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Termin 

 

 
1 kwietnia - 18 kwietnia 2016 r.  
 

 

 

Liczba 

uczestników 

 

 
ok. 300 osób uczestniczyło w konsultacjach społecznych, w tym: 

 ok. 50 osób wzięło udział w spotkaniu konsultacyjnym 
zorganizowanym 13 kwietnia 2016r. (dotyczącym budowy linii 
tramwajowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
prowadzącej do osiedla JAR)  

 ok. 30 osób wzięło udział w przejeździe tramwaju 
konsultacyjnego,  

 ok. 110 osób wzięło udział w spotkaniu konsultacyjnym 
zorganizowanym 15 kwietnia 2016r. (dotyczącym budowy linii 
tramwajowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, we 
wschodniej części miasta),  

 ok. 20 osób uczestniczyło w dyżurze konsultacyjnym 
zorganizowanym 16 kwietnia w Centrum Handlowym Atrium 
Copernicus, ul. Stanisława Żółkiewskiego 15,  

 ok. 60 osób uczestniczyło w dyżurze konsultacyjnym 
zorganizowanym 16 kwietnia na terenie skweru handlowego 
RECE (Piotr i Paweł), ul. Legionów 216f. 

 

 

Organizatorzy 

 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia 
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Toruniu 

 

 

Przebieg 

 Harmonogram konsultacji społecznych 

- 1 kwietnia 2016 r. - początek konsultacji społecznych 
- 1 – 18 kwietnia 2016 r. – zgłaszanie uwag drogą elektroniczną 
- 13 kwietnia 2016 r. – spotkanie z mieszkańcami dotyczące budowy 

linii tramwajowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzącej 
do osiedla JAR 

- 14 kwietnia 2016 r. – przejazd tramwaju konsultacyjnego 
- 15 kwietnia 2016 r. – spotkanie z mieszkańcami dotyczące budowy 

linii tramwajowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, we 
wschodniej części miasta (połączenie linii tramwajowej nr 2 z linią nr 
1) 

- 16 kwietnia 2016 r., godz. 10:00 – 13:00 – dyżur konsultacyjny w 
Centrum Handlowym Atrium Copernicus, ul. Stanisława 
Żółkiewskiego 15,  

- 16 kwietnia 2016 r., godz. 15:00 – 18:00 – dyżur konsultacyjny na 
terenie skweru handlowego RECE (Piotr i Paweł), ul. Legionów 216f,  

- 18 kwietnia 2016 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
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1. Spotkanie konsultacyjne w dniu 13 kwietnia 2016r. 

13 kwietnia 2016 r. o godz. 17:30 rozpoczęło się spotkanie 
konsultacyjne zorganizowane w sali konferencyjnej Hotelu 
Uniwersyteckiego przy ul. Szosa Chełmińska 83 a. 
 

 
 
W spotkaniu wzięli udział następujący goście: 

 Janusz Szymański, Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. 
z o.o. 

 Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
UMT 

 Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
 Wojciech Alfut, kierownik Zespołu ds. Projektu 

Tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. 
 Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu ds. publicznego 

transportu zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej 
UMT 

 Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG 
sp. z o.o. w Krakowie 

 
oraz mieszkańcy (ok. 50 osób) 
 
W pierwszej części spotkania zebrani mogli zapoznać się z treścią 
prezentacji pana Wojciecha Alfuta, kierownika Zespołu ds. Projektu 
Tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. 
dotyczącej taboru autobusowego i tramwajowego oraz projektów 
związanych z rozbudową sieci tramwajowej. 

 
Następnie pan Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu ds. 
publicznego transportu zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej 
UMT zaprezentował materiał dotyczący historii funkcjonowania 
komunikacji miejskiej wzdłuż Szosy Chełmińskiej.  
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Trzecia, obszerna prezentacja główna, która została zaprezentowana 
zebranym, to materiał ilustrujący studium wykonalności w odniesieniu 
do czterech wariantów trasy prowadzącej do osiedla JAR. Osobą 
prezentującą był projektant Grzegorz Rychel, przedstawiciel firmy 
PROGREG spółka  z o.o.  

 
W ostatniej fazie spotkania przyszedł czas na pytania i uwagi ze strony 
zebranych mieszkańców oraz odpowiedzi ze strony projektanta, 
przedstawicieli urzędu oraz jednostek miejskich. 
 

2. Przejazd tramwaju konsultacyjnego 
14 kwietnia 2016 r. o godz. 17:30 rozpoczął się przejazd Tramwajem 
Konsultacyjnym, z pętli przy ul. Olimpijskiej do przystanku 
Uniwersytet. Podczas przejazdu urzędnicy i zaproszeni eksperci 
rozmawiali z mieszkańcami o zaletach komunikacji tramwajowej. 
Zaprezentowano, jak w praktyce działają nowoczesne rozwiązania 
dotyczące projektowania tras tramwajowych i taboru tramwajowego. 

 
 

3. Spotkanie konsultacyjne w dniu 15 kwietnia 2016r. 

15 kwietnia 2016 r. o godz. 17:30 rozpoczęło się spotkanie 
konsultacyjne zorganizowane w sali gimnastycznej szkoły IX Liceum 
Ogólnokształcące, ul. Rydygiera 12a. 
 
W spotkaniu wzięli udział następujący goście:. 

 Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
UMT 

 Rafał Wiewiórski, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
 Wojciech Alfut, kierownik Zespołu ds. Projektu 

Tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. 
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 Krzysztof Przybyszewski, Kierownik Referatu ds. Publicznego 
Transportu Zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej 
UMT 

 Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG 
sp. z o.o. w Krakowie 

 Paweł Piotrowicz, Dyrektor Wydziału Komunikacji i Informacji 
UMT 

 
oraz mieszkańcy (ok. 110 osób) 
 
W pierwszej części spotkania zebrani mogli zapoznać się z treścią 
prezentacji pana Wojciecha Alfuta kierownika Zespołu ds. Projektu 
Tramwajowego Miejskiego Zakład Komunikacji Spółka z o.o. 
dotyczącej taboru autobusowego i tramwajowego oraz projektów 
związanych z rozbudową sieci tramwajowej. 

 
Następnie pan Krzysztof Przybyszewski, Kierownik Referatu ds. 
publicznego transportu zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej 
UMT zaprezentował materiał dotyczący historii funkcjonowania 
komunikacji miejskiej wzdłuż Szosy Chełmińskiej.  

 
Trzecia, obszerna prezentacja główna, która została zaprezentowana 
zebranym, to materiał ilustrujący studium wykonalności w odniesieniu 
do 4 wariantów trasy prowadzącej do osiedla JAR. Osobą prezentującą 
był projektant: Grzegorz Rychel, przedstawiciel firmy PROGREG spółka  
z o.o.  

 
W ostatniej fazie spotkania przyszedł czas na pytania i uwagi ze strony 
zebranych mieszkańców oraz odpowiedzi ze strony projektanta, 
przedstawicieli urzędu oraz jednostek miejskich. Większość z nich 
odnosiła się krytycznie do wariantów 1 i 2 planowanej inwestycji 
tramwajowej, część z nich była wyrazem krytycznego stosunku do 
jakiejkolwiek inwestycji w sieć tramwajową w okolicy Rubinkowa. 
 



 
 

7 | S t r o n a  
 

 
 

 
 

4. Dyżury konsultacyjne 

W sobotę 16 kwietnia 2016r odbyły się dwa dyżury konsultacyjne 
zrealizowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu osób 
przychodzących/przyjeżdżających na zakupy: 

a)  Centrum Handlowe Atrium Copernicus, ul. Stanisława 
Żółkiewskiego 15, godz. 10:00-13:00 

b) Skwer handlowy RECE (Piotr i Paweł), ul. Legionów 216f, 
godz. 15:00-18:00 
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W dyżurach konsultacyjnych wzięło udział ok. 80 osób, w tym 20 w 
dyżurze w godzinach od 10:00 do 13:00 a 60 w dyżurze od 15:00 do 
18:00. 

5. Konsultacje internetowe 

Do 18 kwietnia 2016 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystało 35 osób. 

6. Ankieta online 

Zrealizowano badania online za pośrednictwem ankiety, którą 
wypełniło 609 respondentów, w tym 146 wypełniło rubrykę z uwagami 
szczegółowymi.  

7. Ankieta papierowa 

Łącznie wypełniono 56 ankiet papierowych, w tym 46 w odniesieniu 
do zadania 1 i 10 w odniesieniu do zadania 2.  

 
 

 

Akcja 

informacyjno

-promocyjna 

 

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

www.konsultacje.torun.pl, www.um.torun.pl)  
 serwis społecznościowy Facebook 
 plakaty na słupach ogłoszeniowych w całym mieście, na 

klatkach schodowych  
 informacje w mediach lokalnych 
 ulotki 
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Koszty Koszt przeprowadzenia konsultacji społecznych wyniósł 20.910,00 zł 
brutto.  
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Uwagi 

Pytania i uwagi zgłoszone w trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 13 kwietnia 2016 r.  
1. p. Andrzej Wieczorek 

Trzeba pomyśleć o kosztach. Najtańszym rozwiązaniem jest chyba 
rozwiązanie pierwsze, czyli: ul. Legionów – Polna. W związku z tym – 
czy była już robiona symulacja kosztów na poszczególne warianty? 

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Jeżeli chodzi o analizę kosztów, jest ona na etapie opracowywania. Oprócz 
budowy torowiska należy wziąć pod uwagę istniejące sieci, infrastrukturę pod 
ziemią. Żeby jednoznacznie określić ten wariant, musimy chwilkę zaczekać. 
Gestorzy sieci opiniują w tym momencie wszystkie cztery warianty i na tej 
podstawie będzie można określić koszty przebudowy. Jeżeli chodzi o branżę 
torową i branżę drogową, długości tych tras są zbliżone, konstrukcje wychodzą 
cenowo tak samo, w przypadku ul. Długiej będzie też rewitalizacja, przebudowa, 
dlatego koszty będą przewyższały koszt wariantu przez ul. Polną. 

2. p. Andrzej Wieczorek 
Gdyby przeszedł wariant, właściwie trzy warianty przez ul. Długą to 
nie wyobrażam sobie skrętu w ul. Legionów bez świateł. W swoim 
czasie wnioskowałem tam już dawno o światła, chodziło o dzieci i 
młodzież chodzącą do szkoły. Sądzę że jest to przewidywane. 

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Na tym skrzyżowaniu na pewno będzie konieczna budowa sygnalizacji świetlnej. 
Proszę zauważyć – torowisko przechodzi przez narożnik wyspy. Kąt skrzyżowania 
nie pozwala na przejście w inny sposób. Tu na pewno będzie sygnalizacja 
świetlna. 

3. p. Andrzej Wieczorek 
Jak się ma sytuacja w przypadku drugiego wariantu? 

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Gdyby przechodził po stronie północnej ul. Długiej – mamy bezkolizyjne 
przejście. 

4. p. Andrzej Wieczorek 
Nie mniej jednak bym postulował tam światła, dlatego że tam rano 
idą dzieci i młodzież, to jest bardzo trudne. 

p. Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
Jeżeli chodzi o wariant czwarty, także będzie przebudowane rondo Czadcy, 
całkowicie, drogowo, także z sygnalizacją, pojawi się sygnalizacja przy 
przystankach, przy ul. Mohna, w ramach modernizacji ul. Szosa Chełmińska na 
skrzyżowaniu z ul. Długą. Zostanie tylko uzupełniona o tramwaj. Zaletą przejścia 
przez ul. Długą jest to, że rewitalizujemy nie tylko ul. Długą, ale też zniszczoną 
Szosę Chełmińską od ul. Dekerta do NOTu. Ta ulica domaga się rewitalizacji, jej 
wpisanie do tego projektu jest zyskiem dla wszystkich mieszkańców. 
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5. p. Andrzej Wieczorek 
ul. Długa jest znakomicie skomunikowana z miastem. Oby każde 
osiedle miało takie połączenie. 

Uwaga o charakterze ogólnym, niewymagająca odniesienia merytorycznego. 
Zostanie odnotowana w raporcie z konsultacji. 

6. p. Mateusz Łapiński 
Popieram rozwój linii tramwajowych jako ekologicznych. Jak to będzie 
związane z udoskonaleniem funkcjonowania obecnej siatki połączeń i 
korelacji, możliwości przesiadania się z minimalną stratą czasu. 
Aktualnie mieszkający na Koniuchach, jadąc np. na Skarpę, dwa razy 
szybciej i dwa razy taniej jadę samochodem, który pali 10 l paliwa na 
mieście niż komunikacją miejską. Czy jest planowana modernizacja 
siatki połączeń? 

p. Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu ds. publicznego transportu 
zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Wstępnie zakładamy, że nową trasę do JARu obsługiwałyby dwie linie 
tramwajowe. Nowa trasa zaczyna się na placu NOTu. Proponujemy jedną linię 
skierować do Bydgoskiego Przedmieścia i pętli Motoarena a drugą w stronę os. 
Na Skarpie – aby od centrum promieniście te dwie linie rozeszły się na linii 
wschód – zachód. Jeżeli chodzi o linie autobusowe, na pewno będą korekty na 
liniach. W każdym wariancie, przy rondzie Czadcy samoistnie robi się węzeł 
przesiadkowy. Odległości między przystankami autobusowymi i tramwajowymi 
są bardzo niewielkie. Osiedle JAR oczywiście będzie skoncentrowane na linii 
tramwajowej, ale pozostałe osiedla – Wrzosy II, Wrzosy, będą dodatkowo 
komunikowane z tego punktu przesiadkowego przy ul. Legionów, z tymi 
częściami osiedli, które nie mają dostępu do linii tramwajowej ze względu na 
odległość. Na pewno będą takie linie, które będą dowozić do tego punktu 
przesiadkowego przy ul. Legionów. 

8. p. Mateusz Łapiński  
Czy w związku z tym planowane jest wprowadzenie biletu 
czasowego? Jeżeli ktoś mieszka na Traktorowej czy Rolniczej, to 
spacerek na Legionów to jest dobre 10 minut. Ciężko mówić o 
skomunikowaniu bez wprowadzenia np. biletu czasowego który 
umożliwi swobodne przesiadanie się. 
Jak ma wyglądać połączenie ze Skarpą? Druga linia, która będzie tutaj 
prowadzona, będzie zawracać przez NOT i dalej na Skarpę przez 
Lubicką? 

p. Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu ds. publicznego transportu 
zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej 
W tej chwili mówimy o przejeździe od al. Solidarności po trasie nr 1 do os. Na 
Skarpie. Nie wykluczone, gdy powstanie trasa na Rubinkowie, że można będzie 
trasować taką linię przez Rubinkowo, Kościuszki, do placu NOT i wtedy do os. 
JAR. Węzeł przy placu NOTu jest pełnym węzłem tramwajowym, relacje 
tramwajowe mogą być stamtąd prowadzone w każdym kierunku w istniejącej 
sieci. 

9. p. Mateusz Łapiński 
A czas? To jest kluczowe. Przejazd z Watzenrodego na Lubicką 
tramwajem – nie sądzę, że ktokolwiek będzie jeździł. Każdy weźmie 
samochód i przejedzie ul. Polną i wpadnie gdziekolwiek na południe, 
ul. Chrobrego. Nikt nie będzie jeździł na Skarpę z Watzenrodego. 

p. Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu ds. publicznego transportu 
zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Linia autobusowa nr 21 z Wrzosów na Skarpę jedzie przez Centrum i więcej osób 
jedzie tą trasą niż linią 16, która jeździ trasą krótszą. Linia 31 jedzie przez wiele 
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Zwłaszcza że tam mieszkają ludzie zamożni i nie sądzę, że będą 
korzystać z MZK mając samochód lub dwa na stanie. 

osiedli mieszkaniowych a linia 16 jedzie częściowo przez zabudowę usługowo-
przemysłową. Tam celów podróży jest mniej. 
Dla uzupełnienia –  ul. Rolnicza, w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Polną, tam są 
przystanki tramwajowe. Są tam zaplanowane przed ul. Polną. Po drugie – nie 
każdy ma samochód, choć jest ich coraz więcej w Toruniu a coraz większe są 
problemy z parkowaniem, nawet na Lubickiej. Po trzecie planowana jest przez 
miasto karta miejska. Będzie także służyć jako bilet elektroniczny dla komunikacji 
miejskiej. To będzie rewolucja jeśli chodzi o system biletowy w Toruniu. Będzie 
też opcja biletu czasowego. 

10. p. Maciej Cichowicz 
Będąc radnym i członkiem Komisji Strategii i Rozwoju oglądałem 
prezentację związaną z Trasą Wschodnią, mam poważne obawy, że 
tramwaj budowany w stronę Skarpy będzie prawdopodobnie wyglądał 
tak, jak wygląda przejście dla pieszych przy dworcu Toruń Miasto – jest 
puste, mimo że kosztowało kilka milionów złotych czy kilkaset tysięcy. 
Trasa wschodnia jest planowana jako trasa z przystankami 
autobusowymi. Całe osiedle Ugory, poprzez Trasę Wschodnią, będzie 
w ciągu siedmiu, ośmiu minut skomunikowane z ul. Lubicką, gdzie 
można się przesiąść do tramwaju. Nikt normalny nie będzie jechał 30 
minut naokoło.  
Pokazujecie Państwo trasy biegnące po istniejących ulicach. Co było 
podstawą trasowania poszczególnych wariantów? Wydawałoby się, że 
jedną z podstawowych rzeczy byłaby szansa zbierania jak największych 
potoków osób, czyli docierania do miejsc jak największego 
zagęszczenia mieszkańców. Jednym z osiedli, które jest potencjalnym 
odbiorcą, czy dostawcą do tramwaju, jest osiedle Przylesie, które może 
być skomunikowane przy wariancie z ul. Polną. Dziwię się, że nie ma 
wariantu z komunikacją przed torami kolejowymi. Tak naprawdę os. 
Kilińskiego mogłoby być skomunikowane od strony północnej, gdyby 
nie było bariery ze strony torów kolejowych. Jeżeli tory są i to jest 
jedyny wariant, tam potrzebna jest rewitalizacja terenu, należałoby 
przygotować bezkolizyjne przejście nad torami kolejowymi. Tam na 

p. Grzegorz Rychel,  projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Odnośnie przejścia poniżej torów kolejowych przy ul. Polnej. Tam niestety jest 
zabudowa mieszkaniowa. Aby spełnić odpowiednie parametry nie ma możliwości 
przejścia bez ingerencji w tory kolejowe. Nie było planowane ingerowanie we 
własność PKP i realizowanie czegoś na terenie PKP. Sugestia odnośnie budowy 
kładki – ma to sens, wówczas wiąże się to ze wzrostem kosztów inwestycji a 
miasto posiada określony budżet na realizację. Przebudowa własności PKP jest 
znacznie droższa niż budowa czy przebudowa torów tramwajowych. 
 
Odnośnie Żwirki i Wigury – pod względem ruchowym na tym skrzyżowaniu 
likwidacja lewoskrętu utrudnia ruch, niestety nie ma możliwości pozostawienia 
dwóch pasów ruchu i torowiska w środku jezdni przy pozostawieniu lewoskrętu. 
Istniejąca zabudowa na to nie pozwala, byłyby konieczne wyburzenia. 
 
Odnośnie obsługi, jeżeli chodzi o trasowanie, początkowo sądziliśmy, że trasa 
będzie się zaczynała na al. Solidarności i biegła do os. JAR. Ale wiemy, że na 
wszystkie linie, które kończą w Centrum to na samym końcu mają małe 
napełnienia, bo nie tylko celem podróży jest Centrum ale i inne osiedla i 
przedmieścia Torunia. Aby pasażer miał możliwość wyboru i można było zebrać 
jak najwięcej pasażerów, jest propozycja, żeby z Centrum te linie się rozchodziły 
na wschód i na zachód. Czy nikt nie pojedzie ze Skarpy tramwajem na JAR? Na 
pewno ktoś pojedzie. Na Trasie Wschodniej są planowane zatoki autobusowe, bo 
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pewno nie są potrzebne 4 tory, a jeżeli są potrzebne, to trzeba stworzyć 
przejście bezkolizyjne. Jeżeli chodzi o rewitalizację, to nie jest remont, 
polega na tym, by przywrócić ulicę mieszkańcom, spowodować jej 
ożywienie. Wydaje się, że ul. Chełmińska jest skomunikowana, ale 
coraz więcej przemawia za tym, że most Piłsudskiego nie będzie drogą 
krajową nr 15, nawet po remoncie nie będzie miał odpowiednich 
parametrów, dlatego Trasa Staromostowa jest inwestycją 
podważającą dotychczasowe inwestycje. Wszystkie potoki pojazdów 
byłyby kierowane na stary most.  
Wszyscy mieszkańcy wiedzą, że główny wjazd do szpitala, który ma być 
rozbudowywany za ok. 500 mln ma być od strony Żwirki i Wigury i ul. 
Św. Józefa. Wiemy, że prezydent nie planuje w najbliższym czasie 
budowy Trasy Średnicowej dalej w stronę zachodnią. Nie zapewniacie 
Państwo bezkolizyjnego wjazdu na skrzyżowaniu, jest to dramatycznie 
słabym miejscem całego projektu. 

każdą drogę, która ma parametry, że może po niej jechać komunikacja, zatoki są 
projektowane, zakładamy, że będzie na tej drodze funkcjonować komunikacja 
miejska. Na pewno na Trasę Wschodnią na dalszym odcinku będzie planowana 
trasa autobusowa, więc może faktycznie z JARu w stronę Rubinkowa podróże 
będzie odbywać się autobusami, ale np. z Przedmieścia Jakubskiego czy Placu św. 
Katarzyny, gdzie nie ma dojazdu na Wrzosy – takie możliwości się pojawią. 

11. p. Małkiewicz 
Który wariant jest, państwa zdaniem, optymalny? 
 

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Patrząc pod względem stosowanych rozwiązań, robimy głównie rozwiązania 
tramwajowe – dla mnie jeżeli chodzi o wariant optymalny jest to wariant 4, czyli 
z przejściem ul. Długą. Od placu NOT do skrzyżowania z ul. Długą warianty są 
takie same, odrzucałbym rozsunięcie torowiska, zostawiłbym w środku jezdni 
stosując przystanki wiedeńskie. Skąd informacje, że most Piłsudskiego po 
przebudowie nie będzie w stanie spełnić parametrów, nie wiem. Zakładamy, że 
most będzie w stanie, po przebudowie, spełniać wymagania, ruch będzie Trasą 
Staromostową a Szosa Chełmińska ograniczy się do ruchu lokalnego. Skręcamy w 
ul. Długą, tor w środku jezdni, wydzielony, karetka może wjechać i torem szybciej 
dotrzeć do pacjenta, czy straż pożarna. Jeżeli zatrzyma się pojazd na jezdni, jest 
możliwość wyminięcia. Według mojej opinii to jest pozytywne zastosowanie 
multifunkcyjności komunikacji zbiorowej – robię jeden przystanek, z którego 
korzysta i autobus i tramwaj. Nie stwarzam kilku węzłów przesiadkowych w kilku 
miejscach tylko ul. Długiej mam wybór, co przyjedzie pierwsze – mogą wsiadać. 
W wariancie 4 jest rekomendowane, że pojazdy autobusowe przed przystankami 
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wjeżdżają na torowisko i wysadzają w tym samym miejscu co tramwaje. Przejście 
ul. Legionów – wejście w środek z ul. Długiej, stworzenie kolejnego punktu do 
przesiadki między autobusami i tramwajami, stworzenie węzła dla pasażerów, 
jest to skrzyżowanie z liniami autobusowymi, które nie będą się pokrywać, idą w 
innym kierunku, będzie szansa na wymianę, jest planowana marszrutyzacja linii, 
skoro jest planowana, myślę że można to ustalić, żeby autobus z tramwajem 
spotykał się mniej więcej w przybliżonych czasach i w jednym miejscu. Następnie 
odejście od ul. Legionów w kierunku wschodnim, wyjście poza jezdnię. W 
kierunku ul. Polnej przechodzi bezkolizyjnie, nie wchodzi w jezdnię, ruch 
pojazdów jest niezakłócony. Co nam to jeszcze daje? Ta zajezdnia może nie 
powstać, nie wiadomo czy będą fundusze, zajezdnie nie są tanimi rzeczami, 
sprzęty są drogie, tramwaj spokojnie, bez dodatkowej sygnalizacji, zjeżdża na 
myjnie, tory odstawcze i może wracać w dowolnym kierunku lub na linię. W 
przypadku awarii są tory mijankowe, będzie można w jednym lub drugim 
kierunku zawrócić. Autobusy, które też mogłyby z tej myjni korzystać, mogą 
korzystać ze środkowego pasa. Jeśli chodzi o ul. Polną, nie ma sensu budować 
skrzyżowania tramwaju z jezdnią i budowy sygnalizacji świetlnej. Dalej iść ul. 
Ugory, jak po wschodniej stronie, aby iść bezkolizyjnie z rondem, aby nie 
powodować, że tramwaj musi przejść środkiem tarczy, skręca, zjeżdża w pas 
dzielony Watzenrodego. Dalej nie ma co wariantować, jest pas dzielący 
zostawiony. 

12. p. Małkiewicz  
Czy Urząd Miasta Torunia jest za tym samym wariantem? 
 

p. Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Zdajemy sobie sprawę, że tramwaj powinien być jak najmniej uciążliwym, jeśli 
uciążliwość powoduje, z dala od zabudowy mieszkaniowej. Ten wariant 4 jest 
właśnie najbardziej odsuniętym wariantem. 

13. p. Małkiewicz 
Kiedyś na wcześniejszych konsultacjach pojawiał się jeszcze jeden 
wariant wzdłuż ul. Grudziądzkiej na os. JAR. Czy on został ostatecznie 
wykluczony? 

p.  Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu ds. publicznego transportu 
zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Były rozpatrywane warianty ul. Grudziądzką, Szosą Chełmińską i Legionów. Z tych 
trzech wariantów powstał wariant ul. Szosa Chełmińska. 

14. NN 
Czy są planowane na trasie mijanki, w razie awarii taboru, inny tabor 

p.  Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu ds. publicznego transportu 
zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Odnośnie taboru – na razie jeszcze o taborze nie mówimy. Czy to będzie 
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może wyminąć, żeby nie blokować całego ruchu. Cały ten odcinek 
wydaje się dosyć długi. 
Jaki tabor, jednokierunkowy czy dwukierunkowy jest planowany? 
 

dwukierunkowy (droższy) czy jednokierunkowy, tego nie wiadomo. Być może 
będzie trochę jednokierunkowego, trochę dwukierunkowego. Trudno powiedzieć 
w tej chwili. Pięć tramwajów dwukierunkowych już mamy. 

15. NN 
Chciałem zapytać o wariant 1 na ul. Legionów. Czy zwrócili Panowie 
uwagę, że znika nam w tym miejscu parking na ok. 40 samochodów. 
Wzdłuż ulicy Legionów, bloków 2, 3 i 4. Graniczy z cudem 
zaparkowanie. Czy przewidują Państwo budowę parkingu w innym 
miejscu? 

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Tak, proszę zwrócić uwagę, że tutaj planowana jest budowa tego parkingu. Jeżeli 
chodzi o parking wzdłuż ulicy Legionów – jest to wariant. 
 
p. Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Pokazywaliśmy warianty też po to, że naszym zdaniem kompilacja tych 
wariantów, będzie ostatecznym wariantem, który powinien być preferowany. Na 
ul. Legionów nie możemy iść częścią zachodnią przy blokach, zdajemy sobie 
sprawę z protestów mieszkańców nie tylko odnośnie parkingów, ale też odnośnie 
bliskości bloków, zabudowy mieszkaniowej, bo ścieżkę rowerową i chodnik 
odtworzymy, to musi być. Dlatego proponujemy alternatywne rozwiązanie, 
przejście tramwaju na drugą stronę. Na stronę, gdzie jest zajezdnia autobusowa, 
tam nikomu nie przeszkadzamy, odsuwamy się do zabudowy mieszkaniowej, 
zachowujemy miejsca parkingowe. 

16. NN 
Czy widzą Państwo taką dużą potrzebę na ul. Długiej i Legionów  
skomunikowania tej części miasta przez tramwaj? Wydaje mi się, że 
część połączeń do centrum miasta zostanie powtórzonych z 
komunikacją autobusową. 

p. Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu ds. publicznego transportu 
zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Budowa linii tramwajowej wiąże się z tym, że w zakresie linii autobusowych musi 
też nastąpić reorganizacja. Nie możemy powielać tras przejazdów tramwajowych 
autobusami. Musi to ulec zmianie, to normalna kolej rzeczy, gdzie wprowadzamy 
tramwaje, tam linie autobusowe muszą zmienić swoje trasowanie. 

17. p. Makowski 
Czy jest zasadne puszczenie tramwaju ul. Legionów? Jest wąska, gdzie 
jest wyjazd z zajezdni. Jeżeli zostanie zachowany wyjazd z zajezdni w 
tym miejscu… Mieszkam niedaleko, wieczorami, gdy autobusy po 
23:00 zaczynają zjeżdżać do dystrybutorów, żeby zatankować paliwo, 
to cały plac zajezdni, brama i ul. Legionów do samego ronda i w drugą 
stronę do torów kolejowych, cała ul. Legionów jest zakorkowana. 

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
 Jest też planowany zakup nowych autobusów i modernizacja zajezdni 
autobusowych, jest planowany nowy zjazd do zajezdni autobusowej odciążający 
ul. Legionów.  
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Jeżeli pojedzie tramwaj, zostanie zatrzymany przez te autobusy, to 
jest nietrafiony pomysł.  

18. NN 
Czy na przystanku tramwajowym na Żwirki i Wigury był rozważany 
wariant wspólnego przystanku autobusowego, jak na Placu 
Teatralnym. Chodzi o przystanki na Szosie Chełmińskiej przy Żwirki i 
Wigury.  

p. Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
Nie ma przystanku autobusowego na wysokości dawnej mijanki tramwajowej 
tylko powyżej ul. Żwirki i Wigury, między ul. Długą a Żwirki i Wigury, po obu 
stronach w kierunku północnym i południowym są przystanki autobusowe blisko 
przystanków tramwajowych, po północnej stronie ul. Żwirki i Wigury. 

19. NN 
Czy skrzyżowania będą miały priorytet przejazdu tramwajowego? 

p.  Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
Tak, sygnalizacje świetlne będą budowane na wszystkich przejazdach 
tramwajowych przez jezdnię i na skrzyżowaniach, mówimy o Bema, Trasie 
Średnicowej i Żwirki i Wigury – na pewno będzie priorytet dla tramwaju. 

20. NN 
Do pracowników urzędu miasta: odnośnie zajezdni tramwajowej i 
ewentualnej nowej lokalizacji, czy rozważaliście Państwo możliwość 
utworzenia nowej zajezdni tramwajowej wraz z nową zajezdnią MZK w 
jednej lokalizacji a dotychczasowy teren zajezdni MZK przeznaczyć na 
budownictwo wielorodzinne. 

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Jako nie-pracownik lokalizację zajezdni rozpatrywałem. W przypadku zajezdni 
lokalizacji po stronie zachodniej w kierunku Bydgoszczy przy Castoramie – 
zajezdnia tramwajowa i autobusowa i przy skrzyżowaniu z ul. Olsztyńską po 
wschodniej stronie też zajezdnia autobusowa i tramwajowa. Na Elanie nie ma 
miejsca na zrobienie tego. Czy wchodzi możliwość likwidacji obecnej zajezdni – 
na 99%, że nie, że jest to zabytek. 
Uzupełniając - jeśli chodzi o zajezdnię MZK – jest to strefa przemysłowo-
usługowa, nie ma możliwości zabudowy mieszkaniowej. Pomiędzy MZK a ul. 
Grudziądzką, jest to MPO a od strony torów kolejowych, prywatne 
przedsiębiorstwo, tzw. Pięciobaza Transportowa, raczej nie będzie tam 
zabudowy mieszkaniowej.  

20. p. Mateusz Łapiński 
A propos ronda Czadcy: w wariancie, gdy będzie szedł tor i będzie 
potrzebna jego przebudowa, tam gdzie będzie skrzyżowanie z 
tramwajem, będą światła. Jak wygląda symulacja ruchu drogowego, 
zwłaszcza w rannych godzinach szczytu, gdzie ludzie z JARu jadą do 
pracy, jest gęsto w godzinach porannych. Jak to będzie się miało do 
płynności ruchu. Czy były wykonywane symulacje i jakie są ich wyniki. 

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
W ramach opracowania są przeprowadzane prognozy ruchu, które będą 
wskazywały, który wariant pod względem ruchowym jest optymalny, pod 
względem strat czasu, dla pojazdów komunikacji zbiorowej i indywidualnej. Który 
wariant będzie najbardziej korzystny obecnie trudno powiedzieć, gdyż model jest 
cały czas kalibrowany. Inwestycja zakłada, ze w pewnym okresie powstanie kilka 
innych inwestycji, które zmienią układ ruchu w mieście. To, która inwestycja, 
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pokaże analiza wielokryterialna, która jest przeprowadzana dla każdego 
wariantu. W ramach tej analizy, oprócz ceny, czasu podróży, jest analiza 
przepustowości. Warianty są niedawno zatwierdzone, po zatwierdzeniu 
pokazywane do opinii publicznej, natomiast, równocześnie trwają prace 
związane z prognozami. 

21. p. Mateusz Łapiński 
Czy będą dodatkowe konsultacje społeczne? To są ważne informacje, 
nie było informacji na temat kosztów, nie ma wyników symulacji, nie 
wiadomo, jak się to będzie kalkulować przy trasie przez stary most – 
jaka będzie efektywność tego połączenia. Czy będą kolejne 
konsultacje gdy te wyniki będą znane, bo jednak są to istotne 
elementy jeśli chodzi o podjęcie wyboru, nawet gdyby wybór miał być 
syntezą rozwiązań z poszczególnych wariantów.  

p. Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Nie przewidujemy odrębnych konsultacji po wynikach analiz ruchowych. 
Budujemy tramwaj po to, by samochody, które wjeżdżają na rondo Czadcy w 
jakiejś części tam nie jechały. Po to by osoby jadące samochodami, od 2019 roku 
pojechały tym tramwajem. Nie przeniesiemy całego ruchu z JARu czy części 
mającej dostęp do przystanków, przez budowę tramwaj musi się napełnić, bo 
inaczej nie byłoby sensu jego budowania, gdybyśmy nie byli przekonani, analizy 
wciąż trwają, że będzie miał on pasażerów. 

22. p. Mateusz Łapiński 
Czy w ramach studium wykonalności były robione badania opinii 
mieszkańców, czy się przesiądą na tramwaj z samochodów. 
Posiadanie wglądu w potrzeby konsumentów – to uzasadnienie dla 
realizacji takiej inwestycji. Odwrotna kolejność – zrobimy tramwaj, a 
potem zobaczymy, czy ludzie będą jeździć – jest utopieniem 
publicznych pieniędzy. To dużo kosztuje. 

p. Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Konsultujemy to z Państwem, jak są konsultacje miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, jak innych dokumentów miejskich, ponieważ 
miasto żyje. Naturalną konsekwencją rozwoju miasta jest budowa dróg i budowa 
komunikacji miejskiej. A budowa komunikacji miejskiej to także  budowa linii 
tramwajowych. My nikogo nie musimy się pytać, czy drogi mamy budować w tym 
czy innym miejscu, bo konstruując plan zagospodarowania przestrzennego 
wiemy, że jest na to zapotrzebowanie. 
 
p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Aby uzyskać dofinansowanie trzeba pokazać UE wskaźnik opłacalności inwestycji, 
co daje analiza wielokryterialna. Przebiegi, czy będzie odpowiednie napełnienie 
tramwaju, czy koszt budowy tej linii się zwróci. Jeżeli się nie zwróci, nie 
spowoduje przewozu odpowiedniej liczby pasażerów, jeżeli nie spowoduje, 
marszrutyzacja układu komunikacyjnego, opłacalności dla miasta i zwrotu 
kosztów inwestycji, to taka inwestycja nie dostanie finansowania. 

23. p. Mateusz Łapiński 
Czy powinno się robić inwestycje tylko w oparciu o kryterium 

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
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dostępności funduszy unijnych? Rozumiem, że UE stawia 
wyśrubowane kryteria dostępu do środków, ale czy nie powinna być 
odwrotna kolejność?  

My to wszystko uwzględniamy, czy ludzie chcą się przesiąść na tramwaj. Jeżeli to 
nie wyjdzie na etapie studium wykonalności, to taka inwestycja nie będzie miała 
racji bytu. To nie projekt budowlany czy wykonawczy, że to jest już decyzja 
ostateczna, ze pójdzie to tą czy inną trasą. Temu służy to spotkanie, by 
zaprezentować warianty i je omówić, a następnym krokiem jest podjęcie iteracji, 
to są sprawy ekonomiczne, obliczanie odpowiednich współczynników i 
wskaźników, składa się na to mnóstwo rzeczy które trzeba uwzględnić. Są to na 
pewno wskaźniki napełnienia, czasu przejazdu, czy ludzie przyjdą na tramwaj i 
czy to się zwróci. 

24. p. Mateusz Łapiński  
W każdym biznesie powinno się testować na małej próbce, czy to 
wypali. Próbką wystarczającą byłoby wykorzystanie obecnego taboru, 
czy też zwiększenie taboru autobusowego i sprawdzenie, czy ludzie 
będą jeździć MZK, bo nie ma różnicy, czy tramwaj czy autobus. Czy 
transport publiczny jest w stanie zminimalizować liczbę samochodów.  
Jeżeli tak, to wprowadźmy tramwaje, bo są ekologiczne, bo pojedzie 
szybciej, bo więcej osób pojedzie jednym składem. Czy tego typu 
symulacje są robione, na bazie których jesteśmy w stanie ustalić 
matematycznie, do któregoś roku tyle i tyle osób na pewno się 
przesiądzie, bo już teraz się przesiadają. Nie usłyszałem konkretnych 
liczb, wyjaśnienia są bardzo ogólnikowe. 

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Mogę potwierdzić, że  jest to wykonywane w ramach analiz wielokryterialnych. 

25. NN 
Panu chodziło o to, żeby już te badania, o których mowa, żeby dziś były 
przedłożone, a okazuje się, że będą dopiero wykonywane. Ale os. JAR 
trudno zbadać, bo dopiero się rozbudowuje i mniej więcej wiemy, ilu 
tam mieszkańców będzie mieszkało, a to czy pojadą czy nie to jest 
zupełnie inna sprawa, to kwestia przystosowania. 

 

26. NN 
Czy w wariancie 4, tak preferowanym przez Państwa, zajezdnia będzie 
docelowo tylko zajezdnią, czy warsztatem naprawczym?  

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Tam będą tylko tory odstawcze, gdzie tramwaj, jeżeli będzie potrzebował stanąć, 
zjedzie z linii i się zatrzyma. Żadnych napraw. Tam jest tylko zaplanowane mycie 
pojazdu, albo będzie tramwaj stał a przejedzie nad nim myjnia, albo przejedzie z 
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określoną prędkością przejedzie przez zestaw wałków i zostanie wyczyszczony i 
wróci na trasę lub zjedzie do zajezdni. Żadne uciążliwe sprawy nie są tam 
planowane. 

27. p. Artur Kamiński 
Jak wygląda harmonogram budowy linii z rozbudową całej Trasy 
Staromostowej? Czy to mniej więcej razem, czy to część będzie 
budowana, potem się rozsunie, potem będzie trzeba znowu budować 
itd. Czy jest teoretycznie możliwe, że skrzyżowania będą gotowe i 
wtedy zaczynamy tramwaj? 

p. Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Jeśli chodzi o Szosę Chełmińską do ul. Długiej, mamy już zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej  na tym odcinku Trasy Średnicowej do ul. Polnej, aby układ 
ulic spiąć w układ dwujezdniowy od Trasy Średnicowej do ul. Polnej. Wtedy 
będziemy rozpoczynali kiedy będziemy mieli na to unijne pieniądze. Czy to 
będziemy koordynowali? Dyrektor MZD jest odpowiedzialny za to, żeby to było 
skoordynowane.  
 
p. Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg  
Raczej będzie to równolegle robione między ul. Długą a ul. Wodociągową. 
Pozostały odcinek, został wybudowany od ul. Bema do ul. prawie Wodociągowej 
jest już przygotowany pod tramwaj, przebudowy podziemne zostały już 
przystosowane do linii tramwajowej, tam będą sticte roboty torowe i oczywiście 
skrzyżowania będą przecięte. Na Szosie Chełmińskiej mamy dwa pasy do jazdy w 
każdą stronę. Na ul. Długiej tu mamy taki owal, owal pozwala na zawrócenie 
szybkie na światłach i przejazd, powrót na prawoskręcie do Żwirki i Wigury. 
Powstaje projekt ul. Długiej między ul. Św. Józefa a Szosą Chełmińską, niedługo 
będzie konsultowany przez mieszkańców.  

28. p. Marcin 
Wspomniał Pan o tzw. pasach życia, czyli tych przeznaczonych dla 
pojazdów uprzywilejowanych. Czy będą jakieś zakazy niepozwalające 
innym samochodom wjechać na pas ruchu? 

p. Grzegorz Rychel,  projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Nie użyłem tutaj określenia „pasy życia”, powiedziałem tylko, że mogą być te 
pasy wykorzystane w tym celu. Nie chcemy tutaj stosować tego typu rozwiązania 
niepozwalającego na wjazd na torowisko. Jeżeli idzie w ul. Długiej tramwaj 
środkiem jezdni, mamy po jednym pasie w każdym kierunku. Wystarczy, że 
autobus stanie, nie będzie możliwości autobus wyminąć. Zostawiając torowisko 
wyniesione np. 3 cm, można też zastosować różną nawierzchnię, wypełnienie z 
kostki granitowej, gdzie jak się wjeżdża – bije kołami od samochodu, kierowców 
już to odstrasza, że lepiej jechać asfaltem. Możliwości rozwiązania tego problemu 
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jest mnóstwo, ale nie wynosiłbym tego torowiska, aby zostawić możliwość 
wyminięcia. 
 
p. Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
Jeśli chodzi o przejazd służb ratowniczych, są planowane przejazdy służb przy 
skrzyżowaniach. To inny projekt, którego jeszcze w tym momencie nie 
konsultujemy. Przypomnijmy sobie ul. Schumana, poprzednio było to torowisko 
ułożone z płyt, którym się bardzo niewygodnie jeździło. Teraz zauważyłem, że 
karetki korzystają z torowiska tramwajowego na tych ulicach i przejeżdżają tym 
torowiskiem, oczywiście na sygnale. 

29. NN 
Skrzyżowanie  ul. Legionów i ul. Polnej z torami kolejowymi. Jakie jest 
proponowane rozwiązanie tego, mimo że pociąg jeździ raz na miesiąc. 

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Jest zgoda PKP na skrzyżowanie jednopoziomowe. Takie skrzyżowania są 
realizowane na Śląsku w wielu miejscach z prostą sygnalizacją dla tramwaju. 
Wystąpiliśmy o taką zgodę, żeby wiedzieć, czy takie rozwiązanie jest możliwe, czy 
trzeba myśleć o estakadzie lub innym rozwiązaniu, które nie byłoby łatwe biorąc 
pod uwagę dostępność terenu. Otrzymaliśmy oficjalną zgodę o PKP. 

30. NN 
W przypadku zerwania sieci tramwajowej na ul. Chełmińskiej - jakie 
jest rozwiązanie tego problemu? Czy tramwaj, który będzie przy 
targowisku, ma nawrócić czy co ma zrobić?  
Przykład sąsiadów pokazuje, że pętle lub trójkąty są bardzo potrzebne. 

p. Krzysztof Przybyszewski, kierownik Referatu ds. publicznego transportu 
zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej 
W awaryjnych przypadkach decyduje służba dyspozytorska, trudno teraz 
powiedzieć, co będzie, gdy się zepsuje tramwaj. 
Będzie możliwość zjazdu na Legionów, na trójkącie będzie możliwość, też na 
końcu trasy. Linia na JAR to tylko linia do tego osiedla i z powrotem, nie będzie 
alternatywnego połączenia. Wszystkie inne linie, jeżeli tramwaj się zepsuje, będą 
miały możliwość dojazdu, żeby komunikacja autobusowa mogła zapewnić 
przejazd. Do NOTu tramwaj będzie mógł dojeżdżać, bo będzie węzeł pełny, a 
zakładane jest też wykonanie zadania 4, zamknięcia ringu od Wałów Sikorskiego 
w prawą stronę Placu Solidarności i stworzenie wewnętrznej sieci pozwalającej 
na zawracanie z każdego kierunku i wtedy jesteśmy w stanie komunikacją 
autobusową to wszystko nadrobić. 
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31. NN 
Gdyby była kolizja przy Chełmińskiej i Żwirki, i byłaby kolizja tramwaju 
z pojazdem osobowym i tramwaje by stały, to do skrzyżowania NOTu 
musiałyby cofać. 

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Jeden tramwaj zostanie odholowany, załóżmy na ul. Legionów, a następne nie 
muszą cofać, bo będą kontynuować przejazd, a inne będą kierowane przy NOT na 
inne kierunki. Zdarzenie motorniczy zgłasza od razu do dyspozytorni. MZK ma 
bardzo dobrą komunikację między motorniczymi, jest to w mieście dobrze 
koordynowane. 

32. p. Mateusz Łapiński 
Chodzi o konkrety. Skoro nie ma gdzie wybudować zatoczki 
pomocniczej, potrzeba jest wyliczenia tego konkretnie, ludzie stojący 
w korku do pracy, który się wytwarza w tym momencie, muszą mieć 
orientację, czy ta inwestycja ma sens. Trudno wymyślać coś, a 
dopiero potem wymyślać plan zarządzania kryzysowego. 

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Są wzdłuż trasy zaprojektowane zatoki autobusowe, które pozwalają na 
wymianę. 
p. Janusz Szymański, prezes MZK spółki  z o.o. w Toruniu 
Służby dyspozytorskie, zabezpieczenia ruchu, torowe, mają dyżury 24 godziny na 
dobę, wszystkie święta, niedziele, soboty. Czas reakcji to jest kwestia powzięcia 
informacji przez dyspozytora. Właściwie na bieżąco widzi, co się dzieje przez 
system, który ma przed oczyma. Toruń nie jest tak dużym miastem, aby nie 
znaleźć się w odpowiednim czasie. Kwestia informacji, reakcji – 10, 15 minut 
reakcja. W ramach tego projektu jest projektowany także system informacji 
pasażerskiej na przystankach. Wówczas, jeżeli jest taka sytuacja, jest wyświetlana 
od razu informacja o awarii i transporcie zastępczym i pasażer od razu wie, że 
trzeba szukać alternatywnego środka komunikacji. Wszystkiego nie da się 
przewidzieć, ale Toruń ma dobrze tę sprawę rozwiązaną. 
p. Wojciech Alfut, kierownik zespołu ds. Projektu Tramwajowego Miejskiego 
Zakładu Komunikacji sp. z o.o. 
Wszystko zależy od tego, jaka to awaria, wtedy od tego zależy, ile czasu potrzeba 
na usunięcie. Zwykłe wymienienie izolatora może potrwać 15 minut, ale może i 
potrwać godzinę w zależności od tego, co się stało. 

34. NN 
Mam pytanie o blok przy Szosie Chełmińskiej 125 i 127 przy 
skrzyżowaniu z Żwirki i Wigury, gdzie nie ma lewoskrętu do szpitala. 
Tam jezdnie i torowisko mają być bardzo blisko tego bloku. Czy tutaj 
będzie jakiś ekran? 

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Tutaj dowiązaliśmy się torowiskiem do Trasy Staromostowej. Jest to bardzo 
blisko do tego bloku. Projekt Trasy Staromostowej tak przebiegał i tutaj nie było 
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aż takiej ingerencji. Nie byłem projektantem tego układu, pewnie układ i 
dostępność terenu to spowodował, szczególnie w stronę północną. 
Odnośnie ekranu – ekrany nie są jedynym remedium na hałas. Najpierw 
wykonujemy obliczenia teoretyczne. Jeśli chodzi o Trasę Staromostową posiada 
ona decyzję środowiskową na starych przepisach, które były bardziej ostre niż 
obecne. Hałas został określony i obliczony, nie przekracza normy dla zabudowy 
mieszkaniowej.  
Jeśli chodzi o sam układ tramwajowy, mamy badania przeprowadzone na 
obiektach po modernizacjach torowisk (Sienkiewicza, Gagarina, Warszawska, 
Schumana)– gdzie pomiary hałasu od tramwaju wskazują 54 – 57 dB. Hałas od 
komunikacji samochodowej to od 61 do 65 dB. 

35. NN 
W jaki sposób będzie wybrany ostateczny wariant trasy? 

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Ostateczny wariant będzie wybrany na podstawie analiz wielokryterialnych i na 
podstawie tych konsultacji, które właśnie mają miejsce. Rozmawiamy o pewnych 
rozwiązaniach, pewne rzeczy tłumaczyli od strony projektowej i polityki miasta, 
to wszystko jest nagrywane i zbierane i będzie z tego raport. Będą z tego raportu 
wnioski, które będą uwzględniane na etapie projektowania docelowego. 
Kolejnym wariantem będą warianty ekonomiczne, odnośnie opłacalności 
inwestycji, dochodzą też aspekty środowiskowe i to wszystko wskaże nam 
wariant który będzie najbardziej korzystny, będzie najbardziej kompromisowym 
rozwiązaniem tych wszystkich aspektów o których rozmawiamy. 

36. NN 
Czy jest jeszcze brany pod uwagę wariant 2 – który by ominął ul. Długą 
i Legionów, czyli przejście ul. Polną.  

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Każdy wariant jest brany na poważnie, dla każdego wariantu wystąpiliśmy o 
warunki techniczne, żeby sprawdzić wszystkie kolizje z sieciami. Tramwaj 
prowadzony gdzieś, gdzie nie ma sieci ciepłowniczej może kosztować 30 mln, a 
jeżeli się okaże, że idzie pod nim duża sieć preizolowana, która zasila pół miasta – 
robi się z tego 100 mln. Każdy wariant jest sprawdzany pod względem wszystkich 
kolizji, sprawdzane są dla każdego wariantu, przy uwzględnieniu innych 
pozostałych zadań, Trasy Staromostowej, Trasy Wschodniej, przebudów mostu 
Piłsudskiego. Są robione prognozy ruchu i wszystko to jest uwzględniane.  
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37. p. Agnieszka Pruszek 
Jaki jest harmonogram prac, tzn. w jakim czasie, kiedy będzie wybór 
wariantu, dalsze prace, złożenie wniosku etc. 

p. Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
Jeśli chodzi o tramwaj, jest to finansowanie z programu Infrastruktura i 
Środowisko, składać będziemy wniosek do końca roku 2016, projektowanie w 
roku 2017, rozpoczęcie budowy od 2018, zakończenie do 2023 najpóźniej. Trasa 
na JAR, wykonanie w przeciągu 2 do 2,5 roku, zależy to jednak od jeszcze jednego 
elementu: Trasa Staromostowa. Nie mieści się ona w ramach programu POIiŚ, 
będziemy startować do Ragionalnego Programu Operacyjnego, jeżeli otrzymamy 
finansowanie, rozpoczniemy realizację wspólnie do końca 2018 roku. 

38. NN 
Jaki będzie udział środków własnych a jaki udział dotacji przy tym 
przedsięwzięciu? 

p. Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
Przewidujemy udział środków własnych ok. 40% wartości netto (bez VAT), udział 
środków unijnych ok. 60%, wszystko będzie jednak zależeć od analizy kosztów i 
korzyści, która jest załącznikiem do wniosku o finansowanie i częścią studium. 

39. NN 
Pytanie a propos sygnalizacji. Zgodnie z jedną z opinii ministerialnych 
jest możliwa sygnalizacja czasowa, licznik w niektórych przypadkach. 
Czy tu przewidywalna jest taka możliwość? 

p. Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Jest przewidywalna sygnalizacja z pełną detekcją. Sygnalizacja inteligentna, w 
tym przypadku nie może być liczników, bo wszystko zależy od natężenia ruchu. 

 
 

Pytania i uwagi zgłoszone w trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 15 kwietnia 2016 r.  
1. p. Zbigniew Lewandowski   

Chyba podzielę głos większości mieszkańców Rubinkowa. Mnie się 
wydaje, że wariant 3 jest najmniej inwazyjny. Zgodzę się z Panem, 
który tutaj prezentował, jak te linie będą wyglądały, powiem jedno, 
tramwaje są ekologiczne, ciche, to jest cichy zabójca! Ja ze swojego 
otoczenia straciłem 5 przyjaciół pod torami, a te tramwaje, ich nie 
słychać. My będziemy tu murem stali. Dziękujemy p. prezydentowi 
Zaleskiemu za to, co zrobił, ale niech na siłę nie włazi nam z 
tramwajami do domu. Niech idą tory Curie-Skłodowskiej, niech 
przecinają Szosę Lubicką bezinwazyjnie, nie róbcie nam kłopotów. 

p. Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Proponujemy Państwu wyprowadzenie autobusów z osiedla i zastąpienie ich 
cichymi tramwajami, komfortowymi, bezpiecznymi i klimatyzowanymi, 
jeżdżącymi po torowiskach, które nie będą ingerowały w istniejącą zabudowę. 

2. p. Jerzy Berduszek, przedstawiciel Stowarzyszenia NASZE 
RUBINKOWO 

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o.  
Z posiadanych przez nas podkładów geodezyjnych wynika, że przy korekcie 
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Jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Nasze Rubinkowo. 
Zmierzyliśmy odległość między krawędzią budynku nr 6 a ogrodzeniem 
targowiska, ponieważ mówi się, w założeniach, że targowisko nie 
będzie zlikwidowane. My bardzo chcemy, żeby nie było likwidowane, 
żeby zostało tam, gdzie jest. Między szczytem budynku nr 6 a obecnym 
ogrodzeniem targowiska jest 17 metrów. Ja nie wiem, jakimi planami, 
jakimi podkładami geodezyjnymi posługiwali się państwo projektanci, 
bo opowiadali nam, że między tym szczytem a osią połączonego 
dwutorowiska jest 15 metrów. Połączone dwa torowiska zajmują 8 
metrów, może 7,5, do 8 metrów. Odejmijcie sobie państwo od 17 
metrów 8 metrów. Zostaje 9 metrów. Proszę popatrzeć, że torowisko 
idzie wschodnim skrajem terenów zielonych, czyli zbliża się do 
budynku, nawet jeśli nie jest to konieczne. Panowie nie budują 
torowiska symetrycznie, w symetrycznych, rozsądnych odległościach 
między budynkami, tylko zbliżają torowisko do budynków.  
Ja nie chcę się wdawać w dyskusję, jak dalece stabilna jest wielka płyta. 
Stoi już czterdzieści parę lat, być może postoi jeszcze 100. Nikt tego w 
Polsce jeszcze nie ćwiczył, nikt nie wie, jaka jest wytrzymałość tych 
budynków tak naprawdę. Ten budynek przy u. Działowskiego 6 nie 
wytrzyma tam 2 lat.  
My jako stowarzyszenie nie zgadzamy się na podzielenie osiedla na 
dwie części, bo to jest zniszczenie istniejącej tkanki osiedlowej. 
Będzie wyraźna ingerencja w obecne tereny parkingowe.  
Na początku stycznia były ogłoszone konsultacje w sprawie parkingu 
wielopoziomowego, na pętli autobusowej przy ul. Dziewulskiego. 15 
stycznia było spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami i można było 
opinie zgłaszać na piśmie do 29 stycznia. W tym wypadku, w zeszłym 
tygodniu ukazały się ogłoszenia o dzisiejszym spotkaniu 
konsultacyjnym dotyczącym naszego osiedla, ostateczny termin 
zgłaszania uwag do tego projektu to jest 18 kwietnia. Czy nie została 
tutaj naruszona symetria dotycząca wagi zagadnienia? Stowarzyszenie 
Nasze Rubinkowo jest przeciwne wariantowi 1 i 2, uważamy, że to jest 

ogrodzenia przy Manhattanie jest możliwa lokalizacja torowiska tramwajowego, 
z zachowaniem odpowiedniej skali zarówno do stron Manhattanu, jak i od strony 
budynków. A odległość do skraju tramwaju od budynku będzie wynosić 13 
metrów.  
Tramwaje buduje się w samych centrach miast, w Gdańsku linia przebiega zaraz 
pod oknami. Jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych, to na tych przejazdach, gdzie 
są duże potoki ruchu, szczególnie na targowisku jest planowana budowa 
sygnalizacji świetlnej na przejściach i przejazdach.  
 
p. Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Proponujemy państwu wariant, który odsuwa linię tramwajową w kierunku 
poczty. Dla nas jest to wariant droższy, ale przynajmniej taki, który jest 
odpowiedzią na część państwa zarzutów.  
 
p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Alternatywa dla przebiegu po stronie wschodniej Manhattanu to przejście 
torowiskiem przy budynku poczty. Jest to alternatywa dla przejścia po stronie 
wschodniej Manhattanu. 
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zniszczenie dorobku 40 lat pracy nad tym osiedlem. Teraz mamy 
uporządkowane osiedle, mamy parkingi, mamy spokój.  

3. p. Zbigniew Lewandowski 
Chciałbym spytać się przedstawicieli urzędu miasta, ile który wariant 
kosztuje? Wariant 1 ile będzie kosztował, 2 ile, podejrzewam, że 
wariant 3 będzie najtańszy i najbezpieczniejszy. 

p. Grzegorz Rychel , projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Na tym etapie to jest projekt studialny to nie jest jeszcze koncepcja. Więc proszę 
mieć na uwadze, że są to szacunkowe ceny. Ciężko powiedzieć, jaki będzie koszt, 
ale można podać procentowe różnice, jakie by wychodziły. Jeżeli zaczniemy od 
wariantu 1 wyjściowego, wariant 2, przez osiedle, w granicach 40% drożej, a 
wariant 3 ze względu na swoją długość wychodzi w granicach 5-7% drożej niż 
wariant 1. 

4. p. Marcin Lubicki  
Apeluję o przedłużenie konsultacji i wrzucenie tych projektów, żeby 
można było się z nimi zapoznać.  

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 
Proces konsultacji zostanie przedłużony. Informacje na temat planu i terminarza 
dalszych działań zostaną opublikowane w terminie późniejszym.  

5. NN 
Ja mieszkam na ul. Gagarina. Znacie państwo przysłowie – mądry Polak 
po szkodzie. Powiem tak, tramwaje są dla ludzi. Mieszkam 
bezpośrednio przy Gagarina i przy otwartym oknie na północ nic nie 
słychać. Logika wskazuje na to, żeby Państwu było lepiej.  

Uwaga o charakterze ogólnym, niewymagająca odniesienia merytorycznego. 
Zostanie odnotowana w raporcie z konsultacji. 

6. NN  
Chciałam państwu powiedzieć, że powtarzali państwo jak mantrę, że 
te tramwaje są ciche. Wczoraj zorganizowali państwo przejażdżkę, ja 
tymi tramwajami rzeczywiście jeżdżę i jak jeżdżę tramwajem w środku 
i jeszcze się ucina pogawędkę, to jest bardzo przyjemna podróż, 
natomiast kiedy jest się na zewnątrz, to niestety tramwaje nie są ciche. 
Ja mieszkam w dość dużej odległości od Szosy Lubickiej i wieczorową 
porą, kiedy nie ma już tak intensywnego ruchu komunikacyjnego, to 
tramwaj jest słyszany w tym budynku. Wariant 2 jest w ogóle nie do 
przyjęcia. Opracował go ktoś, kto nie ma w ogóle pojęcia, jak tu się 
mieszka, w jakim hałasie. Odkąd wybudowano stacje benzynową BP, 
to ul. Łyskowskiego przejeżdżają tysiące samochodów, i wtłoczenie 
nam tramwaju, który nie jest na zewnątrz cichy, między budynki, jest 
nie do przyjęcia. My się nie godzimy na tramwaj w wariancie 1 i 2.  

Uwaga o zostanie odnotowana w raporcie z konsultacji. 
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7. p. Zbigniew 
Proszę państwa, szkoda, że miasto idzie na konsultacje z kłamstwem. 
Ja sobie policzyłem, trasę 1 przez parking, tam tracimy 65 miejsc 
postojowych, plus 40 przy płocie, naprzeciwko Działowskiego 8, 
razem 100, w kierunku Rydygiera kolejne 40. Mówią Państwo, że 
będą miejsca odzyskane. My chcemy tramwaju w wariancie nr 3. Nie 
zgadzamy się na warianty 1 i 2. 

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Zrobiliśmy sumę powierzchni miejsc w wariancie II, które są likwidowane i 
odtwarzane, była to powierzchnia 4805 m2 i taka sama powierzchnia jest 
odtworzona. 
p. Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Część z parkingów przy przejściu przy Działowskiego jest zabrana, ale to 
odrobiliśmy. 

8. p. Karol 
Mieszkam wzdłuż Lubickiej, naprzeciwko OBI. Ja nie tylko słyszę każdy 
tramwaj, ale również czuję, budynek drży. Tu nikt nie zwrócił uwagi, 
że Rubinkowo stoi na bardzo niestabilnym gruncie. Budynek, w 
którym kolega mieszka, musiał być w specjalnym basenie budowany, 
bo osiadał i żadne maty antywibracyjne i nowoczesne rozwiązania 
tego nie zniwelują, że grunt jest niestabilny. Nie zgadzamy się na 
prowadzenie tramwaju w obręb Rubinkowa, rewelacyjne rozwiązanie 
to wariant nr 3. 

p. Wojciech Alfut, kierownik zespołu ds. Projektu Tramwajowego Miejskiego 
Zakładu Komunikacji sp. z  o.o. 
Torowisko wzdłuż ul. Szosa Lubicka planowane jest do remontu w ramach zadań 
modernizacyjnych drugiego etapu Projektu BiT –City. Zastosowana technologia 
ma na celu ograniczenie drgań i hałasu. 
 

9. p. Daniel, przedstawiciel Toruńskiego Klubu Komunikacji Miejskiej 
Naszym zdaniem dobry jest wariant 2, ale widzimy, że jest ogromny 
sprzeciw. Czy nie warto byłoby znaleźć złotego środka, wariant 
ekologiczny. Aby przez Rubinkowo poprowadzić linię trolejbusową, 
żeby nieinwazyjnie poprowadzić komunikację. 

p. Wojciech Alfut, kierownik zespołu ds. Projektu Tramwajowego Miejskiego 
Zakładu Komunikacji sp. z  o.o. 
Linie trolejbusowe w miastach gdzie występuje komunikacja tramwajowa, nie są 
objęte dofinasowaniem UE. 

10. p. Teresa, mieszkanka ul. Działowskiego  
Słyszymy tramwaj na Szosie Lubickiej. Mamy piękne połączenie ze 
Śródmieściem i innymi dzielnicami Torunia, po co nam ten tramwaj? 
A ilu pracowników straci pracę na Manhattanie? Naszych, polskich? 
Czy naprawdę jest ten tramwaj potrzebny? Bo ja uważam, że nie. 

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Jeżeli chodzi o tor w Szosie Lubickiej, w ramach projektu studialnego 
przewidziany jest remont i przebudowa tego torowiska, modernizacja. On w 
stanie obecnym jest torem stykowym, w starej technologii, starą konstrukcją, bez 
spawania. Stąd taki duży hałas. W ramach modernizacji torowiska planowane jest 
zastosowanie mat antywibracyjnych  które mają na celu zminimalizowanie drgań 
(wibracji) oraz co za tym idzie ograniczenie hałasu spowodowanych przez 
przejeżdżający tramwaj oraz dodatkowych izolacji akustycznych w postaci 
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wkładek przyszynowych. Planowany jest tor bezstykowy, czyli spawany, to jest 
dobra technologia, nie będziecie Państwo na nią narzekać. 
p. Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Na Szosie Lubickiej linia tramwajowa leży od 35 lat i nie była naprawiana. My 
proponujemy prawdziwą modernizację, to jest priorytet.  

11. NN 
Jeżeli mieszkańcy uważają, że nie chcą tramwaju, wystarcza im 
komunikacja autobusowa, to może te pieniądze zainwestować w 
rozwój autobusów, zakup autobusów elektrycznych lub rozwój 
trolejbusów? 

p. Marcin  Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Dlaczego jeżdżą stare autobusy, nie elektryczne? Bo UE nie dotowała jak dotąd 
autobusów elektrycznych, tylko inwestowała w tramwaje. Małe 
prawdopodobieństwo, byśmy dofinansowanie na autobusy w ogóle otrzymali. 
 

12. NN, mieszkaniec Działowskiego  
Nawet  wariant 3 jest pod względem rozwoju miasta słaby, nie myśli 
się, w którą stronę się miasto rozwija, gdzie są tereny inwestycyjne, 
gdzie należy wydłużać linię, a nie tramwaj w środku osiedla, wśród 
komunikacji, którą powiela.  

Uwaga o charakterze ogólnym, niewymagająca odniesienia merytorycznego. 
Zostanie odnotowana w raporcie z konsultacji. 

13. NN 
Historycznie, linia nr 4 kursowała ul. Wschodnią. W latach 90 już gazeta 
zadała pytanie ówczesnemu dyrektorowi MZK, a ten odpowiedział, że 
nie ma sensu tramwaj przez Rubinkowo, bo jest za ciasno. Jeżeli chodzi 
o wariant 3 nie wiem, kto z państwa by z tego korzystał? Jeżeli byłoby 
to miejsce przesiadkowe dla mieszkańców Strugi, to byłby sens. 

Uwaga zostanie odnotowana w raporcie z konsultacji. 

14.  p. Zdzisław Zakrzewski, Prezes Spółdzielni Rubinkowo  
Brak informacji o upłynnieniu ruchu na dwóch newralgicznych 
odcinkach, pierwszy to jest ul. Niesiołowskiego, a drugi – 
Dziewulskiego. Nie przedstawiono, ile samochodów w godzinach 
szczytu przejeżdża tą ulicą i co w przypadku przejazdu tramwajów.  
Brak informacji, jak w tym momencie wyglądają pomiary hałasu w 
starym układzie i nowym układzie. Przy wyborze wariantu 
pośredniego, bliżej poczty, trzeba zauważyć, że budynek Łyskowskiego 
18 był budowany w specjalnej wannie, bo grunt był niestabilny. Każda 
budowa blisko tego wieżowca może nieść poważne skutki.  

p. Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Jeżeli chodzi o upłynnienie ruchu – odniesiemy się pisemnie do tej kwestii.  
 
p. Wojciech Alfut, kierownik zespołu ds. Projektu Tramwajowego Miejskiego 
Zakładu Komunikacji sp. z  o.o. 
Wyniki pomiaru hałasu przy zmodernizowanych torowiskach tramwajowych w 
Toruniu: wartości graniczne 65 db w dzień 56 db w nocy. To budynek w 
odległości ok. 20 m od torowiska. Pora dzienna 50 db pora nocna 46 db. V 
Liceum, przy Sienkiewicza, odległość ok. 12-13 m od torowiska. 54 db w dzień 
prawie 50 db w nocy. Skrzyżowanie plac NOT i apteka – 65 db w dzień 56 w nocy.  
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W przeciągu 3 lat ubywało rocznie 700 osób, a w ostatnich 8 latach – 
15% a więc obciążenie i korzystanie z linii autobusowych się zmniejsza. 
Nasze Rubinkowo się wyludnia. Są ludzie starsi a młodzi emigrują. 
Zapotrzebowanie na transport kołowy musi maleć, do tego dochodzi 
coraz więcej samochodów. Jeżeli wprowadzamy linię tramwajową 
musimy widzieć perspektywę obsługiwania, kto będzie z tego 
korzystał.  

15. NN 
Na Działowskiego brakuje miejsc postojowych. To jedno z wąskich 
gardeł, nie ma wjazdu od Szosy Lubickiej, tylko na pętli na końcówce. 
To jest w naszej spółdzielni miejsce najgorsze, jeśli chodzi o miejsca 
postojowe i chce pan nam skasować 100 miejsc tam, gdzie jest ich 
najmniej? Miejsc postojowych w tym miejscu zabraknie.  

p. Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
Wjazd od strony Szosy Lubickiej jest niemożliwy do zrealizowania ze względu na 
to, że ul. Szosa lubicka jest drogą krajową klasy GP i wjazdy i zjazdy nie mogą być 
lokalizowane. Taka lokalizacja wymaga (nowy zjazd) odstępstwa Ministerstwa - 
które może być wydane, o ile nie ma drugiego dojazdu od drogi niższej klasy. 
Nieprawdą jest skasowanie ponad 100 miejsc parkingowych. Liczba miejsc, ich 
bilans będzie dodatni, tzn. więcej miejsc zostanie wybudowanych niż 
zlikwidowanych. W okolicach ul. Działowskiego miały zostać przebudowane 
parkingi, dyslokowane miejsca postojowe, a miejsca na nich powstałe byłyby 
rozłożone ergonomicznie. Ok 10 % miejsc parkingowych zostałoby 
przeniesionych na drugą stronę ul. Dziewulskiego. 
 

16. NN 
Bardzo dokładnie śledziłem wszystkie projekty, wywiady, wypowiedzi 
prasowe. Prosiłbym urzędników o odpowiedź – jaką to korektę 
państwo przewidują w ogrodzeniu Manhattanu. Wyraźnie było 
napisane, że nie będzie przesunięć. Przed chwilą słyszałem o jakiejś 
korekcie. W przypadku miejsc parkingowych – to jest ingerencja w 
tereny zielone. Bardzo bym poprosił o podanie daty tych pomiarów 
hałasu. 

p. Wojciech Alfut, kierownik zespołu ds. Projektu Tramwajowego Miejskiego 
Zakładu Komunikacji sp. z  o.o. 
Jeżeli chodzi o daty pomiarów, to były wykonane w końcu 2015 roku. 
 
p. Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Odnośnie korekty naszych zeznań w stosunku do informacji, które były wcześniej 
w mediach - założenie było takie, że nie wschodzimy w Manhattan, nie 
likwidujemy miejsc pracy. 
p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Korekta nie wynika z przebiegu torowiska tylko z jego usytuowania 
wysokościowego. Torowisko ma swoje minimalne i maksymalne spadki. Jeżeli 
podmurówka płotu zostanie odkryta, wiadomo, że trzeba wykonać jego korektę. 
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17. NN 
Mieszkaniec os. Rubinkowo. Podaliście Państwo, że pomiary były 
wykonane przy szkołach, po 16 i 17 już nikogo nie ma, więc troszeczkę 
niedokładnie są te pomiary przeprowadzone. 
Druga sprawa – inwestycja w tabor autobusowy. Jeżdżą stare jelcze i 
zastanawiam się, dlatego ten wariant, wymiany taboru nie jest 
rozpatrywany, dzięki czemu byłyby w miarę cichsze autobusy i nie 
wiem dlaczego nie są kupowane autobusy elektryczne, które 
załatwiłyby sprawę emisji spalin, którą chcecie państwo zastąpić 
tramwajami.  

p. Wojciech Alfut, kierownik zespołu ds. Projektu Tramwajowego Miejskiego 
Zakładu Komunikacji sp. z  o.o. 
Odnosząc się do tabeli pomiarów, wielkości podane w części tabeli są określone 
przez ustawodawcę. Ustawodawca określił, jakie teren, pod jakie kategorie 
odnosi się konkretną wielkość. W tym przypadku szkoły, które są nieczynne 
wieczorami, ale to są obiekty chronione, jest rozporządzenie, gdzie tak się to 
traktuje i do tego się odnosi. 
p. Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
UE nie dotowała jak dotąd autobusów elektrycznych, tylko inwestowała w 
tramwaje. Małe prawdopodobieństwo, byśmy dofinansowanie na autobusy w 
ogóle otrzymali. 
 

18.  NN 
Miałem wątpliwość przy trasie w poprzek osiedla. Pisali Państwo, że 
trasa biegłaby ul. Wierzbową, a na planie widziałem, że trasa przebiega 
przez działki. Czy na pewno nie chcecie likwidować działek? 

p. Grzegorz Rychel, projektant, przedstawiciel firmy PROGREG sp. z o.o. w 
Krakowie 
Torowisko idzie po terenach ogródków działkowych zgodnie z przyjętym planem 
miejscowym.  

19. NN, mieszkaniec ul. Łyskowskiego 18 
Nie neguję badań, być może mieszkańcy tych rejonów mogą spać 
spokojnie. Ale ja mieszkam na 7. piętrze i gdy jedzie pociąg, mostem 
kolejowym, bardzo daleko, mój budynek się trzęsie, ja to czuję jak 
mini trzęsienie ziemi, tak samo będzie z tramwajem. Proponuję nie 
zasłaniać się badaniami gdzieś poza, tylko zrobić pomiary tu. 

Uwaga o charakterze ogólnym, niewymagająca odniesienia merytorycznego. 
Zostanie odnotowana w raporcie z konsultacji. 

20. NN 
Dlaczego z uporem maniaka chcecie wchodzić w środek osiedla? To 
mnie zastanawia. Trend jest, by wychodzić poza osiedla, a nie w środek 
osiedla pakować się z hałasami. Nieprawdą jest, że ciche tramwaje są 
ciche, ja w środku osiedla słyszę wieczorem ten tramwaj. Nie róbcie 
ludziom w mózgu wody. Mieszkańcy chcą, żebyście opracowali wariant 
3, opracujcie go porządnie, a jak nie chcecie, to wynoście się stąd. 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 
Zgodnie z regułami rozwoju sieci tramwajowych powinny być one budowane w 
obszarach o dużej intensywności zamieszkania, dzięki czemu będą liczba osób 
korzystających z tej komunikacji będzie znacząca i pozytywnie wpłynie na 
strukturę kosztów. 
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21. NN 
Mam pytanie odnośnie harmonogramu podejmowania decyzji. Mamy 
teraz konsultacje, kiedy będą zapadać wiążące decyzje? 

p. Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Jeżeli takie jest nastawienie, będzie potrzebne kolejne spotkanie, aby uzgodnić 
ostateczną wersję, czy to będzie wariant 3 czy jakikolwiek inny. Mam nadzieję, że 
do takiego konsensusu dojdzie. 

22. p. Jerzy Berduszek, przedstawiciel Stowarzyszenia NASZE 
RUBINKOWO 
Chciałem zapytać p. dyrektora Piotrowicza, jakie jest stanowisko, w 
sprawie ostatecznego terminu składania wniosków do tych 
konsultacji, bo pytałem, kolega pytał, ale odpowiedź nie padła.  

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 
Nieistotna jest długotrwałość procesu konsultacyjnego, a jego intensywność. W 
tym przypadku mamy intensywny proces, w którym wielokrotnie się spotykamy z 
państwem, bo rozmawialiśmy o trasie na północ i jechaliśmy tramwajem 
konsultacyjnym, spotykamy się dziś i pewnie będziemy się jeszcze spotykać. 
Chodzi o to, żebyśmy wspólnie uzgodnili takie rozwiązanie, które zadowoli, jeżeli 
nie wszystkich, to znaczną liczbę mieszkańców. Dla nas istotne jest to, że proces 
jest intensywny, państwo macie możliwość wypowiedzenia się, w różnych 
formach, zarówno na spotkaniach otwartych, jak i drogą pocztową. 

23. NN 
Też jestem za tym, żeby tego wariantu 1 nie było, a odnośnie 
młodzieży, miłośników komunikacji miejskiej, jesteśmy za wariantem 
3, bo trzeba spiąć te linie. 

Uwaga zostanie odnotowana w raporcie z konsultacji. 

24. NN 
Po co drugi etap konsultacji, skoro padło tyle głosów, sprzeciwów, 
państwo słuchajcie mieszkańców.  

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 
Można się spodziewać, że mieszkańcy osiedla mają na ten temat różne zdania. 
Na tym spotkaniu przeważają zwolennicy jednej opcji, ale to nie znaczy, że inne 
warianty mają tylko przeciwników. Istotą konsultacji jest zbieranie opinii, ich 
analiza i wyciąganie racjonalnych wniosków. Konsultacje nie są plebiscytem, w 
którym rację mają osoby, które głośniej krzyczą. 
 

25. NN 
Nie wiem, czy są na sali mieszkańcy, którzy mieszkają trochę dalej od 
planowanych tras, może należy im dać szansę się wypowiedzieć?  

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 
O zdanie są pytani także ci mieszkańcy. 

26. NN 
Zróbcie ten wariant 3. A jak chcecie - jeźdźcie Curie-Skłodowską, 
przetnijcie Lubicką, nie wchodźcie na Olimpijską i jedźcie dalej, a nie 
przez bloki na osiedle.  

Uwaga zostanie odnotowana w raporcie z konsultacji. 
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27. NN 
Jeżeli mówimy o woli ludu, może by do kwitów o czynszu dołożyć 
ankietę, niech się społeczeństwo wypowie, to nie byłoby chyba dużo 
zachodu. 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 
Działanie to mogłoby być zrealizowane jedynie przez spółdzielnie mieszkaniową. 

28. NN 
W Bydgoszczy było spotkanie na temat budowy linii i większość była 
przeciwna, a teraz mieszkańcy się przesiedli, mimo że te linie nie były 
budowane w technologii cichej. 

Uwaga zostanie odnotowana w raporcie z konsultacji. 

29. NN 
Ja mieszkam w bloku Działowskiego 6 – nikt nie neguje tego tramwaju 
tak naprawdę, tylko żeby był w wariancie 3.  
Mam okna na Szosę Lubicką i słyszę tramwaje, żona mieszkała przy 
drodze, gdzie był tramwaj i nikt mi nie wmówi, że mając okno nad tą 
linią, nie będę tramwaju słyszał. Chciałbym się przyłączyć do głosu, że 
wybraliśmy wszyscy wariant 3.  

Uwaga zostanie odnotowana w raporcie z konsultacji. 

30. NN 
Wydaje mi się wniosek prosty – mieszkańcy boją się tego hałasu 
tramwajów, które teraz jeżdżą Lubicką i nie przekonacie do nowych 
cichych torowisk, dopóki nie zmodernizujecie torowiska na Lubickiej. 

Uwaga zostanie odnotowana w raporcie z konsultacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną  



 
 

32 | S t r o n a  
 

1. p. Katarzyna Galant 
Dzień dobry, Pragnę wypowiedzieć moją opinię w sprawie budowy linii tramwajowej do 
osiedla JAR. 
Najbardziej korzystny wydaje się, moim zdaniem, wariant 1. 
Istotne korzyści: 
- możliwość korzystania z tej linii mieszkańców dużego osiedla Koniuchy - Kozacka 
- linie tramwajowe wydzielone z jezdni 
- sensowne połączenie osiedla Koniuchy - Kozacka z Wrzosami. 
Z tych samych powodów najmniej korzystny wydaje mi się wariant 2.  

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 

2. p. Maciej Karaszewski 
Szanowni Państwo, w ub. sobotę odwiedziłem supermarket "Piotr i Paweł" w celu podzielenia 
się opiniami w sprawie budowy linii tramwajowej. Po przemyśleniu stwierdzam, że linia 
tramwajowa do osiedla JAR powinna jednak zostać pociągnięta Szosą Chełmińską aż do 
skrzyżowania z ulicą Polną, następnie skręcić w Polną aż do JAR-u. Wycofuję się z pomysłu 
poprowadzenia linii ulicą Długą i Legionów, ponieważ ulica Długa musiałaby przez tą 
inwestycję zostać "ruszona", a chyba lepiej byłoby poprowadzić tramwaj dalej Chełmińską, 
skoro ta ulica i tak będzie remontowana. Zresztą ulica Polna też będzie zapewne 
remontowana na odcinku Chełmińska - Legionów, ponieważ jest to niezbyt dobra droga, a 
czytałem, że tereny wojskowe zostały właśnie sprzedane, więc pewnie lada chwila jakiś 
inwestor zacznie tam budować zapewne bloki. Skoro więc ten teren powojskowy doczekał się 
wykupu przez inwestora, to zapewne powstanie też porządna Polna na tym odcinku. Dlatego 
można by od razu jak gdyby przy okazji pomyśleć o tramwaju w tym miejscu. 
Poza tym docelowo można by połączyć UMK z JARem linią tramwajową. A jak tramwaj będzie 
skręcał w Długą, to nie będzie takiej możliwości. Proszę o uwzględnienie moich poprawek. 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 

3. p. Sławomir Kowalski  
Jestem mieszkańcem wieżowca przy ul. Działowskiego, gdzie ma przebiegać tramwaj. W 
sumie to on już tam przebiega w myślach entuzjastów pomysłu z miejskiego Wydziału 
Gospodarki Komunalnej. Nie dysponuje żadnym argumentem, który wpłynąłby na stan 
decyzji. Każdy argument jesteście wstanie odrzucić i zastąpić go fałszywymi substytutami 
naszego dobra. Tak, to prawda, że tramwaje są potrzebne w przepełnionym korkującymi się 
samochodami Toruniu. Tak, to prawda, że najnowsze swingi są ciche, o wiele cichsze niż 
poprzednie wersje tramwajów, które nadal jeżdżą. Tak, tory będą przebiegać 15 metrów od 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Projektanci będą analizować propozycję przeniesienia 
odcinka linii tramwajowej na druga stronę Manhattanu, 
żeby oddalić ruch tramwajowy od wieżowców przy ul. 
Działowskiego. 



 
 

33 | S t r o n a  
 

wieżowców. Zrobicie wszystko, aby miara wskazała to 15 metrów. Ale wszystko co chcecie 
nam przekazać w swojej idei podszyte jest brakiem szacunku do mieszkańców wieżowców na 
Działowskiego. Chciałbym, aby głosy mieszkańców wieżowców z Działowskiego były przede 
wszystkim wysłuchane. Mieszkamy tu długo, niektórzy od początku powstania wieżowców. 
Uwierzcie, że niepotrzebny nam widok tramwaju za oknem. Mamy już gwar w postaci rynku 
tętniącego życiem. Tramwaj posiada też klakson, który z pewnością byłby często używany z 
powodu bezpośredniego sąsiedztwa rynku. Mieszka tu dużo starszych ludzi, którzy z powodu 
swojego wieku nie są już tak sprawni w poruszaniu się. Nie chcemy, aby tramwaj był 
dodatkowym zagrożeniem dla ich obniżonej sprawności. Są też dzieci kipiące energią. Tak, 
postawicie sygnalizację przy torach, ale nie przy naszych przyzwyczajeniach i nawykach. A w 
nich linii tramwajowej tam nie ma. Jestem otwarty na zmiany naszego miasta na ‘lepsze’. 
Dlatego  zgadzam się, aby linia przebiegała po drugiej stronie Manhattanu od sklepu Leclerc. 
Przyzwyczajeni jesteśmy do zachowania ostrożności po tamtej stronie, ze względu na jeżdżące 
po sklepowym parkingu samochody. Dodatkowo część parkingu stoi pusta i brudna, bo 
wspaniałomyślny właściciel sklepu zagrodził teren, aby nie parkowały tam samochody 
przyjeżdżające na targowisko. Jednak przede wszystkim chciałbym, aby pomysł linii 
tramwajowej nie dzielił a łączył-tak jak w idei jej powstania. 

4. pp. Zawadzcy 
Witam wybieramy wariant pierwszy dla linii tramwajowej na JAR. 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 

5. p. Marcin Chmura  
Tramwaj na Rubinkowo: obecny wariant 2 i jako jego uzupełnienie 3. 
W 2 wariancie za wspólnym przystaniem (Sezam - przeniesionym bliżej ul. Jodłowej) autobusy 
poprowadziłbym ulicami Donimirskiego (dojazd do szkoły, przychodni, kościoła i sklepów), 
nowym fragmentem łączącym Donimirskiego i Buszczyńskich do Łyskowskiego i Manhattanu 
docelowo oraz Niesiołowskiego, Przybyłów do Dziewulskiego. Dalej autobusy z obu tras 
Lubicką w Wyszyńskiego. Autobusy od strony nowego mostu na odcinku Centrum -
Dziewulskiego bez zmian. W tej propozycji autobusy i tramwaje tworzą uzupełniającą się 
wzajemnie sieć i nie konkurują ze sobą. Konieczne remonty ulic, którymi pojadą autobusy. 
Tramwajowo dodałbym przelotki dla 2-kierunków (od uzgodnienia gdzie) i miejsce do 
trójkątowania i zawracania w razie awarii między targowiskiem a Obi. 

p. Wojciech Alfut, kierownik zespołu ds. Projektu 
Tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z 
o.o. 
Założenia inwestycji przewidują zmianę przebiegu linii 
autobusowych na odcinkach pokrywających się z nową 
linią tramwajową. Nowe trasy linii autobusowych muszą 
zostać gruntownie przeanalizowane na dalszym etapie 
realizacji projektu. 
Szczegółowe rozwiązania dotyczące wprowadzenia 
dodatkowych elementów infrastruktury torowej i zmian 
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Wariant 3. Podstawy do dalszej rozbudowy sieci, bo pomiędzy Lubicką a Olsztyńską osiedla się 
dużo ludzi i są plany budowy kolejnych bloków. Wtedy mamy też dojazd do zakładów, 
sklepów przy ul. Skłodowskiej-Curie, istniejących i powstających firm na terenach Elany, 
Makro, Carrefoura, Leroya, zakładów Belli. Ułatwienie dojazdu do Citomedu. 
Dodatkowo: torowisko wspólnie z jezdnią i przystanki wiedeńskie na trasie od ul. Wschodniej 
do Manhattanu. Na Manhattanie przebieg środkiem. Jeżeli będą konieczne wycinki drzew i 
krzewów na osiedlu, koniecznie nowe nasadzenia możliwie na całej trasie. 
Tramwaj na JAR 
wariant 3 dodatkowo z miejscem na zawracanie tramwaju, albo w okolicy ul. Bema, albo na 
wysokości Trasy Średnicowej. 
Proponuję torowisko wspólnie z jezdnią i przystanki wiedeńskie. W okolicy ul. Szosa 
Chełmińska wycięto sporo drzew w ostatnich latach, proponuję w ramach budowy uwzględnić 
nowe nasadzenia. 

w układzie torowo-drogowym zostaną przeanalizowane 
na późniejszym etapie realizacji projektu. 
Na tym etapie realizacji Zamawiający musi wybrać do 
realizacji tylko jeden z zaproponowanych wariantów, z 
uwagi na duże koszty inwestycji. 

6. p. Alina Jankiewicz  
Ze względu na potencjalną ilość pasażerów oraz mając na celu optymalne połączenie i 
bezpieczeństwo kierowców sądzę, że najdogodniejszym wariantem będzie wariant nr 1. 
Odrzucam natomiast wariant nr 2. 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 

7. p. Kraiński Krzysztof  
Sądzę, że pierwszy wariant jest najbezpieczniejszy dla kierowców aut mijających duże ronda 
usytuowane przy skrzyżowaniu ulicy Długiej i Legionów oraz ulicy Ugory i Watzenrodego. 
Chciałbym również pogratulować podjęcia tematu promowania linii tramwajowych w naszym 
mieście. Tym samym widać, że miasto idzie z duchem czasu oraz promuje szeroko rozumianą 
ekologię połączoną z korzyściami dla pasażerów chcących korzystać z bezpiecznego i 
szybkiego środka komunikacji miejskiej. 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 

8. p. Martin Bajer 
Wszystkie 3 warianty chciałbym odrzucić albo jak kto woli zmodyfikować wariant 2,  a więc do 
rzeczy. Co należy moim zdaniem skomunikować i wykorzystać -  tu wymieniłbym nową salę 
lekkoatletyczną, TorTor, Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Zesół 
Szkół Przemysłu Spożywczego, Technikum Samochodowe, Wojewódzki Szpital, Lodowisko 
Mentor Sport i oczywiście Wrzosy(JAR). Chodzi o to, aby linia była ważna dla całego miasta, a 
nie tylko dla mieszkańców JAR-u. Jak to uczynić: 

p. Wojciech Alfut, kierownik zespołu ds. Projektu 
Tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z  
o.o. 
Zaproponowany wariant przebiegu linii na OM JAR jest 
niemożliwy do przeprowadzenia. Wykluczają go m.in. 
zapisy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów rekreacyjno-sportowych 
pomiędzy ul. gen. Bema a ul. Balonową, który nie 
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-zamiast zaczynać od Szosy Chełmińskiej proponuję zacząć od ronda (Kraszewskiego, 
Broniewskiego, Fałata, Bema) nie znam jego nazwy. 
- iść w kierunku Bema, ale torowisko przy Parku, następnie skręcić przed samą halą 
lekkoatletyczną na teren dawnej jednostki wojskowej, która znajduję się za halą i wykorzystać 
w jakimś stopniu układ jednego z byłych torowisk, których było tam wiele, a służyły kiedyś 
jako składnica magazynów wojskowych 
- dawne tory wychodziły z tej jednostki pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych 
Elektrycznych i Elektronicznych po lewej a Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego i 
Technikum Samochodowym po prawej 
- wykorzystać ślad po tych torach, tory przecinałyby Grunwaldzką,  biegły wzdłuż Kaszubskiej 
aż do Żwirki i Wigury, następnie nadal po śladach dawnych torów wzdłuż Św. Józefa aż do 
dawnego Dworca Północnego i od tego miejsca wspomniany już wariant 2. 
Linia w tym kształcie bardziej się przysłuży wszystkim, moim zdaniem :) 

dopuszczę lokalizacji w tym miejscu infrastruktury 
tramwajowej. 
Możliwość wykorzystania starych torów kolejowych 
wymaga dalszych szczegółowych analiz. Na niektórych 
odcinkach pas terenu wydaje się zbyt wąski, aby 
wprowadzić tam dwutorową linię tramwajową 
z infrastrukturą towarzyszącą. W większości teren pod 
nieczynnymi torami kolejowymi pozostaje nadal 
własnością PKP, co jest kolejnym utrudnieniem. 
Tramwaj na odcinku od Ronda Hofmanna do ul. 
Chełmińskiej prowadzony niejako równolegle do ul. św. 
Józefa może nie spełniać swojej roli, gdyż w jego 
otoczeniu jest w tej chwili zbyt mało dużych osiedli 
mieszkaniowych a szkoły znajdujące się w tamtej okolicy 
nie wygenerowałyby dostatecznie dużej liczby 
pasażerów. 

9. p. Mirosław Czerliński 
Witam serdecznie, chciałbym odnieść się do proponowanych przebiegów nowych tras 
tramwajowych w Toruniu, a także zaproponować kilka rozwiązań w poszczególnych punktach 
miasta, gdy rozpoczęte zostanie szczegółowe projektowanie tras. 
W temacie linii tramwajowej do osiedla JAR, ze względu na wyższą gęstość zabudowy w zasięgu 
oddziaływania trasy, warte rozważenia są tylko warianty przebiegające ul. Długą. Z uwagi na 
propozycję utworzenia pasa autobusowo-tramwajowego wzdłuż tej ulicy, najkorzystniejsze jest 
rozwiązanie przedstawione w wariancie 4, które zapewni najszybszą możliwość przesiadki. 
Proszę tylko przy projektowaniu zapewnić osobny pas aż do skrzyżowania ul. Długiej z Szosą 
Chełmińską, gdzie obecnie na pasie służącym do skrętu w lewo z ul. Długiej, tworzą się spore 
kolejki pojazdów (szczególnie w godzinach szczytu). Proszę rozważyć uwzględnienie w tym 
wariancie rozsunięcia pojedynczych torów na zewnątrz jezdni, na odcinku Szosy Chełmińskiej 
od Grudziądzkiej do Dekerta, jak opisano w wariancie 3. Jezdnia Szosy Chełmińskiej jest w tym 
miejscu szeroka, a rozwiązanie z platformami przystankowymi na zewnątrz będzie bardziej 
bezpieczne niż przystanek typu wiedeńskiego w tym miejscu. 

p. Wojciech Alfut, kierownik zespołu ds. Projektu 
Tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z  
o.o. 
Możliwość wprowadzenia dodatkowego pasa do 
lewoskrętu z ul. Długiej w ul. Szosa Chełmińska zostanie 
przeanalizowana na dalszym etapie realizacji projektu. 
Wprowadzenie przystanków wiedeńskich na ul. Szosa 
Chełmińska na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. 
Dekerta ma na celu uspokojenie ruchu na tej ulicy, która 
po wybudowaniu Trasy Staromostowej stanie się drogą 
lokalną. 
Rozszerzenie torowiska zostało odrzucone, ponieważ taki 
układ spowodowałby znacznie większe zagrożenie 
w ruchu drogowym. Powstałoby w ten sposób znacznie 
więcej punktów kolizyjnych samochodów z tramwajami, 
nie tylko w miejscach, gdzie tory przeplatałyby się 
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Ze względu na długość trasy (ok. 5,3 km torowiska) konieczne jest utworzenie pętli awaryjnej 
na trasie tramwaju. Rozsądnym miejscem są okolice zajezdni autobusowej, która znajduje się 
prawie w połowie trasy. Co uzasadnia budowę takiej pętli? Możliwość zachowania 
fragmentarycznego ruchu tramwajowego przy awariach i wypadkach, które mogą wystąpić na 
trasie. Pętla awaryjna powinna być niewielka, jednotorowa, z możliwością wjazdu na nią 
zarówno od strony JAR-u, jak i centrum miasta, z jednym peronem dla pasażerów, gdzie 
odbywałoby się wsiadanie i wysiadanie. Warto dodać, że na trasie Tramwaju Fordon w 
Bydgoszczy (ok. 10 km) utworzono 3 pętle, z czego 2 wykorzystywane są liniowo, a trzecia jest 
typową pętlą awaryjną. Krytykować można jednak rozmach rozwiązania pętli awaryjnej 
Przylesie, gdzie zbudowano ogromną pętlę autobusowo-tramwajową z dużym placem 
postojowym dla autobusów i trzytorowym układem torowiska dla tramwajów. Brak końcówek 
awaryjnych i przeplotów międzytorowych obecnie odczuwa Olsztyn, gdzie przy wszelkich 
utrudnieniach w ruchu tramwajów, trzeba z ruchu wyłączać znaczną część sieci. 
W przypadku przebiegu linii tramwajowej na Rubinkowie, jedynym sensownym wariantem jest 
przedstawiony przebieg w wariancie 2. Tramwaj w wariancie 1 jest w połowie trasy 
bezużyteczny – przebiega terenem działkowym, z niewielką zabudową, podobnie również w 
wariancie 3 nie występuje wzdłuż tej trasy gęsta i wielopiętrowa zabudowa mieszkaniowa. 
Tramwaj powinien w jak największym stopniu umożliwić zastąpienie wielu linii autobusowych, 
które są podstawą dla tej części osiedla Rubinkowo. Z uwagi na to przebieg trasy tramwajowej 
powinien zostać przedłużony wzdłuż ul. Dziewulskiego i Jamontta, a w efekcie włączać się w 
istniejący układ torowy na skrzyżowaniu Szosy Lubickiej z ul. Ślaskiego. W wariancie 
maksymalnym torowisko mogłoby biec dalej ul. Dziewulskiego, włączyć się w Szosę Lubicką przy 
pętli Rubinkowo II, a w istniejący układ torowy dzięki połączeniu w ul. Ligi Polskiej. Powinno 
podkreślać się zalety tego zastąpienia autobusów tramwajami: większą pojemność pojazdów, 
niższą emisyjność nie tylko spalin (brak emisji w miejscu podróży), ale też niższy poziom hałasu 
– jeśli zastosowane zostaną odpowiednie rozwiązania tłumiące emisję hałasu i wibracji. 
Przy projektowaniu linii koniecznie trzeba uwzględnić bezwarunkowy priorytet dla komunikacji 
tramwajowej w programach sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. Proponuję osygnalizować 
wszystkie przejazdy torowiska przez jezdnie, przynajmniej na odcinku tramwaju JAR od 
Centrum do ul. Ugory; ale koniecznie z zapewnieniem przejazdu tramwaju bez zatrzymywania 
się. Zgłoszenia tramwajowe powinny odbywać się w oparciu o najbardziej niezawodne 
rozwiązania detekcji, czyli pętle indukcyjne (w miejscach wydzielonego przebiegu torowiska z 

z pasem ruchu dla samochodów ale również przy każdym 
zjeździe na sąsiednie posesje. 
 
Przy ul. Legionów, na terenie magazynowo-usługowym 
leżących pomiędzy obecną zajezdnią autobusową a 
torami kolejowymi, zostały zaprojektowane tory 
techniczne do odstawiania tramwajów z funkcją myjni 
taboru. W czasie awarii mogą one służyć do zawracania 
i prowadzenia ruchu tramwajowego na skróconej trasie. 
 
Na wszystkich skrzyżowaniach, gdzie planuje się budowę 
lub przebudowę sygnalizacji świetlnej przewiduje się 
wprowadzenie priorytetu dla tramwajów. Wymagać to 
będzie również koordynacji wszystkich sygnalizacji 
świetlnych znajdujących się na trasie nowej linii. 
W ramach opracowania szczegółowych projektów 
branżowych przeanalizowane zostanie zastosowanie 
odpowiednich urządzeń służących do detekcji tramwajów 
z odpowiednią ich lokalizacją, która zapewni 
maksymalnie płynną jazdę pojazdów szynowych. 
 
 
Koncepcja nowych i modernizowanych torowisk 
przewiduje wykorzystanie technologii zielonego 
torowiska w jak największym stopniu, wszędzie tam gdzie 
będzie to możliwe, na torowiskach wydzielonych. 
Torowisko zostanie wyposażone w system nawadniania, 
który zapewni jak najwyższą jakość nawierzchni 
trawiastej. 
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jezdni). Obecnie wśród polskich rozwiązań największe korzyści przynoszą projekty realizowane 
przez Tramwaje Warszawskie (Tramwaj Tarchomin, remont trasy do Żerania Wschodniego), 
gdzie podstawowym systemem detekcji są pętle indukcyjne. Pętle powinny być zlokalizowane 
w takiej odległości od skrzyżowań, żeby na dojeżdżający do linii zatrzymania tramwaj w każdym 
przypadku czekał sygnał zezwalający. 
Przy projektowaniu torowisk wydzielonych, proszę w jak największym stopniu uwzględnić 
budowę torowiska „zielonego”, jak ma to miejsce wzdłuż trasy do Uniwersytetu. Proszę 
sprawdzić używaną technologię w innych polskich miastach, ponieważ efekt osiągnięty w 
Toruniu nie przypomina jakości trawy, którą uzyskano na przykład w Warszawie wzdłuż alei 
Zielenieckiej.  
http://warszawista.blogspot.com/2013/05/zielone-torowisko-na-zielenieckiej.html#.Vw-
kwXrp1nk 

10. NN 
Witam, proszę o wybranie wariantu drugiego, czyli poprowadzenie torów ulicą Polną. 
Warianty pierwszy, trzeci i czwarty będą strasznym utrudnieniem dla mieszkańców, zwiększy 
się hałas, a pomniejszy bezpieczeństwo na ul. Długiej. Tory poprowadzone ulica Polną wpłyną 
na lepsze zagospodarowanie terenów jednostki wojskowej oraz rozwój tej części Torunia. W 
imieniu swoim i rodziny prosimy o wybranie wariantu drugiego.  

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 

11. p. Andrzej Wieczorek 
Jestem za realizacją wariantu 2 dot. połączenia centrum z os. Jar. Osiedle usytuowane przy ul. 
Długiej jest bardzo dobrze skomunikowane tak z centrum miasta jak i z pozostałymi 
zabudowaniami, także po drugiej stronie Wisły. Realizacja projektu przewidywana jest na lata 
18/20, a do tego czasu rozbuduje się osiedle z kier. Ugorów do Szosy Chełmińskiej, która 
pozostanie bez dobrego skomunikowania  z centrum miasta 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 

12. NN 
Uważam że najlepszym wariantem poprowadzenia trasy tramwajowej jest projekt 2 
prowadzący przez Szosę Chełmińską i dalej ul. Polną...osiedle na Koniuchach jest bardzo dobrze 
skomunikowane i nie widzę konieczności wprowadzenia jeszcze połączeń tramwajowych. 
Rozbudowa osiedla Jar i już istniejącego osiedla Wrzosy oraz przyszłego osiedla przy Ugorach a 
Szosą Chełmińską optuje za dodatkowym skomunikowaniem z centrum. 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 

13. p. Piotr Gołębiewski 
Pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję za możliwość wzięcia udziału w konsultacjach. 

p. Wojciech Alfut, kierownik zespołu ds. Projektu 
Tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z  
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Jestem miłośnikiem tramwajów toruńskich i popieram rozwój sieci tramwajowej całym 
sercem.  
1. Przy rozwoju sieci tramwajowej na Rubinkowie, uważam wariant 2 za jedyny w pełni 
logiczny i możliwy do wykonania. Tramwaj MUSI być najbliżej ludzi, którzy go potrzebują (tak 
jest na Zachodzie Europy - wszędzie!). Przy okazji można by zlikwidować pętlę na Wschodniej, 
czyniąc z tego terenu punkt przesiadkowy dla tramwajów i autobusów. 
2. Co do projektowanej linii tramwajowej na JAR, w moim odczuciu, w grę wchodzi wariant 
prowadzony ul. Długą - nie poruszam sprawy jezdni i układu torów, bo są od tego specjaliści. 
Natomiast wpadłem na pomysł, aby tramwaj, jadąc na Jar skręcał w lewo w Czerwoną Drogę 
(jak do tej pory). Następnie skręca na Rondzie Niepodległości w PRAWO i dalej Alejami 700-
lecia Torunia (krótki odcinek), wjeżdża w teren między cmentarzem a pozostałością po starej 
części targowiska (tam mógłby powstać wielopoziomowy parking samochodowy). Dalej 
tramwaj skręcałby w prawo (przejeżdżając obecny teren tych ruin i warsztatów), dobiegałby 
do Szosy Chełmińskiej na wysokości mniej więcej ul. Dekerta, skręcając w lewo (w Szosę 
Chełmińską), docierałby do ul. Długiej (tutaj w prawo i dalej na JAR). 
Ten układ ma wiele korzyści: 
- nie utrudnia przejazdu (i tak uciążliwego) koło NOT-u, 
- pozwala bezpiecznie i najbliżej jak się da dojechać do Targowiska Miejskiego oraz (nowość!) 
do cmentarza, 
- odcinek nowo wybudowanej drogi dla samochodów (tak samo jak trasa tramwaju) pozwala 
bezpiecznie zaparkować na nowym wielopoziomowym parkingu - sugestia) oraz odciąża ruch 
koło NOT-u i bezpośrednio przekierowuje pojazdy na Trasę Staromostową, z Szosy 
Chełmińskiej do Ronda Niepodległości, omijając skrzyżowanie NOT-u. 

o.o. 
Opracowany projekt tej drogi nie przewiduje lokalizacji 
torowiska tramwajowego w pasie drogowym Trasy 
Staromostowej na odcinku od pl. Niepodległości do ul. 
Szosa Chełmińska między cmentarzem a targowiskiem 
miejskim. Dodatkowo zgodnie z założeniami tramwaj z 
OM JAR miał w jak najkrótszym czasie docierać do 
centrum, gdzie znajduje się węzeł przesiadkowy na al. 
Solidarności. Dlatego też wszystkie koncepcje zakładają 
rozpoczęcie nowej linii od istniejącego węzła 
tramwajowego na pl. NOT. 

14. p. Maria Królak 
Z radością przeczytałam ulotkę na temat nowych projektów linii tramwajowych. Mieszkam na 
osiedlu Wrzosy II w sąsiedztwie nowego osiedla "Jar". Popieram  pomysł budowy linii 
tramwajowej w kierunku Jaru  jest jak najbardziej trafny. Trwa przecież rozbudowa 
tego  osiedla. Mielibyśmy może nareszcie połączenie z UMK i tą częścią miasta. Obecnie tylko 
autobus nr 34, ( 2 razy na godz.) z przystanku przy ul. Długiej. To kawałek drogi. Ponadto nic 
więcej. Nie każdy ma samochód. Czujemy się zapomniani. Prosimy o uruchomienie 
jakiejkolwiek komunikacji z tą częścią miasta. 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 
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15. p. Bartosz Potęga 
Pragnę zwrócić uwagę, że w przypadku budowy linii na osiedle JAR skorzystać na niej powinni 
nie tylko jego mieszkańcy, ale także mieszkańcy Wrzosów. Gdyby nowa linia została 
poprowadzona ul. Szosą Chełmińską nie tylko do skrzyżowania z ul. Polną, ale dalej aż do 
budynku Zespołu Szkół Muzycznych, następnie skręciłaby w prawo, w uliczkę pomiędzy ZSM a 
Domem Opieki Społecznej (która to jest używana jedynie jako nieformalny, dodatkowy 
parking), dalej przez nieużytki łąkowe ciągnące się wzdłuż ciepłociągu, obok Szkół 
Salezjańskich, dotarłaby do JARu, obsługując jednocześnie wielu mieszkańców Wrzosów i 
uczniów/nauczycieli dwóch dużych szkół, do których to autobusy jeżdżą pełne. 
Proszę w uwzględnienie mojej opinii. 

p. Wojciech Alfut, kierownik zespołu ds. Projektu 
Tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z  
o.o. 
Pas terenu znajdujący się w ulicy Szosa Chełmińska na 
odcinku od ulicy Polnej do Zespołu Szkół Muzycznych 
oraz pomiędzy Zespołem Szkół Muzycznych a Domem 
Pomocy Społecznej jest zbyt wąski, aby przeprowadzić 
tamtędy dwutorową linię tramwajową. Poza tym linia 
przebiegałaby na tyłach prywatnego szpitala i domków 
jednorodzinnych. Taka lokalizacja nie zapewniłaby 
odpowiednich napełnień tramwajów. 

16. p. Katarzyna Leszczyńska 
Jestem kategorycznie przeciwna wariantowi 1,2. Ta cześć Rubinkowa jest  bardzo dobrze 
skomunikowana, jeśli już istnieje potrzeba połączenia tych dwóch linii to jedynie wariant 3 
wchodzi w grę. Może jest i  najdroższy, ale za to najbardziej potrzebny. Po co powielać to, co 
już jest. Potrzebne są kolejne linie, może faktycznie na lewobrzeże.   

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 

17. p. Krzysztof Chmieliński 
W nawiązaniu do toczących się konsultacji społecznych w sprawie budowy linii tramwajowej 
do osiedla JAR, nie mogąc wziąć udziału w żadnym ze spotkań konsultacyjnych, pozwalam 
sobie zgłosić swoją opinię elektronicznie. 
Uwagę w zaprezentowanej koncepcji wzbudza przede wszystkim to, że żaden z czterech 
zaproponowanych wariantów nie przewiduje poprowadzenia linii w sposób, który uczyniłby ją 
użyteczną dla mieszkańców drugiego, symetrycznie do JAR położonego osiedla północnego 
Torunia, czyli Wrzosów. 
Wydaje się, że skoro miasto decyduje się już przeznaczyć duże środki na rozbudowę sieci 
szynowej w tym kierunku, powinno poprowadzić ją w taki sposób, aby pełniła ona funkcję 
komunikacyjnego kręgosłupa północnego Torunia jako takiego, a nie tylko wschodniej części 
tego obszaru. 
Wątpliwości budzi przebieg ostatniego odcinka linii, jednakowy we wszystkich czterech 
wariantach, tzn. od skrzyżowania ul. Ugory z ul. Watzenrodego i dalej wzdłuż tej ulicy. Wydaje 
się, że rozwiązaniem lepszym byłoby przeprowadzenie jej zamiast tego w równej odległości od 
obydwu północnych osiedli, starego i nowego, tj. przez środek oddzielającego je wąskiego 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 
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skrawka lasu aż do planowanego przedłużenia ul. Zbożowej i dopiero stąd wzdłuż Zbożowej na 
wschód do skrzyżowania z Watzenrodego i dalej na północ wzdłuż Watzenrodego. Grafikę 
ilustrującą tę propozycję przesyłam w załączeniu. 
Taki przebieg linii pozwoliłby zoptymalizować funkcjonowanie transportu publicznego w 
północnej części miasta. W zasięgu 600 metrów (6-minutowego spaceru) od linii znalazłaby się 
1/3 Wrzosów i większa część osiedla JAR. Gdyby przy przystankach w okolicy nowych 
„leśnych” odcinków ul. Fasolowej i Zbożowej oraz w okolicy ronda na Ugorach zapewnić 
bezpieczne parkingi rowerowe, oddziaływanie linii rozszerzyłoby się na całe osiedle JAR i 
większą część Wrzosów. 
Wydaje się, że dopiero wykorzystanie potencjału obu osiedli pozwoliłoby na zapewnienie linii 
potoków pasażerów wystarczająco dużych, aby uzasadnione było kursowanie tramwajów z 
częstotliwością wystarczającą, by potencjalni pasażerowie byli skłonni wybierać go zamiast 
samochodu. Niska częstotliwość kursów jest obecnie kluczowym powodem niskiej wśród 
mieszkańców Wrzosów popularności linii autobusowych łączących osiedle z centrum miasta. 
Nie trzeba dodawać, że bezpośrednią konsekwencją jest bardzo wysoki stopień 
„zmotoryzowania” Torunian z północy. 

 
18. p. Agnieszka Pawlikowska  

Chciałabym wyrazić swoją opinię na temat budowy linii tramwajowej we wschodniej części 
miasta. 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
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Uważam, że w tej części miasta kolejna linia tramwajowa wraz z całą infrastrukturą 
towarzyszącą jest zbędna. Osiedla są dobrze skomunikowane. 
Jeśli jednak jakaś linia musi powstać, to jako mieszkanka osiedla Rubinkowo II mówię 
zdecydowane NIE dla wariantu 1 i 2.  
Oba te warianty przecinają osiedle przez sam środek, stwarzając dodatkowe 
niebezpieczeństwo dla bawiących się dzieci, osób starszych i schorowanych. Zabierają tereny 
użytkowane dotychczas jako tereny rekreacyjne. Linia tramwajowa biegnąca przy targowisku 
stwarza podnosi poziom hałasu oraz stwarza niebezpieczeństwo dla konstrukcji wiekowych już 
budynków. 
Jedynie wariant 3 sprzyja w pewnie sposób aktywizacji tych rejonów miasta, przez które ma 
biec. 

Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 

19. p. Anna Bielawiec-Osińska 
Oto moje zdanie na temat rozbudowy sieci tramwajowej w Toruniu.  
Szkoda, że konsultacje społeczne dotyczą tylko kwestii tego, gdzie mają powstać nowe linie, a 
nie czy w ogóle są potrzebne i czy są najlepszym możliwym rozwiązaniem komunikacyjnym. 
W najbliższej przyszłości (5-10 lat) przewiduję intensywny rozwój pojazdów napędzanych 
elektrycznie (typu Tesla), które z czasem będą stawały się tańsze i dostępniejsze. Po co w 
takim razie inwestować w linie tramwajowe, które, w przeciwieństwie do autobusów 
elektrycznych: 
wymagają wybudowania torowisk (wysokie koszty, długi czas sparaliżowania części miasta w 
trakcie budowy), 
zajmują więcej miejsca (zabierają przestrzeń zieloną, miejsca parkingowe oraz miejsce na 
ścieżki rowerowe, o które i tak jest już trudno na osiedlach, gdzie stoi blok przy bloku), 
są głośniejsze (nawet nowoczesny tramwaj będzie głośniejszy niż nowoczesny autobus) 
negatywnie wpływając na jakość życia osób, które przy nich mieszkają, 
są droższe niż autobusy elektryczne czy trolejbusy. 
To, że miasto dostało pieniądze na ten cel, nie znaczy, że trzeba na siłę pchać się w 
technologię, która jest pieśnią przeszłości. Może warto zostać jednym z pierwszych miast, 
które zainwestują w ekologiczne pojazdy elektryczne i rozwój infrastruktury rowerowej 
(działania już widać, warto je intensyfikować)? 
ad  Zadanie 2: Budowy linii tramwajowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, we wschodniej 
części miasta (połączenie linii tramwajowej nr 2 z linią nr 1) 

p. Wojciech Alfut, kierownik zespołu ds. Projektu 
Tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z  
o.o. 
W bardziej rozwiniętych krajach zachodniej Europy, 
komunikacja tramwajowa przeżywa swoisty renesans. 
Toruń, wpisując się w te trendy realizuje inwestycje w 
ekologiczny transport tramwajowy. Ale nie tylko. W 
naszym mieście realizowanych jest szereg inwestycji 
służących rozwojowi komunikacji rowerowej. Powstają 
m.in. nowe ścieżki rowerowe i sieć wypożyczalni, z 
których mogą korzystać mieszkańcy i turyści. 
Z samochodów napędzanych energią elektryczną, mimo 
stałego rozwoju tej technologii, korzysta wciąż relatywnie 
mało osób. Mimo to Toruń, jako jedno z pierwszych 
miast w Polsce, otworzyło punkt ładowania samochodów 
elektrycznych. Wraz z dalszym rozwojem tego środka 
transportu i wykorzystaniem go w większym stopniu, 
można się spodziewać rozbudowy infrastruktury na jego 
potrzeby w naszym mieście. 
ad. zadanie 2 – realizacja inwestycji nie spowoduje 
wzrostu hałasu komunikacyjnego, a wręcz przeciwnie, 
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Jeśli chodzi o linię na Rubinkowie uważam, że rozmieszczenie jej w rejonie bardzo gęstej 
zabudowy (wariant 2), która pierwotnie nie zakładała miejsca na linię tramwajową jest 
nieporozumieniem z uwagi na: 
większy hałas w dzielnicy mieszkalnej,  
zabór miejsca parkingowego i części trawników, 
prawdopodobnie zabór części stosunkowo szerokich rubinkowskich chodników, z których 
korzystają dzieci na rowerach, rolkarze, biegacze oraz rodziny z wózkami podczas spacerów. 
Natomiast wariant 1 nie ma żadnego praktycznego zastosowania – sądzę, że niewielki odsetek 
mieszkańców będzie chciał korzystać z przesiadek za pośrednictwem tego połączenia (jakie 
strategiczne punkty miasta tak naprawdę on łączy?! wymarłą Elanę?). 
Możliwie najrozsądniejszym rozwiązaniem (jeśli w ogóle) jest wariant 3, który pozwoli 
mieszkańcom Grębocina na korzystanie z tramwaju w ogóle, a jednocześnie nie będzie 
przecinał przez środek terenów mieszkalnych Rubinkowa (uważam to za jeden z największych 
grzechów miejskiej infrastruktury, obniżający jakość życia w danym otoczeniu). 

zakłada się jego zmniejszenie. Przy budowie nowej linii 
zostaną wykorzystane najnowocześniejsze technologie, 
dzięki którym zostanie zmniejszony negatywny wpływ 
inwestycji na otoczenie. Zakłada się, że po budowie 
tramwaju dojdzie do reorganizacji dotychczasowych 
połączeń autobusowych a także zmniejszy się ruch 
samochodów, co dodatkowo wpłynie na zmniejszenie 
hałasu komunikacyjnego. 
Koncepcja projektowa zakłada w każdym wariancie 
odtworzenie istniejących ciągów pieszo-rowerowych i 
parkingów, aby nie zmniejszyć ich powierzchni. 
Dodatkowo, tramwaj o długości ok. 30 m maksymalnie 
może przewieść ok. 200 osób. Przy załażeniu, iż 
samochodem średnio podróżują dwie osoby to daje  100 
pojazdów. Rozważając dalej, pojazdy są o długości 
średnio  ok. 4 m. oraz dla ulicy jednio jezdniowej daje  
nam sznurek pojazdów o długości ok. 400 m co na pewno 
wpłynie na jakość podróży – płynność ruchu. Tramwajem 
przewieziemy o wiele więcej mieszkańców niż 
samochodem elektrycznym czy też autobusem, ale także 
i szybciej. 

20. p. Izabela Szrejter  
Witam a czy ten wariant numer 3 to będzie przejazd tego tramwaju przez Curie-Skłodowskiej 
do elany? Bo mógłby tramwaj mieć przystanek koło makro,  bo tak to trzeba iść 20minut z 
makro na pętle do elany. Wieczorem i wcześnie rano zimą jest niebezpiecznie. Jest szansa że 
pociągniecie tam tory? 

p. Wojciech Alfut, kierownik zespołu ds. Projektu 
Tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z 
o.o. 
Jeden z wariantów zadania drugiego (linia na wschodzie) 
przewiduje połączenie pętli tramwajowej Elena z pętlą 
Olimpijską wzdłuż ulic M. Skłodowskiej-Curie i 
Olimpijskiej. Wariant ten zakłada lokalizację jednego z 
przystanków w pobliżu sklepu Makro. 

21. p. Jan Manelski 
Jestem mieszkańcem Rubinkowa i chciałem podzielić się swoją opinią na temat połączenia linii 
tramwajowych nr 1 i nr 2. 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
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Uważam że warianty 1 i 2 są nie do zaakceptowania gdyż biegną przez gęsto 
zaludnione  osiedla Rubinkowo, szczególnie wariant drugi zakładający trasę linii tramwajowej 
wzdłuż ulicy Łyskowskiego gdzie stoi wiele bloków mieszkalnych. 
Już teraz jest wielki hałas, biegnie tu wiele linii autobusowych i jest duży ruch samochodowy. 
Myślę że również technicznie projekt jest trudny i skomplikowany. 
Jeśli już ma być budowane to połączenie, choć nie jestem co do tego przekonany, to najlepszy 
jest wariant trzeci, linia tramwajowa wzdłuż ulicy Olimpijskiej. Brak w bezpośrednim 
sąsiedztwie bloków mieszkalnych i jest dużo wolnej przestrzeni. 

Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 

22. p. Zygmunt Dejneko 
Mieszkam z rodziną na Rubinkowie I i jestem bezwględnie przeciwny budowie linii 
tramwajowej przez Rubinkowo trasą wiodącą od pl. Sybiraków, ul. Działowskiego, ul. 
Dziewulskiego, ul. Łyskowskiego i ulicą Rydygiera do pętli.  Mieszkamy w wieżowcu i 
obserwujemy jak obecnie pracuje budynek. Dodatkowe wstrząsy go zawalą. Remonty 
mieszkańców pozbawiły ścian nośnych. Szkoda terenów zielonych pod torowiska. Trasa ma  
liczne zakręty. Będzie olbrzymi hałas. Stosowane już skrawanie szyn nie pomoże w 
eliminowaniu drgań. 
Inne opcje dopuszczamy. Są przyszłościowe 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 

23. p. Aleksander Gliński 
Chciałbym zabrać głos w sprawie planowanej rozbudowy linii tramwajowych w naszym 
mieście. Cieszę się, że po latach stagnacji i braku inwestycji dla tego środka lokomocji, Toruń 
zdecydował się na zakup nowego taboru oraz rozbudowę torowiska co przyczyni się do 
bardziej ekologicznego użytkowania transportu publicznego. Zwiększy się z pewnością 
komfort podróży jak i znacząco skróci czas dojazdu z dzielnic Torunia nieobsługiwanych 
dotychczas przez tramwaje, do jego Centrum.  
Nie mam żadnych zastrzeżeń do planów budowy torowiska na osiedle JAR na Wrzosach. 
Uważam, że wytyczenie torowiska od Alei Solidarności/Placu Teatralnego w ciągu Szosy 
Chełmińskiej, a następnie poprowadzenie linii ul. Długą do Legionów i dalej Polną, Ugory i 
Watzenrodego, jest najlepsze, najbardziej optymalne i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, ponieważ w tej koncepcji, tramwaj obsługiwać będzie największe osiedla 
mieszalne położone przy tej trasie. Możliwe byłoby wówczas wytyczenie przystanków 
tramwajowych GRUDZIĄDZKA, DEKERTA, BEMA, GRUNWALDZKA, WYBICKIEGO, ŻWIRKI, 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 
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DŁUGA, ZAMENHOFA, MOHNA, WIELKI RÓW/LEGIONÓW, LEGIONÓW/POLNA, UGORY i 
WATZENRODEGO. Łącznie 13 przystanków.  
Swoje uwagi chciałbym natomiast przedstawić do planowanej trasy we wschodnich 
dzielnicach naszego miasta. Uważam, że przy wytyczaniu tej linii tramwajowej, powinno 
kierować się takimi samymi przesłankami jak w przypadku linii na JAR, tj. możliwość obsługi 
jak największej liczby mieszkańców osiedli. Najlepszym argumentem za realizacją każdej 
inwestycji, jest jej rentowność. Dlatego też niestety nie mogę się zgodzić z opcją przedłużenia 
linii tramwajowej od Elany do zajezdni na Skarpie. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku 
realizacji tego wariantu, tabor woziłby powietrze ponieważ za CH Bielawy, nie ma żadnych 
osiedli a te, które są mogą korzystać z linii nr 1 jeżdżącej obecnie na Skarpę, bądź będą mogły 
skorzystać z linii wytyczonej w następujący sposób gdzie skorzysta z niej znacznie więcej 
mieszkańców. Tramwaj z Elany dojeżdżałby do skrzyżowania M.Curie/Skłodowskiej 
(Olimpijskiej) z ul. Olsztyńską i dalej skręcałby w lewo w stronę Grębocina zatrzymując się na 
wysokości ulic BARWNA/GDAŃSKA, LUBA/SZCZECIŃSKA, SUWALSKA, dalej planowanym 
wiaduktem nad torami kolejowymi linii Toruń – Sierpc na wysokości ul. PRZELOT (ulica 
planowana do poszerzenia i poprowadzenia nią ruchu tranzytowego od węzła 
autostradowego do ul. Olsztyńskiej), BAJECZNA i kończyłby trasę na osiedlu NAD STRUGĄ 
gdzie znajduje się duża ilość bloków mieszkalnych i tym samym samych mieszkańców – 
najbardziej zainteresowanych takich wytyczeniem trasy. Poprowadzenie trasy tramwajowej w 
ten sposób byłoby najbardziej racjonalnym rozwiązaniem i jednocześnie odpowiedzią na 
zarzuty mieszkańców Bielaw i Grębocina, o nieuwzględnianie ich potrzeb przy okazji inwestycji 
miejskich. Biorąc pod uwagę planowaną przebudowę ulicy Olsztyńskiej i wybudowanie 
wiaduktu nad linią kolejową relacji Toruń – Sierpc, uważam, że jest to doskonała sposobność 
do realizacji tej inwestycji w takim wariancie.      
Ważne jest również wytyczenie nowych przystanków. Ostatnio będąc w Hiszpanii widziałem 
bardzo interesujące rozwiązanie, analogiczne do niektórych stacji metra w Warszawie. W tej 
koncepcji tramwaje jeżdżą obok siebie, mijając się a rozgałęzienie torów pojawia się dopiero 
w momencie wjazdu tramwaju na platformę przystanku. Przystanek zaś jest poniekąd wzięty 
„w widełki” i otoczony torowiskiem. Wygląda to w ten sposób, że jeden przystanek obsługuje 
dwa kierunki ruchu. Myślę, że jest to sposób tańszy z punktu widzenia jego wykonania oraz 
bardziej interesujący jeśli weźmiemy pod uwagę rozwiązanie techniczno – architektoniczne. 
Takie przystanki widziałem również w Zurychu. Tworzyły swojego rodzaju zminiaturyzowane 
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placyki, poniekąd zadaszone nad częścią przystanku, gdzie ulokowano małą gastronomię w 
postaci cafeterii z kioskiem i prasą. Sądzę, że jest to rozwiązanie warte uwagi.  
Konkludując, rozwój sieci tramwajowej w naszym mieście odpowiada tendencjom 
spotykanym od dłuższego czasu w krajach zachodnich oraz w wielu miastach w Polsce, gdzie 
ten środek komunikacji nie bez powodu nazywany jest „zielonym transportem”. Stąd też 
uważam, że rozwój linii tramwajowej nie powinien poprzestać jedynie na proponowanych 
zmianach dotyczących JARu oraz okrojonej linii na  Skarpę. O ile planowana przez ul. Długą i 
Legionów, trasa na JAR jest najbardziej optymalna i funkcyjna, o tyle uważam, że trasa na 
Skarpę powinna ulec modyfikacji i zmianom przedstawionym przeze mnie powyżej.  

24. NN 
Według mnie najlepszym rozwiązaniem będzie wariant 2 w zadaniu 1 
uzupełni to braki w obecnej komunikacji. Jeśli chodzi o zadanie 2 to wariant 2 lub 3. 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 

25. p. Dorota Ciborska 
Zdecydowanie jestem za wariantem 2, dla wariantu 1,3,4 jest sporo linii busowych, natomiast 
wariant 2 uzupełniłby brak dobrego połączenia  w tamtej okolicy. Szczególnie aby z okolicy 
Polnej/Chełmińskiej za JAR to komunikacją miejską jest trudne. 
Ponadto chciałabym zauważyć, że powstało tyle nowych dróg. Przydałoby się 
jakieś połączenie autobusowe Polnej/Chełmińskiej z Lubicką i Rubinkowem pomijające jazdę 
do centrum i tam przesiadka, miło by było jakby coś jechało powiedzmy bardziej 
bezpośrednio, by uniknąć przejazdu przez centrum. 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 

26. p. Joanna Panek 
Odnośnie budowy torowiska do osiedla Jar, proponowałabym w ostateczności wybrać wariant 
2. Jednak zastanawia mnie dlaczego nie zaproponowano budowy torowiska do osiedla 
Wrzosy? Jest to osiedle, które bardzo się rozbudowuje, a komunikacja nie należy do 
najlepszych, zwłaszcza w weekendy. Może warto zastanowić się i poprowadzić jedną linię 
tramwajową prosto do Wrzosów, a drugą odbijającą przy ul. Polnej do osiedla Jar. 
Zastanawiające jest też, że ledwo powstałe osiedle TTBS natychmiastowo ma rozbudowaną 
infrastrukturę komunikacyjną, a tam gdzie od lat jest to konieczne nie można doprosić się 
nawet chodnika. 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 
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27. NN 
Przedłużanie linii nr 2 do Olsztyńskiej to jest dobry pomysł - jeździ tam tylko autobus 37 i to 
bardzo rzadko tu. Ktoś powinien pomyśleć. 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 

28. NN 
Przede wszystkim co to za nazwa JAR - to jest rozwinięcie Jednostki Armii Radzieckiej. Czemu 
nie można raz na zawsze od tamtych lat się odciąć ?? Nie można wymyśleć innej ciekawszej 
nazwy? Za co dostajecie kasę w urzędzie? 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Nazwa JAR nie jest oficjalną nazwą, jednakże dla szybszej 
lokalizacji planowanej trasy użyto nazwy, która 
funkcjonuje w świadomości wielu torunian. 

29. NN 
Propozycja przebiegu trasy tramwajowej dla Rubinkowa (Rubinkowo I jest przeciążone trasami 
MZK):  
Tramwaj – Rubinkowo: Wariant 2 i 3 zmieniony biegnący od. C. Skłodowskiej/nr 2 do pętli 
Olimpijska/nr 1 ulicami: 
Ul. Bukowa/na południe/od zachodu ulicy z czasem pojawią się budynki 
- ul. Niesiołowskiego/po skraju!!! Rubinkowa II/strona północno-wschodnia ulicy – przechodzi  
na prawą stronę Szosy Lubickiej 
Po prawej stronie Szosy Lubickiej (kierunek Lubicz) do ul. Olimpijskiej /skrajem Skarpy (trasa 2 i 
1 łączą się) 
Proponowana trasa obsługuje mieszkańców: RUBINKOWA II i III/Skarpa bez wprowadzania 
ciężkich pojazdów szynowych do wnętrza osiedli  
(Rubinkowo I jest przeciążone trasami MZK/wystarczy mieć tutaj ciche i ekologiczne autobusy:  
natychmiast wycofać Jelcze, za którymi jest strach jechać/SPALINY 
(docelowo obsłuży mieszkańców nowych budynków po zachodniej stronie ul. Bukowej).  

p. Wojciech Alfut, kierownik zespołu ds. Projektu 
Tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z  
o.o. 
Możliwość poprowadzenia nowej linii zgodnie z 
propozycją wymaga szczegółowych analiz. 
Zaproponowana trasa tramwajowa przebiegałaby przez 
duże tereny zielone, które częściowo przebiegają po 
obszarze przeznaczonym pod budowę kolejnego odcinka 
Trasy Średnicowej. 
Poprowadzenie linii wzdłuż wąskiego pasa ul. Bukowej 
wymagałoby usunięcia wielu drzew rosnących w tym 
miejscu. 
Dodatkowo należy wskazać, że poprowadzenie torów 
tramwajowych wzdłuż ul. Niesiołowskiego wymagałoby 
likwidacji miejsc parkingowych zajęcia terenów 
usługowych bezpowrotnie. 
W związku z tym poprowadzenie nowej linii w tamtym 
miejscu nie było wcześniej brane pod uwagę. 

30. p. Krzysztof Gimiński 
Poniżej przedstawiam moje uwagi do przebiegu projektowanej linii tramwajowej na osiedle 
JAR. Warianty przebiegu linii przez ulicę Długą i Legionów są w mojej ocenie korzystniejsze z 
uwagi na bliski dostęp do przystanków dla większej liczby mieszkańców z okolicznych domów i 
bloków. 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazano projektantom.  
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W takich wariantach linia tramwajowa przecina jednak szlaki piesze z okolicznych bloków do 
szkoły SP nr 3, kościoła i skweru handlowego. Z tego powodu proszę, aby bezwzględnym 
priorytetem w projektowanym rozwiązaniu było bezpieczeństwo, szczególnie dzieci (!). 
Równocześnie przebudowana ulica Długa powinna wymuszać na kierowcach wolniejszą jazdę 
(dziś to prosta, szeroka droga). 
W mojej ocenie wariant nr IV (linia tramwajowa w ciągu drogi dla samochodów i przystanki 
wiedeńskie) będzie najkorzystniej wpływać na bezpieczeństwo tego odcinka projektowanej 
linii. 

31. p. Grażyna Andrzejewska 
Ponieważ nie mogę uczestniczyć w spotkaniach konsultacyjnych, chciałabym podzielić się 
moimi uwagami. Doskonale pamiętam poprzednie koncepcje wprowadzenia linii 
tramwajowych w tej części Torunia. 
Uważam, że wariant 3 zadania 2 jest optymalny. Nigdy w planach nie było wprowadzenie linii 
tramwajowej ulicą Rydygiera i  Łyskowskiego. Należałoby popatrzeć na mapy akustyczne 
Torunia. Przekroczone są normy hałasu na ulicy Rydygiera i na skrzyżowaniu ulicy 
Łyskowskiego. Argument, że wprowadzi się "ciche tramwaje"/ wprowadzenie linii 
tramwajowej najcichszej to wzrost hałasu od 5 -  8 DB/ mnie nie przekonuje , bo i tak nastąpi 
wzrost przekroczonych już norm. Proszę mieć na uwadze problemy miasta Poznania po 
wprowadzeniu linii  tramwajowej w osiedle mieszkaniowe / trzeba było założyć ekrany, to też 
koszty nie mówiąc o estetyce/. 
Urząd Miasta powinien nad tym czuwać, aby w przyszłości nie ponosić konsekwencji złych 
decyzji, kiedy to mieszkańcy osiedla upomną się o odszkodowania za utracone zdrowie. 
Drugim argumentem przemawiającym za niewprowadzeniem linii tramwajowej ulicą 
Łyskowskiego są w godzinach szczytu powstające korki na światłach przy Zespole Szkół nr 8 , a 
przecież planowana linia tramwajowa ma szybko przewozić mieszkańców osiedla Skarpy do 
miejsc pracy, a nie zwiedzanie Rubinkowa I.   
Wariant 3 - wydłużenie linii tramwajowej od ulicy Wschodniej wzdłuż ul. Skłodowskiej - Curie 
do Olimpijskiej i dalej do pętli, która według planistów jest najłatwiejsza do wybudowania, 
według mnie jest optymalna. 
Koordynator projektu BiT City w MZK uważa, że ta trasa jest  mało wykorzystywana przez 
osoby jeżdżące autobusami, a może dlatego, że tą trasą jeżdżą autobusy  16, 25, które jeżdżą z 
bardzo małą częstotliwością i nie przez cały dzień. 

p. Wojciech Alfut, kierownik zespołu ds. Projektu 
Tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z  
o.o. 
Na ul. Łyskowskiego, na wysokości Zespołu Szkół nr 8 
funkcjonuje przejście dla pieszych z sygnalizacją 
wzbudzaną przez przechodniów. Powstawanie zatorów 
drogowych w tym miejscu ogranicza się do krótkiego 
czasu, kiedy odbywa się wzmożony ruchu pieszych w 
czasie  
Na tym odcinku ul. Łyskowskiego zaprojektowano 
torowisko wydzielone (poza jezdnią). W związku z tym, 
funkcjonowanie linii tramwajowej nie wpłynie na 
pogorszenie tej sytuacji. W dalszej fazie realizacji 
projektu zostaną przeanalizowane możliwości poprawy 
funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, tak aby ograniczyć 
korki. 
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Aby więcej mieszkańców  Rubinkowa I korzystało z komunikacji tramwajowej i autobusowej 
jadącą ulicą Skłodowskiej, należałoby bardziej oświetlić ulice, którymi można dotrzeć do 
osiedla. Bardzo często jeżdżę tramwajem nr 2, ale tylko do zmierzchu. 
Wariant 3 jest opcją najwłaściwszą,  nie dość że najtańszą, nie potrzeba rozkopywać osiedla, 
zadowoleni będą mieszkańców bloków na Rubinkowie I, bo ułatwia dojazd nie 
zmotoryzowanym mieszkańcom Torunia do miejsc pracy  i sklepów w tej części miasta, a 
mieszkańcom osiedla Skarpy szybkie połączenie z Dworcem Toruń Wschód. 
Mieszkam w bloku na ulicy Łyskowskiego 26 od powstania tego budynku. Ulica Łyskowskiego 
miała być ulicą wewnątrz osiedla Rubinkowa I, a nie ulicą przez którą przejeżdża większość 
autobusów w tej części dzielnicy i pobliskich wsi. Mieszkańcy  bloku nie mogą odpoczywać na 
balkonach, jak również nie możemy mieć otwartych okien, bo hałas komunikacyjny na to nie 
pozwala. 
Z rozmów z mieszkańcami bloku nie słyszałam aby ktoś akceptował wprowadzenie linii 
tramwajowej przez ulicę Łyskowskiego /czyli wariantu 2, zadania 2/ 
 

32. p. Dorota Kamińska 
mnie osobiście interesuje przebieg linii tramwajowej ul. Szosa Chełmińska do ul. Długiej i na 
JAR. Dobrze, aby przywrócić dawny klimat tej dzielnicy, kiedy to kursowały tu tramwaje. 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia.  

33. Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej 
opinia poniżej  

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 

34. Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego ELANA 
opinia poniżej 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 

35. Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców 
opinia poniżej 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji  
Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi Miasta 
Torunia. 
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Opinia Toruńskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej 
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Opinia działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ELANA” 
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Opinia  Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców 
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Opinia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  RUBINKOWO 

 

 



 
 

55 | S t r o n a  
 



 
 

56 | S t r o n a  
 

Wyniki badania ankietowego on-line 

 
Badanie było realizowane za pośrednictwem ankiety zamieszczonej na stronie 

www.konsultacje.torun.pl. W badaniu wzięło udział 609 respondentów. Wyniki badania przedstawiają 

się następująco: 

 
 

 

 

 
 

http://www.konsultacje.torun.pl/
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Wyniki badania ankietowego realizowanego za pośrednictwem ankiety 

papierowej  
 

Wypełniono łącznie 46 ankiet dla zadania 1 i 10 ankiet dla zadania 2. W przypadku zadania 1 

rozkład głosów wyglądał następująco: 

Wariant 1: 0 
Wariant 2: 19 
Wariant 3: 1 
Wariant 4: 26 
 

W przypadku zadania 2 rozkład głosów wyglądał następująco: 

Wariant 1: 1 
Wariant 2: 6 
Wariant 3: 3 
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Uwagi szczegółowe zawarte w ankietach wypełnionych za pośrednictwem 
strony internetowej 

1 Zadanie 1 pod warunkiem jeżeli budowa torów odstawczych odbyłaby się bez likwidacji 
działających na terenach usługowo-magazynowych firm i sklepów. W zadaniu 2, warianty 2 i 3 są 
uzupełniające się dla siebie. W pierwszej kolejności realizacja opcji 2, później 3 (tj. w kolejnych 
perspektywach funduszy). 

2 Jakikolwiek wariant zostanie wybrany, torowisko musi być wytłumione, jak na Gagarina. Poprawa 
transportu nie może pogorszyć warunków życia ludzi mieszkających tuż przy nowo planowanych 
torowiskach. 

3 Ewentualnie wariant 3, wariant 2 zdecydowanie odpada-proszę nie zabierać jedynych terenów 
zielonych w tej okolicy bo mieszkańcy stąd się wyprowadzą i zaczną płacić podatki w innej 
gminie. Zróbcie coś dla ludzi, a nie przeciwko naszym poglądom. Chcemy spokoju, terenów do 
rekreacji. Mieszkańcy ulic Buszczyńskich-Niesiołowskiego 

4 Tylko nie wariant 1, z jednej strony budujecie ścieżki dla pieszych i rowerzystów, stawiacie ławki 
wzdłuż Strugi Toruńskiej, a z drugiej strony chcecie ten spokój, wytchnienie od codziennej pracy 
nam zniszczyć. Gdzie tu logika. Stanowcze nie dla wariantu 1. Przeciwstawiamy się -mieszkańcy 
Niesiołowskiego i Buszczyńskich 

5 Torowisko nie powinno stanowić bariery jak w przypadku powstałej trasy na UMK, wydzielone 
torowiska powinny być zielone, tramwaj powinien mieć priorytet, by czas przejazdu tramwajem 
był konkurencyjny. Tory odstawcze to bardzo dobry pomysł, rozważyłbym dodatkowy tor 
odstawczy lub przejście torowe w środkowym odcinku trasy (Szosa Chełmińska/Długa) jako 
awaryjna pętla do obsługi przez tramwaje dwukierunkowe. 

6 Wszędzie priorytet dla tramwaju, bo w obecnym wykonaniu działa to fatalnie. Tramwaje jak 
pociągi powinny mieć zielone dojeżdżając do skrzyżowania, to samochody muszą czekać na 
przejazd, a nie odwrotnie. Wtedy tramwaj będzie konkurencyjny dla samochodu. Drugą kwestią 
jest częstotliwość kursowania, jeśli tramwaj ma być lepszy od auta, to idąc na przystanek nie 
powinienem czekać dłużej niż 7- 9 min. Jak mam czekać 10-15 lub dłużej na tramwaj, to wolę 
jechać samochodem. 

7 Żaden inny przebieg linii w Zadaniu nr 2 niż przez ulice Łyskowskiego i Rydygiera nie ma 
ekonomicznego i logicznego uzasadnienia. 

8 Jeżeli chodzi o zadanie 1 jest mi ono obojętne, ale w przypadku zadania 2 nie widzę w nim w 
ogóle sensu. Ewentualnie wariant 3 jest do przyjęcia, pozostałe warianty zakłócą spokój 
mieszkańców osiedla. Nie wiedzę sensu w połączeniu linii - kiedyś było połączenie i mało kto z 
niego korzystał. 

9 Moim zdaniem za bardzo skupiacie się na tramwajach, które nie będą przyszłością miasta. A 
potrzebują one bardzo dużo ingerencji w istniejąca infrastrukturę i kosztów w rozbudowie 
torowisk. Łatwiej jest puścić więcej ekologicznych autobusów, choćby elektrycznych, które 
mogłyby tak jak tramwaje ładować się na przystankach. Tramwaje budujemy, ponieważ nie stoją 
w korkach i nieraz szybciej można się nimi poruszać, o ile nie stoją za długo na czerwonym 
świetle. Może lepiej zrobić jakąś zieloną falę dla autobusów czy jakieś pierwszeństwo dla nich, 
dzięki czemu przejazd nimi byłyby szybsze niż inwestować w rozbudowę linii tramwajowych. A 
warianty 1 i 2 co do budowy na Rubinkowie są nie do pomyślenia, mimo że niby mają 
przechodzić przez pasy zielone, co niestety pewnie będzie się wiązało z jakąś wycinką i utratą 
terenów zielonych, to będą przebiegać zbyt blisko domów mieszkalnych. Co do budowy linii na 
JAR nie mam zdania, bo nie znam tamtych terenów. 

10 TRAMWAJ - RUBINKOWO: WARIANT 2 i 3 ZMIENIONY - biegnący od: C. Skłodowskiej/nr 2 do pętli 
OLIMPIJSKA/nr 1 ulicami: - BUKOWA/na południe - NIESIOŁOWSKIEGO/po skraju!!! Rubinkowa II, 
- DZIEWULSKIEGO/końcówka - przechodzi na prawą stronę Szosy Lubickiej - po prawej stronie 
SZ.LUBICKIEJ/kierunek Lubicz do Olimpijskiej - OLIMPIJSKĄ do pętli Olimpijska 
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11 Między targowiskiem a wieżowcem przy Działowskiego zgotujecie ludziom totalne getto 
psychiczne. Obniżycie jakość życia torunian oraz wartość mieszkań w tym rejonie. Między 
Działowskiego 6 a płotem targowiska jest bardzo wąsko. Jak mają się tu zmieścić dwa tory 
tramwajowe, przecież to jawne morderstwo dla mieszkańców. Lepiej obrać wariant nr 3 i 
skomunikować nowe osiedla mieszkaniowe ze starówką czy częścią bydgoskiego przedmieścia. 
Wystarczy zmienić dziś rozkłady kilku autobusów jadących na Rubinkowo i będzie naprawdę 
dobrze. To co na przełomie kilku lat zrobiono z rozkładem jazdy woła o pomstę do nieba. W tym 
samym czasie na zatokę przestankową wjeżdżają 3 autobusy. Sensu żadnego w tym nie ma, 
jedynie taki, żeby teraz pokazać ślepym ludziom, że tramwaj potrzebny. 

12 Jeżeli tory mają biec przy Działowskiego, to lepiej żeby były między pocztą a targowiskiem. Pan 
Kowallek twierdzi, że tam jest ciepłociąg, który uniemożliwia budowę torowiska. Przy takiej 
inwestycji można go przebudować tak, żeby torowisko można było spokojnie tam pobudować. 
Dlaczego dzisiejsi urzędnicy są tak zdeterminowani, żeby zniszczyć mieszkańcom życie. Czy Toruń 
jest jeszcze miastem o prawach szanujących mieszkańców czy gettem pod batutą towarzysza 
gospodarza. 

13 Dlaczego na tej stronie wariant 3 zadania nr 2 jest opisany pomniejszoną czcionką. Czy prezydent 
już zdecydował bez konsultacji gdzie zatruje życie mieszkańcom a na konsultacjach ich tylko o 
tym powiadomi? Dlaczego po raz kolejny tak słabo przygotowano mapki na nich nie wydać 
dokładnie gdzie przebiega wariant 1 i 2. Niech ludzie wiedzą, że wariant 1 i 2 będzie przebiegał 
10m od wieżowca przy Działowskiego 6. Czyżby takie amotorskie wykonanie mapek było celowe, 
żeby nam ludziom wpoić teorię z urzędu - Ty mieszkańcu nie masz nic do gadania!!!!!!!!! 

14 Dlaczego tramwaj konsultacyjny będzie 14 kwietnia, a nie po 15 kwietnia, czyli po dniu 
konsultacji dla tego wariantu. Jak zwykle pracownicy urzędu nagadają ludziom jadącym do pracy, 
jaki to tramwaj potrzebny, ale nie przedstawią, że będzie szedł 5m od bloku mieszkalnego i 
targowiska. Na drugi dzień odbędą się konsultacje w IX LO i tam już ludzie nie przyjdą bo 
powiedzą, że im wczoraj ładnie do głów nakładli, że będzie tramwaj. 

15 Przedłużenie torowiska od skrzyżowania z Lubicką i Ślaskiego dalej Lubicką aż do Carrefoura lub 
w prawo do Szpitala Dziecięcego. Od Carrefoura połączenie do Skłodowskiej i do istniejącego 
torowiska. Przy wariancie 1 i 2 kto będzie tutaj jeździł tym tramwajem. Skarpa ma swoje 
targowisko i tu nikt nie przyjedzie kupić warzyw nie wysiadając z tramwaju... 

16 Wariant 2 w zadaniu " Zadanie 1. Budowy linii tramwajowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
prowadzącej do osiedla JAR" pozwala dodatkowo na skomunikowanie z linią tramwajową osiedli 
Wrzosy oraz działki Józefa. Pozostałe warianty powodują wprowadzenie linii tramwajowych na 
ulice, gdzie biorąc pod uwagę aktualny przebieg ścieżek rowerowych, pasów zieleni , chodników 
brakować będzie miejsca na bezpieczne umieszczenie linii tramwajowych. 

17 Proszę o uruchomienie nowych linii tramwajowych w związku z budową torów na JAR i przez 
Rubinkowo!!! Rubinkowo połączyć tak, by tramwaj jechał z olimpijskiej oraz i z Motoareny przez 
wariant 2 na Skłodowską Curie/Wschodnią. i jeszcze. żeby tramwaj z Olimpijskiej jechał przez 
wariant 2. 

18 JAR wariant4 RUBINKOWO wariant 2 najlepsze 

19 Wariant 2 na Rubinkowie może mieć dobre korzyści dużo osób będzie wtedy tramwajem jeździć 
polecam 

20 Rubinkowo połączcie linie nr 2 z 1 

21 Sądzę, iż w role Rubinkowa wchodzi wariant 2,  jeśli będzie nowy nr tramwaju jeździ tak z 
Motoareny/uniwersytetu przez Rubinkowo na Olimpijską 

22 Jestem niepełnosprawnym mężczyzną, najlepiej czuję się w niskopodłogowych tramwajach, 
mieszkam przy ulicy Łyskowskiego koło Paluszka na Rubinkowie 1. Niestety nie ma tam tramwaju 
ani torów, zróbcie wariant 2 bardzo proszę! 
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23 Od placu SYBIRAKÓW obok Manhattanu, ale go zostawcie w spokoju, tory zróbcie na pobliskim 
parkingu dalej na ŁYSKOWSKIEGO 

24 Od pl. Sybiraków przez Łyskowskiego do Wschodniej/Curie Skłodowskiej. I zajezdnia nowa na 
Olimpijskiej!!!!!! 

25 Obstawiam że najlepszym wariantem trasy na Rubinkowie jest wariant nr 2, łączy całe 
Rubinkowo z tramwajem, a tego nam mieszkańcom trzeba. Pozdrawiam Darek! 

26 Zadanie 2. Tylko Wariant 3 obejmie swoim oddziaływaniem rosnące zapotrzebowanie osiedla 
Grębocin Bielawy. 

27 Wariant drugi w zadaniu drugim na pewno przyczyni się do zwiększenia liczby pasażerów. 

28 Zadanie1. Dla mnie to 2 warianty nie 4  
Zadanie 2. Jedynie 3 ma sens w perspektywie rozbudowy sieci tramwajowej 

29 Poprowadzenie trasy tramwajowej w stronę osiedla JAR jak najdłużej ul. Szosa Chełmińska 
pozwoli w przyszłości przedłużyć linie tramwajowe bardziej na północ. Skrzyżowanie Długa/Szosa 
Chełmińska wymaga specjalnego rozwiązania (może małe rondo?) - aktualnie samochody 
skręcające z ul. Długiej w stronę TŚP mają małe okienko, gdy z obu stron nic nie jedzie w 
godzinach szczytu. Skręcający tramwaj dodatkowo to utrudni. Trasa tramwaju ul. Polną pozwoli 
na szybszy dojazd - wydaje się, że będzie mniej przystanków. 

30 Szczególnie istotne jest, aby powiązać trasę tramwajową na Chełmińskiej z Uniwersytetem. 

31 Zadanie 2 .Wariant 3 - Uzasadnienie: Na ul. Skłodowskiej postało dużo firm, a połączenia z bardzo 
dużym osiedlem Na skarpie nie ma. 

32 Moim zdaniem tramwaj do JAR-u mógłby być kontynuacją linii nr 4 i np. nowej linii nr 6. Linia 
biegłaby przez Szosę Okrężną i Polną. Tramwaje skręcałyby w ulicę Legionów i dojeżdżały do pętli 
JAR. Gdyby wystarczyło funduszy, to mogłyby być warianty przez ulicę 4-puku Lotniczego na 
Lotnisko. Z proponowanych wariantów wybrałem 2, bo moim zdaniem będzie to najlepiej 
wyglądało. Co do projektu na osiedlu Rubinkowo, to mogłaby być przywrócona trasa dawnej linii 
4, czyli ulicą Wschodnią. Dziękuję za odczytanie. PS. Najlepsza byłaby linia na Podgórz przez most 
E. Zawackiej. 

33 Proszę o rozważenie możliwości przemieszczania się z Szosy Chełmińskiej (Żwirki i Wigury) do 
centrum miasta oraz na Rubinkowo linią tramwajową. To ułatwi codzienne życie oraz zmniejszy 
ścisk w autobusach.  

34 Przydałby się nam na Rubinkowie tutaj tramwaj 
 

35 Moim zdaniem w/w warianty najlepiej spełnią oczekiwania i będą bardzo popularne :-) 
 

36 A może byście tak w końcu pomyśleli jeszcze o mieszkańcach ulic Zbożowej, Owsianej i 
Brzoskwiniowej? Tutaj też są nowe osiedla. 

37 Gdyby były wykonane dwa warianty to byłoby super, jeśli jeden to zdecydowanie wariant nr 2. 

38 Dzień dobry, w ramach konsultacji społecznych chciałabym wypowiedzieć się na temat projektu 
linii tramwajowej łączącej obecne linie nr 1 i 2. Opowiadam się za wariantem 3, z kilku względów: 
1. Mieszkańcy okolic Dziewulskiego, Działowskiego i Buszczyńskich mają to szczęście, że dzieci 
mają jeszcze gdzie pograć w piłkę, a i oni, spokojnie, całymi rodzinami mogą pospacerować 
wzdłuż Strugi podglądając resztki natury bażanty, ptasie gniada, kaczki i roślinność, jakie jeszcze 
w mieście i tym zatłoczonym blokowisku można podziwiać (polecam sprawdzić, jaki tłok panuje 
tam w wolny, słoneczny dzień – tak jak było tam dziś na przykład). Linia tramwajowa w takim 
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miejscu oznacza, że nie będzie już gdzie spokojnie pospacerować, nie mówiąc o tym, że zniknie 
ostatni rejon w tych okolicach, gdzie można dziecko puścić na spacer bez obawy, że pod coś 
wpadnie ( a takiego luksusu nie mają dzieci nawet pod samym blokiem wychodząc z klatek 
schodowych niemal wprost na jadące auto!!!!). To ostatnie miejsce gdzie tu jest zielono!! Wybór 
tego miejsca to katastrofa, nie mam pojęcia, na ile mało wyobraźni mógł mieć ktoś, kto to 
zaproponował. Proszę się wstydzić, pomysłodawco!! 2. W okolicach ulicy Działowskiego i 
Dziewulskiego, czy Łyskowskiego, wcale nie jest tak daleko do linii nr 1 , i kto chce dostać się 
gdzieś tramwajem, nie musi iść nie wiadomo gdzie i jak długo. Tak samo całkiem niedaleko jest 
do pętli “dwójki”. Nie widzę zasadności połączenia tych linii w takim miejscu! 3. Dla wielu 
mieszkańców najważniejszy argument – za umiejscowieniem linii w wariancie nr 3 – to 
połączenie sprawiłoby, że do wielu firm powstałych “po Elanie”, dałoby się wreszcie sensownie 
dojechać!! a i łącząc to z linią przy Olimpijskiej – praktycznie jeszcze dojechać do centrum 
handlowego Bielawy, jak i na Skarpę. I to jadąc z kierunku “dwójki”. To rozwiązanie jest najlepsze 
ze względów strategicznych i biznesowych. Wiele osób kombinuje i musi kombinować, jak dostać 
się do pracy w te okolice, a pracuje tam naprawdę wiele osób !!! Wiele firm byłoby też lepiej 
dostępnych dla osób nie posiadających aut osobowych, które nie musiałyby czekać kilkadziesiąt 
minut na jakiś autobus (teraz dojechać tam to koszmar dla osoby niezmotoryzowanej, w czasach, 
gdzie liczy się oszczędność czasu !!). Bardzo proszę o wzięcie pod uwagę mojego głosu, który jest 
nie tylko moim głosem, ale też głosem moich bliskich i sąsiadów, a także osób, które pracują w 
rejonie trasy planowanej jako “wariant trzeci” i bardzo ucieszą się z możliwości takiego jak 
“wariant trzeci” rozwiązania. Pozdrawiam i życzę rozsądku i “chłodnej głowy” przy 
podejmowaniu decyzji. 

39 Przy wariancie 2 na Rubinkowie można by było doprowadzić odnogę linii do ul. Niesiołowskiego 
zakończonego pętlą tak, by na wypadek awarii lub prac torowych tramwaje mogłyby kursować na 
skróconej trasie  oraz jako dodatkowe polaczenie tej części Rubinkowa. 
 

40 Myślę, że rozbudowywanie tramwaju tylko po jednej stronie Torunia jest krzywdzące dla 
mieszkańców zza mostu, bowiem dzisiejsze technologie są bardzo innowacyjne i pozwalają bez 
znacznego nakładu finansowego przeprowadzić linię przez "stary" most. Inwestycja tramwajowa 
oraz przebudowa mostu mogłyby zostać połączone (co spowodowałoby mniej utrudnień ruchu) i 
dzięki temu mieszkańcy lewobrzeża i prawobrzeża zostaliby skomunikowani tramwajem, a 
przede wszystkim bez zatorów i korków mieszkańcy wschodniej części miasta i osiedla JAR 
otrzymaliby bezpośrednie połączenie tramwajowe z Toruniem Głównym, gdzie kończyłaby się 
trasa. Według mnie bardziej potrzeba byłaby linia do Dworca Głównego aniżeli przez Rubinkowo. 

41 Warto rozważyć jakieś ciekawe rozwiązania estetyczne drobnej architektury na przystankach, by 
każdy się wyróżniał. Warto pomyśleć o urozmaiceniu oferty biletowej (bilety 
czasowe/przesiadkowe itp), która mogłaby uprościć sieć autobusową. Proponuję przyjrzeć się 
przykładom miast takich jak Karlsruhe, Metz (ciekawy podział na różne rodzaje linii 
autobusowych), Heidelberg (naprawdę podobne charakterem miasto do Torunia) itp. Niezależnie 
od budowy tramwaju, przydatne są (czytelne) schematy sieci komunikacji publicznej.  

42 Nie róbcie wbrew mieszkańcom wariantu 1 , gdyż są to jedyne tereny zielone w tej okolicy. 
Ludzie po pracy chcą odpocząć na łonie natury, a dzieci chcą się bawić w bezpiecznym i cichym 
rejonie. Tu ma się rozwijać rekreacja, a nie hałas pod oknami. Mieszkańcy Niesiołowskiego i 
Buszczyńskich 

43 Co się tyczy zadania 2, należy budować linię tramwajową obsługującą przede wszystkim osiedla 
mieszkaniowe, a nie łąki, pola i ogródki działkowe, co zakłada wariant 3. Proszę zwrócić uwagę na 
frekwencję, jaka jest w tramwajach 2 i 3 poza szczytem na odcinku Wschodnia-Elana. Po co 
przedłużać tory w tę stronę, okrążając całe osiedle daleko od domów i szkół? Skupić się trzeba na 
możliwie krótkim odcinku łączącym istniejące równolegle linie tramwajowe, a przy okazji 
obsługującym ZALUDNIONE tereny. 
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44 Nie raz byłem w Warszawie i tam najszybciej jeżdżą tramwaje na wydzielonych torowiskach. I 
odwrotnie, w Bydgoszczy jest dużo wspólnych "jezdnio-torowisk" i wystarczy jeden byle jak 
zaparkowany samochód albo śmieciarka, żeby zablokować lub tylko spowolnić kilka linii 
tramwajowych. 

45 A propos budowy linii do osiedla JAR - puśćcie ją przez ulicę Polną, nie ma tam w bezpośrednim 
sąsiedztwie bloków mieszkalnych oraz domów, są w znacznej odległości od ulicy, 
przeprowadzenie tej linii przez ulicę Długą to zakłócenie spokoju osób mieszkających w domach 
od razu przy ulicy oraz pobliskich bloków. 

46 Uważam, że w przypadku zadania 2 warianty 2 i 3 powinny być wykonane choć w pierwszej 
kolejności należy wykonać wariant 2 jako obsługujący największą liczbę mieszkańców, a dopiero 
po wykonaniu wariantu 2 należy rozważyć jak najszybsze wykonanie wariantu 3. 

47 Dzień dobry, rozbudowa sieci tramwajowej do osiedla JAR będzie jak najbardziej pożyteczna. Nie 
rozumiem jednak, w jakim celu łączyć linie 2 oraz 1? Co jest szczegółowym celem 
komunikacyjnym? Idea łączenia dwóch linii, które biegną przez część miasta równolegle, a 
najdalsze położenie od siebie w linii prostej to 1,5 km nie ma najmniejszego sensu, chyba że 
chodzi o wydatkowanie pieniędzy podatników. Łączenie tych linii można było przeprowadzić, 
dożo mniejszym kosztem i z mniejszymi utrudnieniami, podczas rozbudowy ulic Skłodowskiej-
Curie i Olimpijskiej. Osobiście nie widzę potrzeby komunikacyjnej na poziomie tramwajów. 
Owszem jest sens połączeń komunikacyjnych od ul. Olimpijskiej, przez Skłodowskiej, Polną i 
Mazowiecką aż po osiedle JAR, a nawet dalej, by nie jeździć przez centrum miasta, ale to można 
załatwić tanim kosztem i bez utrudnień wprowadzając komunikację autobusową. Wschodnia 
cześć miasta jest w tym ciągu słabo, wręcz w ogóle nie skomunikowana i faktycznie takie 
połączenie byłoby przydatne, ale budowa łącza równoległych sieci tramwajowych jest bez sensu. 

48 Tramwaj jest ostatnią rzeczą, której potrzeba na ulicy Łyskowskiego, lepiej zwiększyć 
częstotliwość jazdy autobusu nr 15. 

49 Wariant 2 zapewni najlepszą obsługę dzielnicy Rubinkowo - dzięki przebiegowi linii tramwajowej 
w tym wariancie, tramwaje spełnią należycie swoją główną rolę - obsługę głównych ciągów 
komunikacyjnych na tym osiedlu. 

50 Należałoby zaplanować realizację zadań w taki sposób, aby za jednym remontem zyskać jak 
najwięcej korzyści (np. zrealizować inne planowane w krótkim czasie w tej lokalizacji inwestycje). 
Uważam, że należałoby przemyśleć poszerzenie komunikacji tramwajowej także poza granice 
administracyjne Torunia oraz skomunikowanie przystanków, tak aby była możliwość przesiadki 
oraz usprawnić komunikację tramwajową. Np. stawiać przystanki w ten sposób, by tramwaj nie 
stawał na krótkim dystansie dwa razy- na przystanku i światłach. 

51 Uwagi do budowy linii tramwajowej na Rubinkowie: Nowe torowisko planują Państwo w zbyt 
bliskiej odległości od wieżowców przy ul. Działowskiego. Zwłaszcza blok przy ul. Działowskiego 6 
odczuje negatywny wpływ tej inwestycji. Państwa propozycja to 10-15 m od wieżowca, 
wielokrotnie na spotkaniach i w pismach do Urzędu Miasta mieszkańcy protestowali, że ta 
odległość jest nie do przyjęcia i nikt z lokatorów się na to nie godzi. W obecnie obowiązującym 
mpzp (Uchwała nr 132/07 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 2 sierpnia 2007) paragraf 5 ust. 6 
"CYTUJĘ" "parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: a) szerokość w liniach 
rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu, b) ulica o przekroju dwujezdniowym (2x2), c) 
chodniki, d) ścieżka rowerowa, e) przystanki komunikacji zbiorowej, f) zieleń przydrożna, g) 
torowisko tramwajowe;" Nie ma tu mowy o pozostawieniu targowiska Manhattan. W ww 
uchwale nie ma mowy o zarezerwowaniu terenu pod USŁUGI w postaci targowiska, Manhattan 
powinien być zlikwidowany. Zlokalizowanie torowiska pomiędzy targowiskiem a blokiem na ul. 
Działowskiego 6 jest niedopuszczalne. Mieszkańcy ul. Działowskiego 6 boją się o swoje 
bezpieczeństwo, ponieważ ta inwestycja grozi katastrofą budowlaną jak i niebezpieczeństwem 
drogowym. Już w obecnej chwili auta klientów Manhattanu zajmują miejsca postojowe dla 
mieszkańców, jeżdżą po chodnikach pod samymi klatkami, co stwarza niebezpieczeństwo 
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potrącenia pieszych a zwłaszcza dzieci! Pan Prezydent zapewniał, że przybędzie więcej miejsc 
parkingowych dla mieszkańców, a Państwa inwestycja wręcz te miejsca zabiera, ponieważ 
torowisko ma biec po istniejącym parkingu wzdłuż Manhattanu i ul. Działowskiego w związku z 
powyższym, gdzie my mamy pozostawiać nasze auta? Nie godzimy się również na likwidację 
istniejącego parkingu strzeżonego na ul. Działowskiego, który obecnie zapewnia jedyne pewne 
miejsce parkingowe. Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę, że obecnie służby ratunkowe 
(pogotowie, policja, a zwłaszcza straż pożarna) mają problem, żeby dostać się do wieżowców na 
ul. Działowskiego. Jedyna droga dojazdowa do tej części osiedla to właśnie ul. Działowskiego, nie 
godzimy się na jej likwidację!!! PROSZĘ ZACZĄĆ SŁUCHAĆ APELU MIESZKAŃCÓW I NIE 
REALIZOWAĆ WARIANTU 1 I 2, GODZIMY SIĘ NA WARIANT 3. 

52 Wydaje się, że wariant 2 do jaru w planach będzie najwygodniejszy, bo odcinek od długiej do 
polnej dopiero będzie modernizowany a na polnej łatwo może przejść przez teren byłej jednostki 
wojskowej gdzie zapewne też powstanie osiedle które mogłoby korzystać z tramwaju. 
Dodatkowo może w przyszłości można by było stworzyć pętlę dookoła wrzosów. Ten wariant ma 
najmniej dodatkowych skrzyżowań i będzie bardziej bezpieczny. 

53 Tylko wariant nr 3 . Wariant 1 i 2 nie przeniesie dużego potoku pasażerów. Wszyscy, którzy 
dojeżdżają na targowisko jadą linią nr 1 i 5 i wysiadają na Lubickiej. Po rozmowie z nimi nie widzą 
potrzeby wysiadania na Działowskiego. Do Citomedu wystarczy zmienić rozkład jednego 
autobusu oraz wybudować wariant 3 z połączeniem do Olimpijskiej. 

54 Jestem przeciwny rozwiązaniu odcinka od Ronda Czadcy do ul. Polnej po zachodniej stronie ze 
względu na i tak już niewystarczającą przestrzeń parkingową dla mieszkańców bloków 165 - 171. 
Rozwiązanie z torami po stronie wschodniej wydaje się najsensowniejsze (brak konieczności 
zawracania, by zaparkować jadąc od strony południowej). Torowisko wspólne z jezdnią wzdłuż 
ulicy Długiej ma tę dużą zaletę, że nie zmniejsza powierzchni terenów zielonych, a ulica ta nie jest 
na tyle ruchliwa, by było to uciążliwe dla samochodów. Na odcinku Szosy Chełmińskiej od NOT do 
ul. Dekerta, ze względu na otoczenie (rynek od zachodu oraz urzędy i firmy od zachodu) za 
racjonalne uważam jedynie lokalizacje torowiska pośrodku jezdni bądź od wschodu. Być może 
lepsza byłaby ta druga ze względu na dogodniejszą lokalizację ew. przystanku w okolicy ul. 
Dekerta. Wschodnia część miasta jest mi bardziej odległa zatem w wyborze wariantu 3 nie 
uwzględniłem czynników lokalnych. Głównym powodem, dla którego wybrałem ten wariant jest 
możliwość lepszego skomunikowania Bielaw i Grębocina. Artur W 

55 Jestem za wariantem nr 3. Dzięki niemu będzie można dostać się do wielu firm, które są na 
terenie Elany. Plus do Makro, w którym sporo osób pracuje. Dalej mamy też Carrefoura i kolejne 
CH w nim. I znów sporo osób tam pracuje i robi zakupy. Bez sensu uważam jest puszczanie 
tramwaju w osiedle - dobrze sprawdzają się autobusy w tej części miasta. Jeszcze co do wariantu 
3. Stawiam, że ten rejon będzie się rozwijał, wiec firm czy domów będzie tam przybywać... 
 

56 Wariant trzeci jest najlepszy. Na rubinkowo jeżdżą autobusy, a na Skłodowskiej od pętli Elany do 
makro i dalej nic nie jeździ. Chociaż nie ma tam budynków mieszkalnych, ale jest wiele zakładów 
pracy, a nie każdy ma samochód. 

57 Niech idzie przez Rubinkowo, ale niech to nie będzie 10m od budynku, gdzie jest środek osiedla i 
ludzie chodzą do pobliskich punktów usługowych jak poczta, przychodnia czy chociażby sklep. 
Tramwaj w wariancie A i B przechodzi przez wąski pas przy targowisku i wieżowcu przy 
Działowskiego 6 i tutaj jest bardzo sporna sprawa, żeby przez tak mocno zasiedlony i uczęszczany 
punkt jechał tramwaj, gdzie chodzących ludzi jest sporo. Tory tutaj naprawdę zabiorą dużo z życia 
ludzi .... 

58 Popieram Wariant 3 . Będzie bodźcem do rozwoju tej części miasta. Wystarczy rzucić okiem na 
ogromny ruch samochodowy ulicą C. Skłodowskiej. Część z tych kierowców pojedzie tramwajami. 
Autobusy na Bielawy i Grębocin kręcą po Rubinkowie przedłużając czas podróży. Linia C daje 
szansę na rozbudowę w kierunku Grębocina i Lubicza. Jest również poszukiwanym przez Pana 
Dyrektora łącznikiem tramwajowym.  
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59 Przecież przy Działowskiego 6 jest tylko wąski pas dojazdowy na tę część osiedla. Jak tutaj mają 
iść tory, to mieszkańcy nie będą mieli dojazdu do pobliskich bloków. Tu mieszka dużo ludzi 
starszych, ani pogotowie ani straż nie dojedzie, jak odetną ten dojazd. Panie prezydencie, 
dlaczego nie myślicie o ludziach. 

60 Tyko wariant 3. Dlaczego o Grębocinie nikt nie myśli. Czy tutaj mieszkają gorsi torunianie, że nie 
można im wybudować linii tramwajowej? 

61 Dlaczego nie myśli się o przedłużeniu torowiska od skrzyżowania Ślaskiego z Lubicką, dalej 
Lubicką aż do Carrefoura i na Grębocin czy dalej w Skłodowską? Miejsce jest potok pasażerów 
ogromny do zabrania. 

62 Optuję za wariantem 3 prowadzącym przez rozległe tereny przemysłowo-  handlowe ku 
zapomnianym, ale rozwojowym dzielnicom Bielawy i Olsztyńska. Także za linią na Jar, gdzie będę 
mieszkał i toruńskie VIP - y. Za torami do Imperium Ojca Rydzyka; za torami przez most na 
Podgórz i dalej; za robieniem tramwajowego ścisku na Rubinkowie. Bez wariantu 1 i 2. 

63 Dziwne, że w czasach gdy Elana i Metalchem tętniły życiem jedna linia tramwajowa nr 2 
wystarczyła! Teraz gdy po tych zakładach pozostały szczątki, a ludzie mają własne samochody, 
miasto na siłę chce rozbudowywać linie tramwajowe biegnące środkiem osiedla albo kosztem 
terenów zielonych. Jestem ciekawa-ta garstka zwolenników ile razy będzie korzystała z 
tramwaju? Miasto ma inne wydatki-niech się weźmie w końcu za remonty dróg-Turystyczna i 
Kolankowskiego przypominają ser szwajcarski:( 

64 Na wschodzie miasta istnieje niedokończona linia tramwajowa nr 2, której budowę przerwano w 
połowie. Nadszedł czas, żeby ją dokończyć. Widzimy potoki samochodów w tamtej stronie. Tętni 
tam życie gospodarcze, istnieją liczne zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, dwa duże osiedla 
mieszkaniowe i ogromny szmat ziemi do zagospodarowania. Ludzie, którzy nie mają 
samochodów tłoczą się w autobusach miejskich wydłużoną trasą przez Rubinkowo i Skarpę. 

65 Dlaczego władze miasta myślą tak prostolinijnie. Wariant 1 i 2 kompletnie nie ma sensu. Po 
pierwsze rozbija niepotrzebnie osiedle, a dalej nikogo nie zabierze. Wariant 3 jest bardzo 
rozwojowy. Pobudujcie wariant 3, a potem ściągajcie inwestorów w  ten region np. 
mieszkaniowych i usługowych. W ten sposób to wszystko ma sens w 100%. 

66 Można było połączyć obie linie w dotychczasowym przebiegu w ulicy Wschodniej przy okazji 
budowy nowego mostu - byłoby taniej i szybciej. 

67 Zad 4. Wariant 3 

68 Wariant 1 i 2 we wschodniej części nie spełni swojej funkcji, obszary, przez które przebiega linia 
w tych wariantach obecnie są doskonale skomunikowane z pozostałymi częściami miasta, nie 
widzę uzasadnienia dla wydawania pieniędzy, aby jeszcze bardziej je skomunikować. 

69 Warto rozważyć udostepnienie torowisk dla pojazdów ratunkowych, a może i autobusów. 

70 Jedynie wariant 2 zadania 2 ma sens ze względów funkcjonalnych, bo zapewnia największe 
napełnienia. Mieszkańcy największej części osiedla będą mieli zapewniony dostęp do tramwaju. 
Zadanie 1 najlepiej zrobić według wariantu 4, bo tramwaj koliduje w nim w najmniejszym stopniu 
z zabudową. Odsunięcie od zabudowy ogranicza problem związany z hałasem, którego wielu 
mieszkańców się boi. 

71 Zadanie 1: Wariant 2 jest najmniej zasadny, ponieważ linia na znacznej długości biegłaby przez 
tereny niezamieszkane. Ponadto potok ludzi nieuwzględniony w pozostałych wariantach (tj. 
pomiędzy Polną i Długą), może być obsługiwany przez komunikację autobusową, która i tak 
będzie kursowała ta trasą z Wrzosów.  
Zadanie 2: Na dzień dzisiejszy brak spięcia ulicy Skłodowskiej -Curie z rejonem od Lubickiej do 
Skarpy. Wariant 1 najszybciej łączy oba rejony z ulicą C-S, pozwala dojechać do centrum 
Rubinkowa, zapewnia najszybsze połączenie Rubinkowa z centrum miasta, przebiega przez 
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tereny zamieszkane, co pozwoli obsługiwać znaczne potoki pasażerów, zmniejszy ruch 
autobusów, jest najkrótszy (a więc być może najtańszy). 

72 Uwagi do zadania nr 2: Najlepiej jakby powstał wariant 1, a w niedługim czasie wariant 3. Można 
byłoby stworzyć nową linie tramwajową, która swoim przebiegiem obejmowała wariant 1,3 oraz 
sieć tramwajową na osiedlu Na skarpie, powstałaby tzw. pętelka. Byłoby to idealne rozwiązanie 
dla osób pracujących na terenach Elany i okolic, w tym dla mnie ;) Niestety linia nr 16 nie spełnia 
moich oczekiwań.  

73 Proponowałbym rozważenie jeszcze innego wariantu trasy dla zadania nr 2. Projektowana linia 
tramwajowa stanowiłaby kompromis pomiędzy wariantem 1 i 2 oraz 3: - Torowisko na 
przedmiotowym odcinku brałoby swój początek na pętli ,,Olimpijskiej” w rejonie skrzyżowania ul. 
Olimpijskiej z ul. Konstytucji 3 Maja (jak w wariancie 3). Następnie projektowane, wydzielone 
torowisko biegłoby po zachodniej stronie ul. Olimpijskiej do skrzyżowania z ul. Olsztyńską. 
Następnie projektowane, wydzielone torowisko biegłoby po północnej stronie ul. Olsztyńskiej do 
skrzyżowania z ul. Szosa Lubicka. Następnie projektowane, wydzielone torowisko biegłoby po 
północnej stronie ul. Szosa Lubicka do skrzyżowania z ul. Dziewulskiego. Następnie projektowane  
torowisko biegłoby po wschodniej stronie ul. Dziewulskiego oraz Niesiołowskiego, by następnie 
płynnie przejść w istniejące tereny zielone i rekreacyjne zlokalizowane wzdłuż ul. Niesiołowskiego 
i Buszczyńskich (pomiędzy Strugą Toruńską/planowaną Trasą Średnicową a osiedlem Rubinkowo) 
aż do pętli na ul. Wschodniej. W rejonie ul. Wschodniej projektowaną linię tramwajową 
dowiązano do projektu koncepcyjnego Trasy Wschodniej (jak dla wariantu 2). Zalety takiego 
rozwiązania: 1. połączenie osiedla Bielawy z siecią tramwajową 2. ograniczenie uciążliwości 
tramwaju dla mieszkańców osiedla Rubinkowo w stosunku do wariantów 1 i 2 - linia biegnie po 
północnym skraju osiedla w pobliżu projektowanej Trasy Średnicowej 3. Przy takim usytuowaniu 
linii wygodny dostęp do niej mieszkańców Rubinkowa będzie zachowany - środek osi osiedla (np. 
rejon "kwadratu" na Rubinkowie 1) będzie oddalony od linii tramwajowej na ulicy Szosa Lubicka i 
nowej linii po północnej stronie osiedla o ok. 500-600 m.  

74 Centrum Rubinkowa jest bardzo dobrze skomunikowane, nie ma potrzeby tworzenia linii 
tramwajowej, natomiast warto byłoby połączyć osiedle Bielawy z resztą miasta. 

75 Środek Rubinkowa jest już dobrze skomunikowany. Jest dużo szkół dołożenie linii tramwajowej 
pogorszy bezpieczeństwo dzieci samodzielnie dochodzących do szkoły. 

76 Nie ma potrzeby budowania linii przez Rubinkowo, potrzebna jest ona mieszkańcom Bielaw! 

77 Nie jest potrzebny tramwaj przez środek Rubinkowa. 

78 Bielawy potrzebują linii tramwajowej. 

79 Wariant 1 i 2 będzie bardzo uciążliwy dla mieszkańców ulicy Działowskiego. Pozbawi ich wielu 
miejsc parkingowych, których i tak brakuje, zwiększy hałas i spowoduje obawy o bezpieczeństwo 
dzieci. 

80 Wariant 2 kompletnie zablokuje osiedle i jest to fatalny pomysł!!!! 

81 Proponuję przedłużyć trasę ul. Szosa Chełmińska do ul. Fasolowej i ul. Fasolową na osiedle JAR. 

82 Tylko warianty przez ul. Długą na JAR i ul. Rydygiera na Rubinkowie zapewniają opłacalność tym 
inwestycjom. Reszta jest bez sensu. Ludzie którzy twierdzą, że tramwaj zabiera zielone tereny 
pod oknami, niech zwrócą uwagę, że już w tej chwili pod blokami buduje się miejsca parkingowe 
gdzie tylko się da! Kosztem zieleńców, placów zabaw itp. Pozdrawiam świadomych miłośników 
komunikacji miejskiej. 
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83 Jako mieszkaniec Chełmińskiego Przedmieścia uważam, iż wariant 1 lub 4 jest najbardziej 
optymalny. Jeżeli chodzi o Rubinkowo, to według mnie wariant 2 najbardziej potrzebny. 

84 Tramwaj zwiększy i tak już uciążliwy ruch uliczny ma ulicy Długiej. Ulica Długa posiada 
wystarczającą komunikację miejską w połączeniu z równoległą ul. Żwirki i Wigury, czego brakuje 
na ul. Polnej. 

85 Trasa do Jaru mogłaby przebiegać przez Polną, nie przez Długą - tam jeździ autobus 34, przez 
Polną, gdzie chyba i tak będą planowane nowe osiedla (na terenie po jednostce? - jest na 
sprzedaż), a także za dworcem północnym będzie to z pewnością korzystne. Choć jak sądzę 
większość osób z Koniuchów zagłosuje dla własnej wygody na wariant 1,2,4 (są dwa warianty, o 
co chodzi z tymi numerami?) Dla osób mieszkających w zachodniej części Wrzosów również - z 
Polnej jest już bliżej; można też będzie po prostu przesiąść się w autobus (zwykle mocno 
zatłoczone linie 27). Fajnie będzie odetchnąć w tramwaju (liczę na Swingi) :) Poza tym, wariant 
drugi zakłada więcej niezależnych, projektowanych poza jezdnią na własnym torowisku tras, więc 
jest to chyba z korzyścią dla szybkości jazdy i niestania w korkach. Dla Rubinkowa należałoby 
chyba zrealizować wszystkie trzy warianty :) 

86 A Wrzosy? 

87 W zadaniu drugim. Wariant 1 powoduje likwidację targowiska, co jest negatywne. Wariant 2 jest 
najgorszy, bo powoduje likwidację targowiska i wciśnięcie linii tramwajowej w ulice osiedlowe, 
które nie były do tego projektowane, co będzie powodować utrudnienia dla kierowców, 
pieszych, zmniejszenie zieleni i dodatkowy hałas dla mieszkańców. Poza tym osiedle jest w 
sposób wystarczający skomunikowane za pomocą autobusów. Najmniej kłopotliwy jest wariant 
trzeci. 

88 Zadanie 1: Warianty 1,3,4 są identyczne, wiec nie ma z czego wybierać. Brakuje wariantu, w 
którym tramwaj byłby skierowany od Placu NOT, przez Grudziądzką i Legionów. Przy realizacji 
jednego z wariantów 1,2,3,4 proponuję przewidzieć możliwość zbudowania linii tramwajowej 
przez ulice Bema, aby połączyć z linią tramwajową na Uniwersytet czy Motoarene - przewidzieć 
możliwość zbudowania linii tramwajowej przez ulicę Podgórną, aby uzyskać połączenie z ul. 
Kościuszki. Zadanie 2: wszystkie warianty powinny zostać zrealizowane, to uczyni sieć bardziej 
sensowną. Brakuje kolejnego zadania: Zadanie 3. Budowa sieci tramwajowej łączącej 
Uniwersytet z Jarem, która powinna połączyć się na placu Frelichowskiego z linią uniwersytecką i 
przebiegać ulicą Józefa (podobnie jak przebiega linia ulicą Sienkiewicza), a następnie połączyć się 
linią na Jar na ulicy Długiej. Ponadto: Aby trochę jeszcze dopełnić tramwajowy Toruń, to 
proponuję o wydłużenie linii nr 3 do pętli Uniwersytet, w drodze powrotnej tramwaj powracałby 
przez Broniewskiego do Reja. 
 

89 W zadaniu 2 - wariant 1 przeczy istocie projektu, jakim jest umożliwienie większej liczbie osób 
korzystania z sieci tramwajowej. Najlepiej ten cel spełnia Wariant 2. Dodatkowo oznaczam 
Wariant 3, jako dowiązanie obu linii średnicowych po śladzie Curie-Skłodowskiej, co pozwoli na 
zwiększenie dostępności i komunikacji miejskiej dla osiedla Bielawy. 

90 Wariant z Wierzbową też jest dobry. Na pewno trzeba połączyć Skarpę i Rubinkowo z Elaną i 
Mokrem. 

91 Do zadania drugiego: Tramwaj jadący po "odludziu", takim jak np. teren dawnej Elany wzdłuż ul. 
Skłodowskiej nie ma sensu. Ulica Łyskowskiego i Rydygiera ma w tej chwili szerokość 
odpowiednią dla płynnego ruchu pojazdów i nie powinno jej się zwężać kosztem torowiska. Pas 
pomiędzy osiedlami R1 i R2 jest najodpowiedniejszym miejscem na tory tramwajowe, tym 
bardziej, że i tak jest przeznaczony pod budowę drogi. Nowe tramwaje nie robią wielkiego 
hałasu. 

92 Tramwaj na Bielawy to najlepsze rozwiązanie, skomunikuje (połączy) miasto. 
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93 Jeśli chodzi o linię przez Rubinkowo, linia prowadzić powinna przez osiedle, a nie obrzeżami. Po 
co łączyć Olimpijską z Elaną - dla zasady tylko? Połączenie pętli Elana ze Skarpą to chyba tylko 
łącznik awaryjny, łączący Skarpę z resztą sieci w razie robót torowych na Jakubskim. Dlatego tylko 
wariant 2 - przez środek Rubinkowa. Nie rozumiem tylko, dlaczego linia nie pobiegnie ulicami 
Jamontta - Dziewulskiego - dawną promenadą i dalej według wariantu 2, z pętlą awaryjną albo 
trójkątem torowym na Rubinkowie II. Ale nieważne - stawiam jednoznacznie na wariant 2. Co do 
linii na JAR - wariant 4, ale generalnie chodzi mi o to, żeby tramwaj szedł Długą - obejmie 
Koniuchy, dlaczego omijać takie duże osiedle, dla historii - odbudowania całej linii 3 po dawnym 
śladzie? Powodzenia! 

94 W zadaniu nr 1 dla Wariantu 2 Do skrzyżowania ul. Szosa Chełmińska z ul. Grudziądzką torowisko 
biegnie jako wspólne z jezdnią. Dalej następuje rozsunięcie pojedynczych torów na zewnątrz 
jezdni. W ten sposób linia biegnie do skrzyżowania z ul. Dekerta. Pozwoli to na dogodniejsze 
usytuowanie przystanków przy targowisku i I Urzędzie Skarbowym 

95 Kierunek JAR: Trasa nieobejmująca ulicy Długiej i Legionów (wariant 2) spowoduje, że na odcinku 
od Szosy Chełmińskiej do Ugorów z tramwaju skorzysta niewiele osób, gdyż nie ma tam żadnych 
zabudowań mieszkalnych. Dlatego uważam, że jedynym słusznym wariantem (nie zagłębiając się 
w szczegóły, po której stronie jezdni ma być torowisko) jest ten uwzględniający ulice Długą i 
Legionów. 

96 Oby jak najmniej zakłócały ruch samochodów, - aby pasażerowie mieli miejsce na przystankach 
żeby wsiąść/wysiąść i oczekując nie zawadzać wsiadającym/wysiadającym, jak to ma obecnie 
miejsce na przystanku przesiadkowym na al. Solidarności. 

97 W zadaniu 2 wariant 3 pozwala na lepsze skomunikowanie nie tylko Rubinkowa, ale i Bielaw z 
pozostałą częścią Torunia. 

98 Przy projektowaniu wariantu 3 w zadaniu nr 2 warto się również zastanowić nad 
przygotowaniem infrastruktury pod ewentualną przyszłą rozbudowę linii tramwajowej wzdłuż 
ulicy Olsztyńskiej do osiedla "Nad strugą". 

99 Wariant 1 i Wariant 2 biegną przez środek osiedla, którego jestem mieszkanką. Umiejscowienie 
linii tramwajowej na dobrze skomunikowanym osiedlu jest pozbawione sensu. Ponadto linia 
tramwajowa przy targowisku stanie się przyczyną wielu wypadków - wysłanie dziecka po zakupy, 
spacer starszej pani z laską na pocztę będą problematyczne. Zagrożone będzie bezpieczeństwo 
bawiących się dzieci, wzrośnie poziom hałasu, nie będzie to bez znaczenia dla konstrukcji 
wiekowego już wieżowca Działowskiego 6. Zabieranie terenów zielonych w okolicy popularnej 
Baszki to zabieranie kolejnego miejsca do odpoczynku i rekreacji. Wariant 3 daje szansę na 
aktywizację tych rejonów miasta, które tego potrzebują. Umożliwia on dojazd do znajdujących się 
tam firm, sklepów i punktów usługowych. Mówię zdecydowane NIE dla wariantu 1 i 2. 

100 Nowo projektowane linie będą najmniej kolidować z ruchem samochodowym. 

101 Uważam, że wariant drugi jest najlepszy. W wariancie 1,3,4 planowana jest budowa linii 
tramwajowej przez ulicę Długą. To bardzo zły pomysł. Aktualnie ulica jest cicha, spokojna, w 
pobliżu wiele domków jednorodzinnych. Jeżeli powstanie tam linia tramwajowa i przedłużona 
zostanie ul. Długa do szpitala, będzie bardzo ruchliwa, głośna. A po drugie być może kiedyś w 
przyszłości zostanie wybudowany dworzec kolejowy północny, wiec lepiej żeby linia tramwajowa 
przebiegała przez ulicę Polną. Trzeba myśleć przyszłościowo. Nie psujcie pięknego klimatu ulicy 
długiej, błagam. 

102 Najmniej skrzyżowań z samochodami i najmniejsze zagrożenie wypadkami. 

103 My mieszkańcy ulic Buszczyńskich i Niesiołowskiego mówimy zdecydowanie nie dla wariantu1. 
Nikt nie będzie nam zabierał tereny zielone przy Policji i Strudze Toruńskiej -miejsca odpoczynku 
dla ludzi starszych i zabaw najmłodszych. Słuchajcie głosu ludzi tutaj mieszkających, a nie myślcie 
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tylko o tym, gdzie wcisnąć tramwaj, aby dalej mógł jeździć w razie remontów nową trasą zamiast 
zastępczych autobusów. 

104 Zdecydowany sprzeciw dla wariantu 2. 

105 Wg mnie pętla końcowa linii na JAR powinna być bliżej działek komercyjnych w północno- 
wschodniej części osiedla. Planowane tam w ciągu 2-3 lat inwestycje np.  Neuca zwiększyłyby 
dostępność komunikacyjną dla pracowników tych największych toruńskich firm. 

106 Najbardziej ekonomiczny i przydatny z punktu widzenia pasażera. Bedzie to przedłużenie 
sprawiającej wrażenie niedokończonej linii kończącej bieg przy Wschodniej tuż u bram wielkiego 
osiedla. Przydałaby się odnoga do Niesiołowskiego, byłaby to skrócona wersja trasy, aby nie 
wszystkie tramwaje musiały gnać do Olimpijskiej.  

107 Wariant 2. połączenia do osiedla JAR pozwoliłby na lepsze połączenie południowej części 
Wrzosów i działek na os. Św. Józefa z osiedlem JAR, a także z Wrzosami II, sklepem Intermarche, 
a także siłownią. Obecnie nie ma połączenia z dworca północnego w kierunku Wrzosów II. 

108 Ja jak i wielu mieszkańców jestem przeciwny budowie linii tramwajowej we wschodniej części 
tzn. nie chcemy, aby przebiegała ona między blokiem przy ul. Działowskiego a targowiskiem 
MANHATAN. Tutaj i tak jest bardzo duże natężenie hałasu- brak miejsca na zaparkowanie aut. 
Poza tym będzie to stwarzało bardzo duże niebezpieczeństwo dla dzieci, które i tak nie mają już 
gdzie się bawić. 

109 Mając na uwadze trwające konsultacje proszę o zamieszczenie prezentacji ze spotkania na temat 
budowy linii tramwajowej do osiedla JAR, które odbyło się 13.04 br. Zapoznanie się ze 
szczegółami przebiegu tras pozwoli na podjęcie decyzji w oparciu o większą liczbę informacji. 

110 W nawiązaniu do zadania nr 2 chciałbym podkreślić, że osoby pracujące przy ulicy Szosa 
Bydgoska lub Łukasiewicza, a mieszkające na Bielawach, obecnie mają do dyspozycji tylko jedną 
linię autobus nr 40. Natomiast jeśli chodzi o wariant 1 i 2 to w pobliżu tych lokalizacji dostępnych 
jest kilka linii autobusowych. Ważnym elementem i nie bez znaczenia jest również bliska 
obecność torowiska do zabudowań, co może mieć wpływ na komfort mieszkania przy tej 
infrastrukturze. Linia w wariancie trzecim biegnie przy działkach letniskowych i w sporej 
odległości od zabudowy mieszkaniowej, więc to kolejny argument.  

111 Rubinkowo - wariant nr 3 : połączenie Bielaw i Grębocina i nie tylko z między innymi z 
przychodnią i pogotowiem Citomed. 

112 Wydzielone torowisko przy ulicy Długiej też nie jest złym pomysłem, ponieważ jest tam dużo 
miejsca na poprowadzenie torów. 

113 W zadaniu nr 2 wariant 1 i 2 zbyt blisko bloku przy ulicy Działowskiego 6 i 8. 

114 Z Targowiska Manhattan korzysta codziennie wiele osób (nie tylko mieszkających na osiedlu 
Rubinkowo). Jest to drugie co do wielkości Targowisko w mieście. 

115 Zmodyfikowałbym wariant 2 na JAR. Co należy moim zdaniem skomunikować i wykorzystać: - tu 
wymieniłbym nową salę lekkoatletyczną, TorTor, Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i 
Elektronicznych, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Technikum Samochodowym, Wojewódzki 
Szpital, Lodowisko Mentor Sport i oczywiście Wrzosy (JAR). Chodzi o to, aby linia była ważna dla 
całego miasta, a nie tylko dla mieszkańców JAR-u. Jak to uczynić: -zamiast zaczynać od Szosy 
Chełmińskiej proponuję zacząć od RONDA (Kraszewskiego, Broniewskiego, Fałata, Bema) nie 
znam jego nazwy. - iść w kierunku Bema, ale torowisko przy Parku następnie skręcić przed samą 
Halą lekkoatletyczną na teren dawnej jednostki wojskowej, która znajduję się za halą i 
wykorzystać w jakimś stopniu układ jednego z byłych torowisk, których było tam wiele, a służyły 
kiedyś jako składnica magazynów wojskowych - dawne tory wychodziły z tej jednostki pomiędzy 
Zespołem Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych po lewej a Zespołem Szkół 
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Przemysłu Spożywczego i Technikum Samochodowym po prawej - wykorzystać ślad po tych 
torach, tory przecinałyby Grunwaldzką, biegły wzdłuż Kaszubskiej aż do Żwirki i Wigury, 
następnie nadal po śladach dawnych torów wzdłuż Św. Józefa aż do dawnego Dworca 
Północnego i od tego miejsca wspomniany już wariant 2. Linia w tym kształcie bardziej się 
przysłuży wszystkim, moim zdaniem i ma znacznie więcej zalet. 

116 Zadanie 1: Wariant 1 wydaje się być jak najmniej kolizyjny dla kierujących pojazdem, linia 
tramwajowa wydzielona w stosunku do jezdni. Zadanie 2: Wariant 1 - najkrótsza, najprostsza i 
pewnie najtańsza linia połączenia dotychczasowej infrastruktury. 

117 Opowiadam się za wariantem 1. Jestem mieszkańcem Rubinkowa od 1976 roku. Przedstawiona 
w tym wariancie trasa była planowana od chwili powstania naszej dzielnicy. Na ten cel były 
rezerwowane grunty, które cały czas były użytkowane jedynie tymczasowo np. targowisko. 
Uważam, że jest to optymalne rozwiązanie, ponieważ godzi interesy mieszkańców zarówno 
Rubinkowa I jak i Rubinkowa II. 

118 Jako mieszkaniec ulicy Długiej  nie zgadzam się z planowaniem nowej trasy tramwajowej, mamy 
tu już wystarczająco dobrze rozwiniętą komunikację. Co za tym idzie ruch jest tu wystarczająco 
uciążliwy. A dodatkowo linia tramwajowa nikogo nie uszczęśliwi. Oczywiście jeśli chodzi o 
komunikację na nowe osiedle Jar, nie mam nic przeciwko temu, ale chyba najprostszym 
rozwiązaniem jest, aby tramwaj pojechał ulicą Polną, gdzie jest tyle wolnego miejsca, kto chce 
burzyć to, co już zbudowane, ulice, rondo ????????????????? 

119 W zadaniu 1 można także zaplanować rozszerzenie w przyszłości linii na Wrzosy poprzez Szosę 
Chełmińską lub Ugory. W zadaniu 2 można pomyśleć o zaplanowaniu linii w stronę Grębocina 
oraz Lubicza. Zwłaszcza, że jest planowana przebudowa ulicy Olsztyńskiej oraz budowa wiaduktu 
nad torami kolejowymi. 

120 Najlepszy wariant to taki, by porzucić pomysł z budową linii tramwajowej na osiedle jar. Tu nie 
ma miejsca, by dokładać tramwaj. Będą jeszcze większe korki niż potrafią być, nie wspominając o 
bałaganie, jaki będzie przy budowie. Podsumowując więcej minusów niż plusów planowanej 
inwestycji. 

121 Po konsultacjach wygląda to gorzej niż opisywano w gazecie. Tory pod samymi oknami przy 
Działowskiego 6, 8 i 10. Likwidacja ponad 200 miejsc postojowych na osiedlach. Wiewiórski na 
łamach Nowości mówił o zwiększeniu miejsc postojowych. Chyba nigdy nie był na Rubinkowie do 
wczoraj wieczór kiedy to spec komisja po konsultacjach podjechała pod Działowskiego 6 drapiąc 
się po głowach i mówiąc: Cholera faktycznie tutaj jest za wąsko. 

122 Tylko wariant 3 po przedstawieniu 1 i 2 Rubinkowo będzie zakorkowane i nawet karetka nie 
dotrze do chorego, bo tramwaj zrobi korek pojazdów. 

123 Rozbudowując linie tramwajowe należy umożliwiać jak największej liczbie mieszkańców 
możliwość korzystania z infrastruktury. Budowa linii tramwajowej do BIELAW oznacza szybszy 
dojazd do centrum handlowego dla mieszkańców osiedli oddalonych od Rubinkowa I i II. 
Mieszkańcy w takim rozwiązaniu nie będą mogli korzystać z linii tramwajowej do centrum miasta 
i na uniwersytet. Dojście do linii tramwajowej biegnącej wzdłuż Szosy Lubickiej zajmuje w tej 
chwili około 15- 20 minut, co nie uatrakcyjnia tego rozwiązania komunikacyjnego. 

124 1 i 2 dla Rubinkowa 

125 Tutaj jest mowa o tramwaju na Rubinkowo. Wariant 3 wg Rubinkowa w sumie nie obejmuje więc 
jest marny, najlepiej 1 i 2. 

126 Jestem studentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, niestety mieszkam dosyć daleko 
od UMK, na Rubinkowie przydałby się tramwaj, bo bym mógł nim podjechać pod samą uczelnię. 
Moim zdaniem najlepsze wyjście to wariant nr 1. W końcu z ul. Buszczyńskich mógłbym poruszać 
się tramwajem. 

127 Trasa nr 2 dla wschodniej części miasta! 
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128 Potrzeba nam cichych tramwajów, które zapewnia miasto. Wiec jak najbardziej 2! 

129 Mieszkam na osiedlu Przy Lesie, miło mi będzie, gdy tramwaj pojedzie do ul. Polnej. 

130 Po co budować linię tramwajową w ul. Legionów skoro mieszkańcy Koniuch mają pod dostatkiem 
autobusów. Dzielnica dobrze skomunikowana. 

131 Lokalizacja zajezdni i przebieg torów w pobliżu bloków spowoduje dodatkowy hałas (szczególnie 
rano i wieczorem) i zagęszczenie ruchu, co będzie miało wpływ negatywny na komfort życia i 
bezpieczeństwo dzieci korzystających intensywnie z "Orlika" i terenów zielonych. 

132 Konieczne jest przywrócenie linii tramwajowej do dworca PKP Toruń Główny przy okazji remontu 
mostu drogowego! 

133 Linia do Grębocin/Bielawy bezwględnie na pierwszym miejscu!! Konieczna. 

134 W Grębocinie i na Bielawach mieszka coraz więcej osób. Ul. Gdańska też chce linii tramwajowej. 

135 Mieszkam na Gdańskiej, dwójka dzieci jeździ do szkół zapchanymi autobusami. Potrzebny 
tramwaj. 

136 Proszę zorganizować spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Bielaw i Grębocina. Tu też 
potrzebny jest tramwaj. 

137 Nie wchodzić z tramwajem w centrum Rubinkowa, to przecież strefa zamieszkania. Tramwaj na 
Rubinkowie jest, potrzebna linia do Bielaw. 

138 Tramwaj do Bielaw. 

139 Odnośnie zadania 2, preferowanym wariantem według mojej opinii jest wariant 2, pozostałe 
według mnie nie będą rentowne. Chciałbym także zaproponować modyfikację wariantu 2, 
polegającą na poprowadzeniu linii tramwajowej wyłącznie wzdłuż ulicy Rydygiera (podczas 
spotkania nie słyszałem ani jednego głosu krytykującego przebieg tej linii ulicą Rydygiera), łącząc 
ją z istniejącą siecią na Szosie Lubickiej, obok Tesco (d. Merkurego). Rozwiązanie takie co prawda 
obsługiwałoby tylko niewielką część Rubinkowa I, ale spełniałoby podstawowe założenie zadania, 
jakim jest połączenie tras linii 1 i 2, przy stosunkowo krótkim czasie przejazdu, porównywalnym 
prawdopodobnie z czasem przejazdu autobusu 22 lub 31 na odcinku Przy Skarpie - Dworzec 
Wschodni. 

140 Rubinkowo mówi nie tramwajowi w centrum osiedla. 

141 Tramwaj w centrum osiedla? To chory pomysł! Lepiej na Bielawy lub na dworzec główny. 

142 Tramwaj potrzebny jest na Bielawy. 

143 Wariant 2 w zadaniu 1 wprowadzi komunikację miejską na odcinku Polnej, gdzie nie kursują 
autobusy, dzięki czemu Toruń zostanie w jeszcze większej części połączony siecią komunikacyjną. 
Natomiast w zadaniu drugim najlepszym rozwiązaniem jest wariant 3, ponieważ będzie to 
najszybsze połączenie Pętli na Olimpijskiej z Jarem. Co więcej mocno już rozbudowane osiedle 
Bielawy zyska szybkie połączenie tramwajowe, a cała sieć tramwajowa w Toruniu będzie 
zamknięta w formie koła, co jest perspektywicznym rozwiązaniem na przyszłość. 

144 Na Rubinkowie ważniejszy 2 wariant, komplementarny 3. 
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145 Dobrą opcją byłoby, iż tramwaje jeżdżą i ul. Polną jaki i ul. Długą, ale przede wszystkim, by także 
jechały przez całą długość ul. Ugory. 

 

 

Uwagi szczegółowe zawarte w ankietach papierowych 
1 Przełożenie linii przez środek ronda i środkiem – Manhattanem. Przeniesienie pawilonów 

handlowych na stronę przy wieżowcach. Taka opcja nie stwarza konfliktu mieszkańców bloków. 

2 Wariant nr 2 jest bardzo dobrym rozwiązaniem, natomiast pozostałe prowadzące przez ul. Długą 
zabierać będą małe ilości pasażerów. Jeżdżąc obecnie linią 26, rano i popołudniu, wsiada tam 
bardzo mało pasażerów. Wariant 2 to linia przyszłościowa a teraz może też zabierać pasażerów z 
osiedla Przy Lesie. 

3 Osiedle Koniuchy jest dobrze skomunikowane autobusowo. Rozsądną wydawałaby się linia ul. 
Szosa Chełmińska, Polna, na JAR. 

4 Ul. Długa posiada bardzo dobry węzeł komunikacyjny, poza tym jest równoległa do ul. Żwirki i 
Wigury z równoległą komunikacją autobusową. 

5 Ul. Długa posiada poprawny węzeł komunikacyjny, czego nie posiada ul. Polna. 

6 Budowa linii tramwajowej w tej okolicy jest zbędna, są autobusy MZK. 

7 Ewentualnie może być opcja z (nieczytelne) zbliżonym do bloków na ul. (nieczytelne) od strony 
Polnej. 

8 Docelowo mogłaby powstać linia tramwajowa/autobusowa łącząca bezpośrednio JAR z 
największym toruńskim osiedlem Rubinkowo ponieważ dotychczas brakuje takiego 
bezpośredniego połączenia. 

9 Wariant najtańszy. Osiedle przy ul. Długiej ze względu na bliskość zajezdni autobusowej oraz 
będące w eksploatacji linie jest bardzo dobrze skomunikowane. Za wariantem II przemawia fakt, 
że w przyszłości przez ul. Polną od strony Szosy Chełmińskiej będzie budowane osiedle 
mieszkaniowe bez jakiegokolwiek skomunikowania z centrum miasta. 

10 Niezwykle istotną kwestią jest odpowiednie wyciszenie tras tramwajowych na odcinkach 
zabudowanych, ze szczególnym uwzględnieniem Szosy Chełmińskiej, która sama w sobie jest 
obciążona hałasem napływającym z komunikacji miejskiej. 

11 Proszę przemyśleć, czy budowa linii tramwajowej jest potrzebna Toruniowi. 

12 Wariant 2 najmniej ingeruje w osiedle przylegające do ul. Długiej i Legionów. Nakładające się 
połączenie z autobusem miejskim do centrum, uciążliwy w blokach przyległych, do ul. Legionów i 
Długiej. 

13 Trasa tramwajowa powinna być prowadzona środkiem ulicy Długiej. Pomysł na (nieczytelne) 
przystankiem wiedeńskim autobusów i tramwajów uważam za bardzo dobry. Zwracam uwagę na 
to, żeby tramwaj miał priorytet przejazdu na skrzyżowaniach z Szosą Chełmińską, Długą, Żwirki i 
Wigury, TŚP, Bema i Dekerta oraz na rondzie Czadcy, Polna/Ugory. Zwracam uwagę na 
zabezpieczenie przed hałasem bloków przy ul. Szosa Chełmińska, Żwirki, na północno-zachodniej 
stronie. Czy będą tam ekrany akustyczne? 
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14 Trasa ta to bardzo dobry projekt, również dla mieszkańców osiedla Koniuchy, szczególnie dla 
mieszkańców od ul. H(nieczytelne), od strony ul. Polnej brak połączeń z miastem, od tej strony 
osiedle jest praktycznie nieskomunikowane.  
Ulica H(nieczytelne), Kaliskiego, to ulice które chcą korzystać z linii tramwajowej od strony ul. 
Polnej. 

 

 

 
Podsumowanie 
 

 
Konsultacje społeczne realizowane w ramach szerszego programu 
rozbudowy sieci tramwajowej w Toruniu: „Tramwajowy Toruń” 
objęły, w kwietniu 2016 roku, następujące dwa planowane 
przedsięwzięcia: 
 
1. Budowę linii tramwajowej prowadzącej do osiedla JAR. 
2. Budowę linii tramwajowej we wschodniej części miasta (I etap  
    konsultacji) 
 
1. Pierwszego z wymienionych tematów dotyczyło spotkanie z 13 
kwietnia 2016 roku zorganizowane w sali konferencyjnej Hotelu 
Uniwersyteckiego przy ul. Szosa Chełmińska 83 a. Zgromadziło ok. 
50 osób, z których większość pytała o szczegóły związane z 
poszczególnymi wariantami budowy linii tramwajowej na osiedle 
JAR. Prowadzona w trakcie spotkania dyskusja zmierzała w 
kierunku poszukiwania opcji inwestycyjnej możliwie najmniej 
kłopotliwej dla mieszkańców okolic planowanej trasy tramwajowej 
– zaś z drugiej strony - możliwie efektywnie zaspokajającej 
potrzeby transportowe mieszkańców powstającego osiedla JAR 
oraz terenów przylegających do planowanej trasy. Pojawiły się też 
głosy akcentujące brak odpowiednich badań i analiz wskazujących 
jednoznacznie na potrzebę realizacji tej inwestycji. Spośród 536 
respondentów, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym 
dotyczącym wyboru preferowanych wariantów inwestycyjnych, 
większość (182 głosy, 37,9% głosów) opowiadała się za wariantem 
pierwszym, niewiele mniej osób (173 głosy, 36% głosów) za 
wariantem drugim. 105 osób (21,9% głosów) opowiedziało się za 
wariantem czwartym, a jedynie 76 osób (15,6% głosów) – za 
wariantem trzecim. W przypadku wyników badań z pomocą 
ankiety papierowej sytuacja wygląda nieco odmiennie – z 40 
wypełnionych ankiet aż 26 odzwierciedlało aprobatę dla wariantu 
4 a 19 dla wariantu 2. Wariant 3 poparła jedna osoba a wariant 1 
nie uzyskał głosu poparcia. 
 
Po połączeniu ankiet wypełnianych elektronicznie i papierowo 
można stwierdzić, że poparcie uczestników dla wariantów 1, 2 oraz 
4 jest porównywalne, natomiast wariant 3 cieszy się zdecydowanie 
mniejszą aprobatą. Oznacza to, że warianty 1, 2 oraz 4 uzyskują 
wysoki stopień aprobaty społecznej i wybór jednego z nich do 
realizacji, na podstawie analizy wielokryterialnej - co zostało 
zapowiedziane podczas spotkania konsultacyjnego - będzie 
właściwym sposobem dalszego postępowania i spełni oczekiwania 
społeczne związane z realizacją trasy tramwajowej w kierunku 
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północnym. Proces konsultacji społecznych dla tego odcinka 
nowo projektowanej trasy należy uznać za zakończony. 
 
 
 
2. Jeżeli chodzi o linię tramwajową na Rubinkowie, której przebiegu 
dotyczyło spotkanie konsultacyjne z 15 kwietnia 2016 roku 
zorganizowane w sali gimnastycznej szkoły IX Liceum 
Ogólnokształcące, ul. Rydygiera 12a, miałaby ona prowadzić do 
wschodniej części miasta. Podczas spotkania dominowały głosy 
popierające wariant nr 3. 
 
Niektórzy uczestnicy spotkania konsultacyjnego stwierdzali brak 
zasadności prowadzenia jakiejkolwiek linii tramwajowej w tej 
części miasta. Jednak w badaniach prowadzonych za pomocą 
ankiety internetowej spośród 605 respondentów: 280 osób, czyli 
50,7% głosów – to wyraz aprobaty dla wariantu 3 planowanej linii; 
niewiele mniej – bo 257 osób, co stanowi 46,6% głosów, to wyrazy 
poparcia dla wariantu 2. Wyniki badania ankietowego wskazują 
zatem na odmienne proporcje preferencji mieszkańców wobec 
tych sygnalizowanych, poprzez wypowiedzi publiczne podczas 
spotkania konsultacyjnego. Ze względu na głośno wyrażany i 
zdecydowany opór osób zebranych (ok. 110 uczestników) podczas 
spotkania konsultacyjnego wobec pierwszego i drugiego wariantu 
inwestycyjnego nie skorzystano z uzupełniającego narzędzia 
badania opinii w postaci ankiety papierowej. Spośród 10 ankiet 
papierowych wypełnionych podczas dyżuru konsultacyjnego – 6 
głosów przypisano wariantowi drugiemu a 3 – wariantowi 
trzeciemu. Jedynie jeden głos przypisano wariantowi pierwszemu. 
Podczas spotkania konsultacyjnego zaprezentowano także 
modyfikację przebiegu trasy, stanowiącą opcję wariantu 
pierwszego i drugiego, której to modyfikacji nie prezentowano 
dotąd w materiałach informacyjnych w ramach konsultacji 
społecznych. Został także zaprezentowany wariant stanowiący 
wyraz preferencji części uczestników spotkania konsultacyjnego. 
 
Ze względu na pojawienie się kolejnych opcji inwestycyjnych 
(dotąd nieprezentowanych) oraz wyraźny opór licznej grupy 
zebranych wobec rozmowy na temat wariantów 1 i 2, a także z 
uwagi na niejednoznaczny wynik konsultacji (różny rozkład 
preferencji w trakcie spotkania i na bazie ankiet internetowych 
licznej grupy respondentów) zdecydowano o kontynuacji 
konsultacji społecznych dotyczących budowy linii tramwajowej 
we wschodniej części miasta. 
 
Szczegóły dotyczące II etapu konsultacji społecznych 
realizowanych w związku z zadaniem 2 (dla Rubinkowa) będą 
opublikowane po opracowaniu koncepcji konsultacji oraz ustaleniu 
liczby propozycji wariantowych oddawanych pod rozwagę 
uczestników konsultacji w kolejnym etapie procesu 
konsultacyjnego. 
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Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  
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Załącznik 

 Informacje w mediach lokalnych 

Strona internetowa www.torun.pl, 1 kwietnia 2016 r.  

 

Cały tekst: 

Rozpoczynamy konsultacje społeczne na temat dwóch inwestycji planowanych w ramach 
rozbudowy sieci tramwajowej w Toruniu do osiedla JAR oraz we wschodniej części miasta.  

Zadanie nr 1 - Budowa linii tramwajowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzącej do 
osiedla JAR  

Obejmuje budowę nowej linii tramwajowej w północnej części Torunia, dwutorowej, prowadzącej na 
osiedle mieszkaniowe JAR wraz z niezbędną infrastrukturą, oraz przebudowę układu drogowego ulic, 
wzdłuż których przebiegać będzie nowa linia tramwajowa. Inwestycja ma celu połączenie 
powstającego osiedla mieszkaniowego JAR, zlokalizowanego w północnej części Torunia, oraz 

http://www.torun.pl/
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wszystkich osiedli mieszkaniowych znajdujących się wzdłuż planowanej linii tramwajowej, z centrum 
miasta za pomocą komunikacji tramwajowej. 

Projektant opracował cztery warianty budowy nowej linii tramwajowej: 

• Wariant 1 
Początek zakresu inwestycji dla wariantu 1 zlokalizowany jest na Placu NOT. Projektowana linia 
tramwajowa biegnie w kierunku północnym ulicą Szosa Chełmińska. Do skrzyżowania ul. Szosa 
Chełmińska z ul. Dekerta torowisko biegnie jako wspólne z jezdnią. Od skrzyżowania z ul. Dekerta do 
skrzyżowania z ul. Długą torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej 
jezdni wzdłuż Szosy Chełmińskiej. Następnie torowisko skręca w kierunku wschodnim i biegnie ulicą 
Długą jako wydzielone po północnej stronie jezdni. Dalej projektowana linia skręca w kierunku 
północnym w ul. Legionów i biegnie jako wydzielona po zachodniej stronie jezdni. Dalej torowisko 
skręca w kierunku wschodnim w ul. Polną i biegnie jako wydzielone po południowej stronie jezdni. 
Następnie linia skręca w ul. Ugory i biegnie po jej wschodniej stronie by skręcić w ul. Watzenrodego. 
W ciągu ulicy Watzenrodego torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym 
nowoprojektowanej ulicy. Wariant 1 kończy się pętlą tramwajową na osiedlu JAR, na ul. Heweliusza. 

• Wariant 2 
Początek zakresu inwestycji dla wariantu 2 zlokalizowany jest na Placu NOT. Projektowana linia 
tramwajowa biegnie w kierunku północnym ulicą Szosa Chełmińska. Do skrzyżowania ul. Szosa 
Chełmińska z ul. Dekerta torowisko biegnie jako wspólne z jezdnią. Od skrzyżowania z ul. Dekerta do 
skrzyżowania z ul. Polną torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej 
jezdni wzdłuż Szosy Chełmińskiej. Następnie torowisko skręca w kierunku wschodnim w ul. Polną i 
biegnie jako wydzielone po południowej stronie jezdni. Następnie linia skręca w ul. Ugory i biegnie po 
jej wschodniej stronie by skręcić w ul. Watzenrodego. W ciągu ulicy Watzenrodego torowisko biegnie 
jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej ulicy. Wariant 2 kończy się pętlą tramwajową 
na osiedlu JAR, na ul. Heweliusza. 

• Wariant 3 
Początek zakresu inwestycji dla wariantu 3 zlokalizowany jest na Placu NOT. Projektowana linia 
tramwajowa biegnie w kierunku północnym ulicą Szosa Chełmińska. Do skrzyżowania ul. Szosa 
Chełmińska z ul. Grudziądzką torowisko biegnie jako wspólne z jezdnią. Dalej następuje rozsunięcie 
pojedynczych torów na zewnątrz jezdni. W ten sposób linia biegnie do skrzyżowania z ul. Dekerta. 
Następnie do skrzyżowania z ul. Długą torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym 
nowoprojektowanej jezdni wzdłuż Szosy Chełmińskiej. Następnie torowisko skręca w kierunku 
wschodnim i biegnie ulicą Długą jako wspólne z jednią, wydzielone oznakowaniem poziomym. 
Projektowana linia skręca w kierunku północnym w ul. Legionów i biegnie jako wspólne z jezdnią, 
wydzielone oznakowaniem poziomym. Przed torami kolejowymi, na terenach usługowo-
magazynowych znajdujących się na północ od zajezdni autobusowej, zaplanowano dodatkowo 
budowę torów odstawczych i zaplecza technicznego na potrzeby taboru tramwajowego i 
autobusowego. Dalej torowisko skręca w kierunku wschodnim w ul. Polną i biegnie nią jako 
wydzielone po południowej stronie jezdni. Następnie linia skręca w ul. Ugory i biegnie po jej 
zachodniej stronie by skręcić w ul. Watzenrodego. W ciągu ulicy Watzenrodego torowisko biegnie 
jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej ulicy. Wariant 3 kończy się pętlą tramwajową 
na osiedlu JAR, na ul. Heweliusza. 

• Wariant 4 
Początek zakresu inwestycji dla wariantu 4 zlokalizowany jest na Placu NOT. Projektowana linia 
tramwajowa biegnie w kierunku północnym ulicą Szosa Chełmińska. Do skrzyżowania ul. Szosa 
Chełmińska z ul. Dekerta torowisko biegnie jako wspólne z jezdnią. Od skrzyżowania z ul. Dekerta do 
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skrzyżowania z ul. Długą torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej 
jezdni wzdłuż Szosy Chełmińskiej. Następnie torowisko skręca w kierunku wschodnim i biegnie ulicą 
Długą jako wspólne z jezdnią, z możliwością ruchu autobusowego po pasie torowiska w obrębie 
przystanków wiedeńskich. Projektowana linia skręca w kierunku północnym w ul. Legionów i biegnie 
jako wspólne z jezdnią, wydzielone oznakowaniem poziomym. Po 200 metrach od Ronda Czadcy 
torowisko biegnące w ciągu ul. Legionów przechodzi na wschodnią stronę ulicy i biegnie dalej jako 
wydzielone. Przed torami kolejowymi, na terenach usługowo-magazynowych znajdujących się na 
północ od zajezdni autobusowej, zaplanowano dodatkowo budowę torów odstawczych i zaplecza 
technicznego na potrzeby taboru tramwajowego i autobusowego. Dalej torowisko skręca w kierunku 
wschodnim w ul. Polną i biegnie nią jako wydzielone po południowej stronie jezdni. Następnie linia 
skręca w ul. Ugory i biegnie po jej wschodniej stronie by skręcić w ul. Watzenrodego. W ciągu ulicy 
Watzenrodego torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej ulicy. 
Wariant 4 kończy się pętlą tramwajową na osiedlu JAR, na ul. Heweliusza. 

Mapa wszystkich proponowanych wariantów przebiegu linii tramwajowej w kierunku północnym: 

 

  

  

Zadanie nr 2 - Budowa linii tramwajowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, we wschodniej części 
miasta (połączenie linii tramwajowej nr 2 z linią nr 1) 
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Obejmuje budowę nowej linii tramwajowej, dwutorowej we wschodniej części Torunia wraz z 
niezbędną infrastrukturą, oraz przebudowę układu drogowego ulic, wzdłuż których przebiegać będzie 
nowa linia tramwajowa. Budowa nowego odcinka linii ma na celu połączenie dwóch już istniejących 
odcinków linii (obsługujących tramwaje nr 1 i 2), co zapewni obsługę możliwie największej liczby 
pasażerów korzystających z komunikacji tramwajowej w tej części miasta. Projektant opracował trzy 
warianty budowy nowej linii tramwajowej: 

• Wariant 1 
Początek zakresu inwestycji dla wariantu 1 zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ul. Szosa Lubicka z ul. 
Przy Skarpie. Projektowana linia tramwajowa biegnie w kierunku północnym wzdłuż istniejącego pasa 
zieleni i ciągu pieszego, pomiędzy targowiskiem a jezdnią ul. Działowskiego. Następnie po 
przekroczeniu ul. Dziewulskiego, linia tramwajowa prowadzi przez istniejące tereny zielone i 
rekreacyjne zlokalizowane wzdłuż ul. Buszczyńskich. Po przekroczeniu ul. Niesiołowskiego, linia 
tramwajowa nadal prowadzić będzie przez tereny zielone w kierunku Strugi Toruńskiej i dalej ulicą 
Wierzbową. Ul. Wierzbowa prowadzi wzdłuż ogrodów działkowych do skrzyżowania z ul. 
Skłodowskiej – Curie w rejonie istniejącej pętli tramwajowej Elana. 

• Wariant 2 
Torowisko na przedmiotowym odcinku bierze swój początek na projektowanym węźle w rejonie 
skrzyżowania ul. Szosa Lubicka z ul. Przy Skarpie. Następnie projektowane, wydzielone torowisko 
kieruje się na północ wzdłuż istniejącego targowiska przy ul. Działowskiego. Dalej projektowane 
torowisko biegnie w kierunku zachodnim w szerokim pasie dzielącym jezdnie ul. Dziewulskiego. 
Projektowana linia tramwajowa prowadzi wzdłuż ul. Łyskowskiego jako torowisko wydzielone z jezdni 
po jej zachodniej stronie. Wzdłuż projektowanej ul. Rydygiera na odcinku ok. 100 m od skrzyżowania 
z ul. Łyskowskiego biegnie torowisko wydzielone poza jezdnią, następnie ulica zmienia przekrój na 
jezdnię z torowiskiem wbudowanym w jezdnie. W rejonie ul. Wschodniej projektowaną linię 
tramwajową dowiązano do projektu koncepcyjnego Trasy Wschodniej. 

• Wariant 3 
Projektowana linia tramwajowa wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie i ul. Olimpijskiej, stanowi połączenie 
pętli „Elana” z pętlą „Olimpijską”. Torowisko na przedmiotowym odcinku bierze swój początek na 
pętli ,,Olimpijskiej” w rejonie skrzyżowania ul. Olimpijskiej z ul. Konstytucji 3 Maja. Następnie 
projektowane, wydzielone torowisko biegnie po zachodniej stronie ul. Olimpijskiej i południowej 
stornie ul. Skłodowskiej-Curie do istniejącej pętli Elana. 

Mapa wszystkich proponowanych wariantów przebiegu linii tramwajowej w kierunku wschodnim: 
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Przyjdź na spotkanie 
W ramach konsultacji społecznych odbędą się dwa otwarte spotkania konsultacyjne: 
13 kwietnia 2016r. (środa) - spotkanie na temat budowy linii tramwajowej do osiedla JAR  
Miejsce: Hotel Uniwersytecki, ul. Szosa Chełmińska 83 a, godz. 17:30 
oraz 
15 kwietnia 2016r. (piątek) - spotkanie na temat budowy linii tramwajowej we wschodniej części 
Torunia (Rubinkowo)  
Miejsce: IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Rydygiera 12a, godz. 17:30 
14 kwietnia 2016r. (czwartek) – torunianie zainteresowani tematem konsultacji będą mieli okazję do 
przejazdu Tramwajem Konsultacyjnym, który wystartuje o godzinie 17:30 z pętli przy ul. Olimpijskiej. 
Podczas przejazdu urzędnicy i zaproszeni eksperci będą rozmawiać z mieszkańcami o zaletach 
komunikacji tramwajowej, pokażą nowoczesne rozwiązania dotyczące projektowania tras 
tramwajowych, odpowiedzą na pytania. Poniżej przedstawiamy rozkład jazdy Tramwaju 
Konsultacyjnego: 

GODZINA PRZYSTANEK 
17.30 Olimpijska 
17.31 Kosynierów Kościuszkowskich 
17.32 Ligi Polskiej 
17.33 Wyszyńskiego 
17.35 Ślaskiego 
17.36 Jamontta 
17.38 Przy Skarpie 
17.39 Rydygiera 
17.40 Plac Daszyńskiego 
17.42 Targowa 
17.43 Gołębia 
17.45 Dworzec Miasto 
17.46 Plac św. Katarzyny 
17.48 Wały gen. Sikorskiego 
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17.49 Aleja Solidarności 
17.52 Odrodzenia 
17.53 Osiedle Młodych 
17.54 Kraszewskiego 
17.56 Sienkiewicza 
17.57 Fałata 
17.58 Od Nowa 
17.59 Akademiki 
18.00 Aula UMK 
18.01 Okrężna 
18.02 Uniwersytet 

Zapraszamy mieszkańców również na dyżury konsultacyjne: 
• 16 kwietnia 2016r. (sobota): 
Centrum Handlowe Atrium Copernicus, ul. Stanisława Żółkiewskiego 15, godz. 10:00-13:00 
oraz 
• Skwer handlowy RECE (Piotr i Paweł), ul. Legionów 216f, godz. 15:00-18:00 
 
Napisz do nas 
Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniach, wypełnij ankietę lub prześlij nam swoją opinię na temat 
planowanych inwestycji na adres: konsultacje@um.torun.pl. 
Na uwagi czekamy do 18 kwietnia 2016 r. 

Wizualizacje i ankieta: tutaj  

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z 
Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz Miejskim Zakładem Komunikacji Spółką z o.o. w Toruniu 

Data publikacji: 2016-04-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:konsultacje@um.torun.pl
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/tramwajowy-torun
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Nowości, 5 kwietnia 2016 r.  
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Strona internetowa www.torun.wyborcza.pl, 8 kwietnia 2016 r.  
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Gazeta Wyborcza, 8 kwietnia 2016 r. 
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Nowości, 8 kwietnia 2016 r. 
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Gazeta Pomorska, 11 kwietnia 2016 r. 
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Nowości, 12 kwietnia 2016 r.  
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Radio GRA, 13 kwietnia 2016 r.  
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Facebook, profil Mój Toruń 
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Facebook, profil Mój Toruń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

90 | S t r o n a  
 

 

 

Gazeta Pomorska, 13 kwietnia 2016 r. 
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Strona internetowa www.przedniaplatformatramwaju.pl, 13 kwietnia 2016 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.przedniaplatformatramwaju.pl/
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Strona internetowa www.nowosci.com.pl,  14 kwietnia 2016 r.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nowosci.com.pl/
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Nowości, 15 kwietnia 2016 r.  
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Strona internetowa www.ddtorun.pl, 16 kwietnia 2016 r.  
 
 

 

 
 
 

http://www.ddtorun.pl/
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Strona internetowa www.ddtorun.pl, 16 kwietnia 2016 r.  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.ddtorun.pl/
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Strona internetowa www.torun.wyborcza.pl, 16 kwietnia 2016 r.  
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Nowości, 19 kwietnia 2016 r.  
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Strona internetowa www.nowosci.com.pl,  19 kwietnia, komentarze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nowosci.com.pl/
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Strona internetowa www.nowosci.com.pl,  19 kwietnia, komentarze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nowosci.com.pl/
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Gazeta Pomorska, 18 kwietnia 2016 r.  
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Strona internetowa www.tkmkm.xn.pl, 18 kwietnia 2016 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tkmkm.xn.pl/
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Radio Pomorza i Kujaw,21 kwietnia 
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Opracowanie: 

 

Rafał Garpiel 

Codework 

ul. Kremerowska 14/4 

31-130 Kraków 

 


