
przestrzeni przy ul. 
Przedzamcze 
(chodzi o swobodne dostanie 
się do równych płyt 
granitowych) 

 
jw.  

 
MZD 
 

 
MZD: Jest to pieszo-
jezdnia i pieszy może 
korzystać z całej 
szerokości jezdni i iść 
środkiem, co jest 
praktykowane. 

31 Ul. Przedzamcze  
jw. 
 
 
 
 
 
 

 
jw. 

 
MZD 

 
MZD: Jest to pieszo-
jezdnia i pieszy może 
korzystać z całej 
szerokości jezdni i iść 
środkiem, co jest 
praktykowane. 
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32 Ul. Przedzamcze  
jw. 

 
jw. 

 
MZD 

 
MZD: Jest to pieszo-
jezdnia i pieszy może 
korzystać z całej 
szerokości jezdni i iść 
środkiem, co jest 
praktykowane. 

33 Ul. Przedzamcze  
Jw. 

 
jw. 

 
MZD 

 
MZD: jw. 
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34 Ul. Przedzamcze  
jw.  
 
 
 
 
 

 
1. Wymiana fragmentu kostki na 

kostkę o równej fakturze (ruch 
wózków po wskazanym wyżej 
fragmencie jezdni) 

2. W miejscach wejść do 
budynków użyteczności 
publicznej obniżyć krawężnik 
wraz z fragmentem chodnika 
Demontaż krawężnika: skucie 
lawy i oporu, przegłębienie, 
ustawienie kraw. na ławie z 
oporem: ~ 150,00 zł netto/mb 
Demontaż i regulacja chodnika 
wraz z fuga żywiczna ~220,00 
zł/m2 
 
 

 
MZD 

 
MZD: Jest to pieszo-
jezdnia i pieszy może 
korzystać z całej 
szerokości jezdni i iść 
środkiem, co jest 
praktykowane. 
 
BMKZ: Możliwe jest 
stworzenie umownie 
nazwanego „mostu w 
bruku” (poprzez np. 
montaż pasa kostki 
brukowej ciosanej o 
równej fakturze 
zewnętrznej), który 
będzie ułatwieniem 
przejazdu na wózkach 
inwalidzkich czy z 
wózkami dziecięcymi. 
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35 Fosa Zamkowa 
(wejście od str. Podmurnej) 

 
 
- wybity bruk – konieczne 
uzupełnienie 

 MZD MZD: Zlecono naprawę 

36 Fosa Zamkowa 
(wejście od str. Podmurnej) 

 
- brak możliwości przejścia dla 
osób z ograniczoną 
sprawnością ruchową 

  
BMKZ 
BOM 

 
BMKZ: Wejście 
możliwe od strony fosy 
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37 
 

Fosa Zamkowa 
(wejście od str. Podmurnej) 

 
- brak możliwości przejścia dla 
osób z ograniczoną 
sprawnością ruchową 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
BOM 
BMKZ 

 
jw. 

38 Fosa Zamkowa (wejście od strony 
Przedzamcze) 

 
- brak możliwości przejścia dla 
osób z ograniczoną 
sprawnością ruchową 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
CK Zamek 
Krzyżacki 

 
jw. 
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39 Obrzeża ruin Zamku Krzyżackiego 
(od strony ul. Przedzamcze) 

 
- Brak bezpiecznego zejścia od 
strony wyjścia z terenu zamku 
krzyżackiego – proponujemy 
obniżenie krawężników 
 
- Kiosk z pamiątkami 
zastawiający ciąg pieszy (brak 
łatwego przejścia 
alternatywnego). Proponujemy 
zmianę lokalizacji  
 

 
Obniżenie krawężnika i chodnika: 

- Cena/mb obniżenie krawężnika 
~150,00 zł/mb 

- Cena/m2 regulacji chodnika z 
płyt granitowych i kostki (w 
miejscu obniżonego krawężnika) 
~220,00 zl/m2 

 

 
MZD 
(krawężnik) 
CK Zamek 
Krzyżacki 
(lokalizacja 
kiosku) 

 

40 Obrzeża ruin Zamku Krzyżackiego 
(od strony ul. Przedzamcze) 

 
- Kiosk z pamiątkami 
zastawiający ciąg pieszy (brak 
łatwego przejścia 
alternatywnego). Proponujemy 
zmianę lokalizacji  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CK Zamek 
Krzyżacki 
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41 Obrzeża ruin Zamku Krzyżackiego 
(od strony ul. Przedzamcze) 

 
- Brak bezpiecznego zejścia od 
strony szaletu miejskiego – 
proponujemy obniżenie 
krawężników 

 
Obniżenie krawężnika i chodnika: 

- Cena/mb obniżenie krawężnika 
~150,00 zł/mb 

- Cena/m2 regulacji chodnika z 
płyt granitowych i kostki (w 
miejscu obniżonego krawężnika) 
~220,00 zl/m2 

 

 
MZD 

 
MZD: Opinia 
pozytywna. Realizacja 
prac w 2022 r. przy 
zapewnieniu środków 
finansowych w 
budżecie miasta.   

42 Ul. Przedzamcze 
(od strony Hotelu 1231) 

 
 
- utrudnienie stanowi bruk 
niedający możliwości 
swobodnego przemieszczenia 
się osobom z dysfunkcją ruchu 
oraz krawężniki przy ciągu 
pieszym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wymiana kocich łbów na pas z płyt 
granitowych analogicznie do Kopernika 
22.  
 

Wymiana fragmentu kostki na 
kostkę o równej fakturze (ruch 
wózków po wskazanym wyżej 
fragmencie jezdni). Wymiana 
aktualnej kostki na kamienną 
kostkę brukową z powierzchnią 
obrabianą cena: 
~350,00 zl netto/m2 (kostka 
dwustronnie cięta (górna 
powierzchnia i dół), jedna strona 
płomieniowana 4 strony łupane 
(boki), granit strzegomski 1 gat. 

MZD MZD: Opinia 
pozytywna. Realizacja 
prac w 2022 r. przy 
zapewnieniu środków 
finansowych w 
budżecie miasta.   
 
BMKZ:   
ul. Przedzamcze / Hotel 
1.2.3.1 - zejście 
stopniem w łuku do 
poprawy jak 
najbardziej; kwestia 
wykonania chodnika 
łączącego "staw 
komtura" z ul. 
Przedzamcze wątpliwa 
- nawierzchnia dobrze, 



 

 84 

LP. LOKALIZACJA (MIEJSCE/ADRES) 
BARIERY BĄDŹ UTRUDNIENIA  

I PROPOZYCJE USPRAWNIENIA SZACUNKOWY KOSZT PROPONOWANEGO DZIAŁANIA 
JEDNOSTKA 

ZARZĄDZAJĄCA UWAGI ZARZĄDCY 

 Bez rudych przebarwień, fuga 
żywiczna. 
 
Informacja firmy wykonującej 
szacunkowy koszt inwestycji: 
Brak możliwości zamiany 
schodów terenowych na 
pochylnie dla osób z 
niepełnosprawnościami, 
ponieważ nie ma na to miejsca. 
Do weryfikacji. 

historycznie 
odtworzona...  
 

43 Ul. Przedzamcze 
(od strony Hotelu 1231) 

 
jw. (zdjęcie poglądowe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
jw. 

 
MZD 

 
MZD: Opinia 
pozytywna. Realizacja 
prac w 2022 r. przy 
zapewnieniu środków 
finansowych w 
budżecie miasta.   
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44 

 
Ul. Przedzamcze 

(od strony Hotelu 1231) 

 
jw. (zdjęcie poglądowe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
jw. 

 
MZD 

 
MZD: Opinia 
pozytywna. Realizacja 
prac w 2022 r. przy 
zapewnieniu środków 
finansowych w 
budżecie miasta.   

 
45 

 
Ul. Przedzamcze 

(od strony Hotelu 1231) 

 
- utrudnienie stanowi bruk 
niedający możliwości 
swobodnego przemieszczenia 
się osobom z dysfunkcją ruchu.  
Proponujemy stworzenie 
„ścieżki/most” z bruku 
ułożonego w sposób 
funkcjonalny 

 
Wymiana kocich łbów na pas z płyt 
granitowych analogicznie do Kopernika 
22.  
 

Wymiana fragmentu bruku na 
kostkę o równej fakturze (ruch 
wózków po wskazanym wyżej 
fragmencie jezdni). Wymiana 
aktualnej kostki na kamienną 
kostkę brukową z powierzchnią 
obrabianą cena: 
~350,00 zl netto/m2 (kostka 
dwustronnie cięta (górna 
powierzchnia i dół), jedna strona 
płomieniowana 4 strony łupane 

 
MZD 
BMKZ 

 
MZD: Opinia 
pozytywna. Realizacja 
prac w 2022 r. przy 
zapewnieniu środków 
finansowych w 
budżecie miasta.   
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(boki), granit strzegomski 1 gat. 
Bez rudych przebarwień, fuga 
żywiczna. 
 
 

46 Ul. Przedzamcze 
(od strony Hotelu 1231) 

- utrudnienie stanowi bruk 
niedający możliwości 
swobodnego przemieszczenia 
się osobom z dysfunkcją ruchu. 
Proponujemy stworzenie 
„ścieżki/most” z bruku 
ułożonego w sposób 
funkcjonalny 

 
jw.  

MZD 
BMKZ 

MZD: Opinia 
pozytywna. Realizacja 
prac w 2022 r. przy 
zapewnieniu środków 
finansowych w 
budżecie miasta.   
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47 Ul. Szeroka  
- herby o gładkiej fakturze 
mogą powodować 
poślizgnięcie pieszych i upadki. 
Proponujemy pokrycie 
środkami antypoślizgowymi 
(np. farby, które należy 
stosować regularnie) 
- całość ul. Szerokiej stanowi 
ciąg pieszy, dlatego 
proponujemy zmianę 
włazów/kratek odpływowych 
na węższe.   

 
Zastosowanie farby antypoślizgowej 
transparentnej/bezbarwnej do 
nawierzchni narażonych na ruch pieszy o 
dużym natężeniu lub lekki ruch kołowy. 5l 
– ok. 1000,00 zł/netto  
 

 
MZD 
BMKZ 

 
MZD: Faktura płyt nie 
jest gładka, jedynie 
element metalowy. 
MZD nie jest autorem 
herbów, tylko artysta 
plastyk i BTCM.   
 
BMKZ: ul. Szeroka - 
herby - raczej nie do 
ruszenia 

48 Ul. Szeroka  
- herby o gładkiej fakturze 
mogą powodować 
poślizgnięcie pieszych i upadki. 
Proponujemy pokrycie 
środkami antypoślizgowymi 
- całość ul. Szerokiej stanowi 
ciąg pieszy, dlatego 
proponujemy zmianę 
włazów/kratek odpływowych 
na węższe. 

 
Zastosowanie farby antypoślizgowej 
transparentnej/bezbarwnej do 
nawierzchni narażonych na ruch pieszy o 
dużym natężeniu lub lekki ruch kołowy. 5l 
– ok. 1000,00 zł/netto  
 

 
MZD 
BMKZ 

 
MZD: Faktura płyt nie 
jest gładka, jedynie 
element metalowy. 
MZD nie jest autorem 
herbów, tylko artysta 
plastyk i BTCM.   
 
BMKZ: ul. Szeroka - 
herby - raczej nie do 
ruszenia 
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49 Ul. Chełmińska  
- Schody wychodzące na ciąg 
chodnika sugerujemy oznaczyć 
żółto-czarną taśmą 
ostrzegawczą. 
 
- Warto nawiązać kontakt z 
właścicielami lokali, które nie 
należą do GMT, w sprawie 
współpracy w przystosowaniu 
przestrzeni Starego Miasta do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. 

  
MZD 
BMKZ 

 
BMKZ: BMKZ - 
wszystkie schody 
wnikające w chodnik - 
obowiązują przepisy 
regulujące ich 
głębokość itp., ale 
oczywiście można 
oznaczyć te najbardziej 
problematyczne 
(Chełmińska 17, 
Podmurna 31) 
 

50 Ul. Marii Panny  
- ogródki kawiarniane 
umieszczane na wygodnej 
płycie granitowej utrudniają 
swobodne poruszanie się.  
 

  
BTCM 
MZD 

 
BTCM:  
W wytycznych 
dotyczących organizacji 
ogródków 
gastronomicznych, 
stanowiących załącznik 
do zarządzenia PMT 
191/2019 z 11.09.2019 
r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad 
organizowania 
sezonowych ogródków 
gastronomicznych, 
określono, że 
organizacja ogródka 
musi zapewnić 
zachowanie pasa dla 
pieszych o szerokości 
1,8-2 m między 
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ogródkiem a 
budynkiem. 
W umowach 
podpisywanych z 
właścicielami 
ogródków BTCM 
będzie zwracać uwagę, 
aby priorytetem było 
nie zastawienie ciągu 
pieszego, wyłożonego 
płytami granitowymi. 

51 Ul. Łazienna/ Ul. Kopernika  
- Utrudnienia w przejściu na 
drugą stronę ulicy (wysokie 
krawężniki). Propozycja ścięcia 
skośnego/ wyprofilowanie 
krawężnika (ze względu na 
studnie znajdującą się pod 
chodnikiem nie jest możliwe 
obniżenie krawężnika). 
Wyprofilowanie krawężnika w 
sposób częściowy ułatwi 
przejście/przejazd na drugą 
stronę ulicy. 

 
Ze względu na optymalizację kosztów 
obniżenie krawężników zaplanować w 
miejscu, gdzie nie ma studni 
teletechnicznych. 

 
1. Obniżenie krawężników:  

Demontaż, skucie ławy i oporu, 
przegłębienie, ustawienie kraw. 
na ławie z oporem: ~ 150,00 zł 
netto/mb. 
 

2. Dostosowanie nawierzchni 
(regulacja nawierzchni kostki 
kamiennej/płyt kamiennych) 
cena za m2.Regulacja: wykucie 
fug, demontaż, uzupełnienie lub 
skucie podbudowy, podsypka 
1:4, ułożenie i fuga żywiczna ~ 
220,00 zł/m2. 

 
MZD 

 
MZD: Opinia 
pozytywna. Realizacja 
prac w 2022 r. przy 
zapewnieniu środków 
finansowych w 
budżecie miasta.   
 
BMKZ: ul. Łazienna, 
Bankowa, Rabiańska, 
Ducha św.- wysokie 
krawężniki to 
zabytkowy materiał 
także do ekspozycji, 
przede wszystkim pełni 
rolę ograniczenia 
cieku/odpływu wody. 
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52 Ul. Łazienna  
- Utrudnienia w przejściu na 
drugą stronę ulicy (wysokie 
krawężniki). Propozycja ścięcia 
skośnego/ wyprofilowanie 
krawężnika (ze względu na 
studnie znajdującą się pod 
chodnikiem nie jest możliwe 
obniżenie krawężnika). 
Wyprofilowanie krawężnika w 
sposób częściowy ułatwi 
przejście/przejazd na drugą 
stronę ulicy. 

 
Ze względu na optymalizację kosztów 
obniżenie krawężników zaplanować w 
miejscu, gdzie nie ma studni 
teletechnicznych. 

 
1. Obniżenie krawężników:  

Demontaż, skucie ławy i oporu, 
przegłębienie, ustawienie kraw. 
na ławie z oporem: ~ 150,00 zł 
netto/mb. 
 

2. Dostosowanie nawierzchni 
(regulacja nawierzchni kostki 
kamiennej/płyt kamiennych) 
cena za m2. Regulacja: wykucie 
fug, demontaż, uzupełnienie lub 
skucie podbudowy, podsypka 
1:4, ułożenie i fuga żywiczna ~ 
220,00 zł/m2. 

 
MZD 

 
MZD: Opinia 
pozytywna. Realizacja 
prac w 2022 r. przy 
zapewnieniu środków 
finansowych w 
budżecie miasta.   
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53 Ul. Łazienna  
- Utrudnienia w przejściu na 
drugą stronę ulicy (wysokie 
krawężniki). Propozycja 
obniżenia krawężnika lub 
ścięcia skośnego/ 
wyprofilowanie, jeśli obniżenie 
także w tym miejscu nie jest 
możliwe. Wyprofilowanie 
krawężnika w sposób 
częściowy ułatwi 
przejście/przejazd na drugą 
stronę ulicy. 

 
Ze względu na optymalizację kosztów 
obniżenie krawężników zaplanować w 
miejscu, gdzie nie ma studni 
teletechnicznych. 

 
1. Obniżenie krawężników:  

Demontaż, skucie ławy i oporu, 
przegłębienie, ustawienie kraw. 
na ławie z oporem: ~ 150,00 zł 
netto/mb. 
 

2. Dostosowanie nawierzchni 
(regulacja nawierzchni kostki 
kamiennej/płyt kamiennych) 
cena za m2.Regulacja: wykucie 
fug, demontaż, uzupełnienie lub 
skucie podbudowy, podsypka 
1:4, ułożenie i fuga żywiczna ~ 
220,00 zł/m2. 

 
MZD 

 
MZD: Opinia 
pozytywna. Realizacja 
prac w 2022 r. przy 
zapewnieniu środków 
finansowych w 
budżecie miasta.   
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54 Ul. Bankowa  
- Schody przy kamienicach nie 
są oznaczone i stanowią 
barierę w przejściu osób z 
ograniczeniami ruchowymi, 
ponieważ zajmują pas 
chodnikowy. Nie ma 
alternatywnego przejścia.  
 
- Wysokie krawężniki nie 
pozwalają na swobodne 
wejście i zejście z pasu 
chodnikowego.  

 
Dla osoby poruszającej się na wózku 
inwalidzkim możliwość korzystania z 
pieszo-jezdni na niektórych fragmentach 
okazuje się utrudnieniem.  
 
Na jezdni wyłożyć pas o szerokości 90 cm 
analogicznie użytych przy  
ul. Kopernika. Aby nie zakłócać ciągu 
ścieku fragment należy wymienić nie 
bezpośrednio przy krawężniku. 
 
Wymiana kocich łbów na pas z płyt 
granitowych analogicznie do Kopernika 
22.  
 

Wymiana fragmentu bruku na 
kostkę o równej fakturze (ruch 
wózków po wskazanym wyżej 
fragmencie jezdni). Wymiana 
aktualnej kostki na kamienną 
kostkę brukową z powierzchnią 
obrabianą cena: 
~350,00 zl netto/m2 (kostka 
dwustronnie cięta (górna 
powierzchnia i dół), jedna strona 
płomieniowana 4 strony łupane 
(boki), granit strzegomski 1 gat. 
Bez rudych przebarwień, fuga 
żywiczna. 

 

 
MZD 

 
MZD: Jest to pieszo-
jezdnia i pieszy może 
poruszać się całą 
szerokością. Obniżenie 
krawężnika w 
niektórych 
lokalizacjach (w rejonie 
schodów) jest zasadne. 
Realizacja w 2022 r.  
 
BMKZ: ul. Bankowa - 
brak możliwości 
poszerzenia chodnika, 
ponieważ są istotne 
parametry jezdni i 
układ podłużny 
zabytkowych płyt. 
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55 Ul. Bankowa  
Proponujemy zmianę włazu na 
gładki (typ wykorzystywany np. 
na ul. Kopernika od strony 
mostu) oraz uzupełnienie ciągu 
chodnika o płyty granitowe. 
 
 

  
Wymiana pokrywy studni teletechnicznej 
na wypełnioną płytą granitową zamiast 
kostką (przede wszystkim w miejscach, 
gdzie poprowadzone są chodniki z płyt 
granitowych). Patrz. na odcinku  
ul. Kopernika przy fontannach. 
~ok. 1200,00 zł netto/szt.  

 
MZD 

 
MZD: Uzupełnienie 
ciągu chodnikowego na 
płyty granitowe przy 
studzience 
telekomunikacyjnej 
jest zasadne. Realizacja 
w 2022 r. Pokrywa jest 
w dobrym stanie i na 
razie proponujemy 
pozostawić.  

56 Ul. Bankowa  
- brak możliwości zjazdu lub 
obrócenia wózka inwalidzkiego, 
aby zawrócić. Proponujemy 
obniżenie krawężnika i 
wykonanie fragmentu ulicy z 
bruku o gładkiej fakturze. 

 
Informacja firmy wykonującej 
szacunkowy koszt inwestycji. Chodnik i 
tak jest zbyt wąski. Propozycja stworzenia 
pasa przejazdu: Wymiana kocich łbów na 
pas z płyt granitowych analogicznie do 
Kopernika 22 (jw.).  
Do weryfikacji: kwestia stworzenia zjazdu 
z wysokiego chodnika. 

 
MZD 
BMKZ 

 
MZD: Wniosek 
zasadny. Ewentualna 
realizacja w 2022 r.  
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57 Ul. Bankowa  
jw. (zdjęcie poglądowe)  

 
Jw. 

 
MZD 

 
MZD: Wniosek 
zasadny. Ewentualna 
realizacja w 2022 r. 

58 Ul. Bankowa  
jw. (zdjęcie poglądowe)  

 
jw. 

 
MZD 

 
MZD: Wniosek 
zasadny. Ewentualna 
realizacja w 2022 r. 
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59 Ul. Bankowa  
Dobrą praktyką jest wysunięcie 
płyt granitowych przy 
schodach, by ułatwić przejście 
pieszym (przykład na zdjęciu). 
Nie wszędzie jest to 
stosowane. 

  
MZD 
BMKZ 

 
MZD: Nie możemy 
zawężać pasa jezdni. 
Szerokość chodnika 
przy schodach jest 
tylko punktowym 
zwężeniem. Żeby 
zlikwidować to 
utrudnienie można 
obniżyć krawężniki na 
długości schodów. 
Prace do realizacji w 
2021 r.  

60 Ul. Pod Krzywą Wieżą  
- miejsce niedostępne dla osób 
z niepełnosprawnościami 
ruchowymi. Proponujemy 
montaż ciągu pieszego z kostki 
brukowej o gładkiej fakturze 
zewnętrznej (płyta granitowa 
nie jest koniecznością w 
miejscach o tak dużych 
walorach historycznych). 

  
MZD 
BMKZ 

 
MZD: Wniosek 
zasadny. Realizacja 
zależna od opinii BMKZ 
oraz środków 
finansowych. Realizacja 
w latach 2022-2023.  
 
BMKZ: brak możliwości 
korekty materiału 
nawierzchni. 



 

 96 

LP. LOKALIZACJA (MIEJSCE/ADRES) 
BARIERY BĄDŹ UTRUDNIENIA  

I PROPOZYCJE USPRAWNIENIA SZACUNKOWY KOSZT PROPONOWANEGO DZIAŁANIA 
JEDNOSTKA 

ZARZĄDZAJĄCA UWAGI ZARZĄDCY 

61 Ul. Pod Krzywą Wieżą  
- brak możliwości przejścia dla 
osób z ograniczeniami 
ruchowymi 

 
 

 
MZD 
BMKZ 

 
MZD: Jest 
alternatywne dojście. 

62 Ul. Pod Krzywą Wieżą  
- brak możliwości przejścia dla 
osób z ograniczeniami 
ruchowymi 

 
 

 
MZD 
BMKZ 

 
MZD: Jest 
alternatywne dojście. 
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63 Ul. Pod Krzywą Wieżą  
- miejsce niedostępne dla osób 
z niepełnosprawnościami 
ruchowymi. Proponujemy 
montaż ciągu pieszego z kostki 
brukowej o gładkiej fakturze 
zewnętrznej (płyta granitowa 
nie jest koniecznością w 
miejscach o tak dużych 
walorach historycznych). 
 
- korekty wymaga wybity bruk 

 
Koszt jak powyższy dot. zmiany tzw. 
„kocich łbów” na kostkę o równej 
nawierzchni 

 
MZD 
BMKZ 

 
MZD: Wniosek 
zasadny. Realizacja 
zależna od opinii BMKZ 
oraz środków 
finansowych. Realizacja 
w latach 2022-2023. 
 
BMKZ: brak możliwości 
korekty materiału 
nawierzchni. 

64 Ul. Pod Krzywą Wieżą  
- miejsce niedostępne dla osób 
z niepełnosprawnościami 
ruchowymi.  Proponujemy 
montaż ciągu pieszego np. z 
kostki brukowej o gładkiej 
fakturze zewnętrznej, np. z 
wykorzystaniem bruku 
widocznego po prawej stronie 
(należy go poszerzyć). Kwestie 
sporne stanowi lokalizacja, 
którą proponujemy, dlatego 
prosimy o wskazanie 
odpowiedniego miejsca na 
wykonanie na tej ulicy 
elementów usprawniających 
(płyta granitowa nie jest 
koniecznością w miejscach o 
tak dużych walorach 
historycznych). Dobrze ułożony 
bruk wkomponuje się w atuty 

 
Poszerzenie widocznego pasa po prawej 
stronie lub zamiana na płytki użyte przy ul. 
Kopernika. Koszt jak powyższy dot. zmiany 
tzw. „kocich łbów” na kostkę o równej 
nawierzchni 

 
MZD 
BMKZ 

 
MZD: Widoczny bruk 
po prawej stronie 
został ułożony już jako 
ciąg pieszy. 
Ewentualnie można go 
poszerzyć, co jest 
zasadne. Realizacja w 
latach 2022-2023. 
 
BMKZ:  
ul. Pod Krzywą Wieżą - 
możliwe uzupełnienie 
płyt na wysokości 
budynków Piekary 1-3 i 
Pod Krz. Wieżą 10, 12, 
14; 
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historyczne oraz udostępni 
kolejną przestrzeń turystom z 
niepełnosprawnościami 
ruchowymi. 

65 Ul. Pod Krzywą Wieżą  
- na ciągu pieszym nie powinny 
leżeć wycieraczki 
- ominięcie utrudnienia jakim 
jest barierka na ciągu pieszym 
ułatwia gładki bruk 

  
SM 

 
SM: Straż Miejska 
poinformowała 
administrację 
nieruchomości  
o konieczności zabrania 
wycieraczki. 
Nie posiadamy 
uprawnień do 
wyegzekwowania 
nielegalnego zajęcia 
pasa drogowego.  
Sprawa dla zarządcy  
drogi.    

66 Ul. Pod Krzywą Wieżą  
- miejsce można wykorzystać 
na montaż przysiadaków lub 
ławek i stolików 

  
MZD 
BOM 
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67 Alpinarium  
- wybity bruk 
- strome i niebezpieczne 
podjazdy przy schodach 
-konieczny jest bezpieczny 
podjazd dla wózków z ul. 
Bulwar Filadelfijski na 
wysokości parkingu pod 
mostem pod górę (na zachód 
od Hotelu Bulwar) w kierunku 
Alpinarium i końcówki ul. 
Kopernika 
- gałęzie z krzewów obok 
posadzonych rozciągają się nad 
podjazd co uniemożliwia w 
porze wiosna-jesień podjazd 
wózków - tak było w sezonach 
poprzednich 

 BOM  

68 Alpinarium  
 
 
 
 
 
 
 

 BOM  
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69 Ul. Żeglarska  
- donice kwiatowe 
umiejscowione zostały na ciągu 
pieszym, szeroki chodnik 
pozwala na ominięcie 
przeszkody, jednak może 
stanowić problem dla osób z 
dysfunkcją wzroku. Montaż 
donic jest możliwy na kostce 
brukowej. 

  
MZD 

 

70 Ul. Rabiańska  
- wysokie krawężniki nie 
pozwalają na swobodne 
przemieszczenie się. 
Proponujmy ich obniżenie w 
miejscach, w których 
udostępnione powinno być 
bezpieczne przejście na drugą 
stronę. 

 
Ze względu na optymalizację kosztów 
obniżenie krawężników zaplanować w 
miejscu, gdzie nie ma studni 
teletechnicznych. 

 
1. Obniżenie krawężników:  

Demontaż, skucie ławy i oporu, 
przegłębienie, ustawienie kraw. 
na ławie z oporem: ~ 150,00 zł 
netto/mb. 
 

2. Dostosowanie nawierzchni 
(regulacja nawierzchni kostki 
kamiennej/płyt kamiennych) 
cena za m2. Regulacja: wykucie 
fug, demontaż, uzupełnienie lub 
skucie podbudowy, podsypka 

 
MZD 

 
MZD: Wniosek 
zasadny, opinia 
pozytywna dla 
obniżenia 
krawężników. 
Realizacja w 2022r.  
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1:4, ułożenie i fuga żywiczna ~ 
220,00 zł/m2. 

71 Ul. Rabiańska  
- wysokie krawężniki nie 
pozwalają na swobodne 
przemieszczenie się. 
Proponujmy ich obniżenie w 
miejscach, w których 
udostępnione powinno być 
bezpieczne przejście na drugą 
stronę. 

 
Ze względu na optymalizację kosztów 
obniżenie krawężników zaplanować w 
miejscu, gdzie nie ma studni 
teletechnicznych. 

 
1. Obniżenie krawężników:  

Demontaż, skucie ławy i oporu, 
przegłębienie, ustawienie kraw. 
na ławie z oporem: ~ 150,00 zł 
netto/mb. 
 

2. Dostosowanie nawierzchni 
(regulacja nawierzchni kostki 
kamiennej/płyt kamiennych) 
cena za m2. Regulacja: wykucie 
fug, demontaż, uzupełnienie lub 
skucie podbudowy, podsypka 
1:4, ułożenie i fuga żywiczna ~ 
220,00 zł/m2. 

 
MZD 

 
MZD: Wniosek 
zasadny, opinia 
pozytywna dla 
obniżenia 
krawężników. 
Realizacja w 2022r. 
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72 Ul. Rabiańska  
- wysokie krawężniki nie 
pozwalają na swobodne 
przemieszczenie się. 
Proponujmy ich obniżenie w 
miejscach, w których 
udostępnione powinno być 
bezpieczne przejście na drugą 
stronę. 

 
Ze względu na optymalizację kosztów 
obniżenie krawężników zaplanować w 
miejscu, gdzie nie ma studni 
teletechnicznych. 

 
1. Obniżenie krawężników:  

Demontaż, skucie ławy i oporu, 
przegłębienie, ustawienie kraw. 
na ławie z oporem: ~ 150,00 zł 
netto/mb. 
 

2. Dostosowanie nawierzchni 
(regulacja nawierzchni kostki 
kamiennej/płyt kamiennych) 
cena za m2. Regulacja: wykucie 
fug, demontaż, uzupełnienie lub 
skucie podbudowy, podsypka 
1:4, ułożenie i fuga żywiczna ~ 
220,00 zł/m2. 

 
MZD 

 
MZD: Wniosek 
zasadny, opinia 
pozytywna dla 
obniżenia 
krawężników. 
Realizacja w 2022r. 
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73 Ul. Rabiańska  
- wysokie krawężniki nie 
pozwalają na swobodne 
przemieszczenie się. 
Proponujmy ich obniżenie w 
miejscach, w których 
udostępnione powinno być 
bezpieczne przejście na drugą 
stronę. 

 
Ze względu na optymalizację kosztów 
obniżenie krawężników zaplanować w 
miejscu, gdzie nie ma studni 
teletechnicznych. 

 
1. Obniżenie krawężników:  

Demontaż, skucie ławy i oporu, 
przegłębienie, ustawienie kraw. 
na ławie z oporem: ~ 150,00 zł 
netto/mb. 
 

2. Dostosowanie nawierzchni 
(regulacja nawierzchni kostki 
kamiennej/płyt kamiennych) 
cena za m2. Regulacja: wykucie 
fug, demontaż, uzupełnienie lub 
skucie podbudowy, podsypka 
1:4, ułożenie i fuga żywiczna ~ 
220,00 zł/m2. 

 
MZD 

 
MZD: Wniosek 
zasadny, opinia 
pozytywna dla 
obniżenia 
krawężników. 
Realizacja w 2022r. 
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74 Rynek Staromiejski  
- Nieoznakowane ostre 
krawędzie ogródków, 
wystające poza obwód ogródka 
restauracyjnego. Proponujemy 
oznakowanie jak poniżej. 
 

  
MZD 
BTCM 

 
BTCM: Biuro 
Toruńskiego Centrum 
Miasta zwróci uwagę 
na powyższą kwestię w 
umowach zawieranych 
z właścicielami 
ogródków. 

75 Dobra praktyka stosowania taśm 
kontrastowych przy identycznym problemie 

(ul. Mostowa) 

Dobra praktyka z ul. Mostowej 
dot. oznakowania wystającej 
balustrady. 
 
 
 
 
 
 

 MZD 
BTCM  

BTCM: Biuro 
Toruńskiego Centrum 
Miasta zwróci uwagę 
na powyższą kwestię w 
umowach zawieranych 
z właścicielami 
ogródków. 
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7
 
7 

76 
 
 

Fontanna Copernicus  
- Niewygodny bruk - dla osób z 
dysfunkcją ruchu - stanowi 
przestrzeń całego placu, w tym 
także podjazdów dla wózków. 
 
- Brak oznaczeń schodów. 
 
- Zbyt wąskie zjazdy dla 
wózków. Zjazdy mają także 
funkcję ławki dlatego - mimo 
zastosowania odgórnie 
przyjętych, prawidłowych 
odległości - osoba poruszająca 
się na wózku chcąc się 
przemieścić może poczuć 
dyskomfort i trudności z 
przejazdem (zwłaszcza w 
połączeniu z utrudnionym 
podłożem).   
 
- Sugestia, by na Bulwarze 
Filadelfijskim wybudowane 
zjazdy dla wózków dziecięcych/ 
inwalidzkich były szersze, niż te 
przy fontannie.  

 
Wymiana kostki na zewnętrznym/ 
najwyższym zjeździe 

1. Demontaż istniejącej kostki 
2. Montaż płyt granitowych lub 

płyt analogicznych do 
założonych na chodniku (po 
prawej stronie zdjęcia).  

Koszt jak w powyższych przykładach dot. 
wymiany bruku.   

 
BOM 
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77 

Fontanna Copernicus  
jw. (zdjęcie poglądowe) 

 
jw. 

  

 
 
 
 
 

78 

Fontanna Copernicus  
jw. (zdjęcie poglądowe) 
 
 

 
jw. 
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79 

Fontanna Copernicus  
jw. 

 
jw. 

  

 
 
 

80 

Fontanna Copernicus  
Liczne ubytki w nawierzchni. 
Proponujemy naprawę lub 
zmianę nawierzchni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wymiana nawierzchni, np.   
HanseGrand z zastosowaniem obrzeży 
stalowych z opłaskownika 100*8 - 
nawierzchnia mineralna, 
wodoprzepuszczalna, naturalnie 
stabilizowana, przeznaczona do 
stosowania zgodnie z zaleceniami 
producenta na alejki parkowe, ścieżki 
rowerowe, edukacyjne i leśne, place 
zabaw, obiekty sportowe oraz siłownie na 
świeżym powietrzu. 
 
Materiał – wg opisu producenta - nie 
kruszy się i nie pyli, jest odporny na 
działanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. 
Posiada wysoką odporność na ciężar, 
ścieranie i jest niebrudzący. 
HanseGrand nadaje się na powierzchnie 
przeznaczone dla wózków inwalidzkich. 

 
BOM 
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81 Ul. Warszawska  
- proponujemy wstawienie 
donic z roślinami w miejsca 
słupków ułatwiających 
przejście pieszym przy 
zaparkowanych pojazdach. 
Donice mogą być ustawione w 
taki sposób, aby udostępnić 
przejazd szerszym wózkom 
oraz wózkom dla 
niepełnosprawnych, na których 
osoba spoczywa w pozycji 
półleżącej.  

  
MZD 

 

82 Zaułek Prosowy  
- Ciąg pieszy zastawiony jest 
niemal permanentnie przez 
samochody. Pomocą może być 
przykładowo instalacja 
aranżacji roślinnej, np. w 
donicach, które utrudniłyby 
kierowcom parkowanie na 
chodniku lub instalacja 
parkletu / przysiadaków/ donic 
z kwiatami. 
 

  
MZD  
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83 Plac Podominikański  
- Ubytki w nawierzchni – 
proponujemy naprawę 
ubytków 
 
- Schody bez podjazdu – 
proponujemy montaż podjazdu 
 
- Brak możliwości skorzystania 
z siedzisk na środku Placu 

 Urbitor Urbitor: Wykonanie 
podjazdu poddamy 
konsultacji z Miejskim 
Konserwatorem 
Zabytków, który 
określi, czy istnieje taka 
możliwość 

84 Plac Podominikański  
- Ubytki w nawierzchni – 
proponujemy naprawę 
ubytków 
 

 Urbitor Urbitor: 
Przeprowadzone 
analizy techniczne 
wykazały, że 
ewentualne miejscowe 
uzupełnienia ubytków 
nawierzchni alejek na 
Placu 
Podominikańskim 
byłyby jedynie 
rozwiązaniem 
doraźnym i 
krótkotrwałym, nie 
zapobiegając dalszej 
degradacji. W związku 
z powyższym jedynym 
uzasadnionym 
sposobem naprawy 
jest wymiana całej 
nawierzchni (łącznie z 
częścią lub całością 
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podbudowy), możliwe, 
że konieczne będzie 
również zastosowanie 
drenażu 
odwadniającego. 
Obecnie 
opracowywana jest 
wycena materiałowa, 
potrzebna do 
przeprowadzenia 
procedury wyłonienia 
wykonawcy remontu. 
Naprawa zaplanowana 
jest – w zależności od 
uwarunkowań 
pogodowych – jesienią 
bieżącego roku lub w II 
kwartale 2022 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


